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  شكـــــر وتقدیر

عطااهللا  :أد/ أستاذي العزیز الفاضل الص الشكر والعرفان والتقدیر الى أتقدم بخ  
شراف على الذي شرفني بقبوله اإل ،یة الراقیة عسكر الرمحین صاحب القامة العلم

سة التي كانت بحق ومضات وعلى جهده منقطع النظیر التمام هذه الدرا ،دراستي 
مال ان تكون هذه الدراسة ا ،لعلمي ألخرج بهذا الجهد ا ماميأنارت الطریق أ ،علمیة 

  .محل ثقة ومرجع علمي للباحثین 

إلى اساتذتي في كلیة جالال إ حتراما و إقف أن أنه لیسعدني ویثلج صدري أكما     
نها ان تنیر طریقا عالم الذین لم یبخلوا یوما على طالبهم بعلم او نصیحة من شأاإل

لى كافة أساتذة و  ،مامنا او تفتح افقا أ والعاملین بهذا الصرح  ، الجامعة المحترمینإ
  .العلمي الراقي لهم مني كل الحب والتقدیر

  

وأخص  ،والشكر موصول إلى أبناء وطني االردنیین من شتى أصولهم ومنابتهم     
لى كل من قدموا وإ  ،بكل أمانة  ،بالشكر اولئك الذین قاموا بتعبئة اإلستبیان الدراسي 

  .الى النور  جتخر أهذه الدراسة حتى  لي خدمة او نصیحة تثري

  .واهللا ولي التوفیق                                       
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  إهــــــــداء

  

  .........أهــــدي هذا الجــــهد المتواضـــــع الى 

  .هذه اللحظاتفي كم تمنیت ان یكونا برفقتي  مـــــــي وروح والـــــدي اللذینروح ا/الى

  .زوجتي الغالـــــــیة  ،مؤنســـة حیاتي ورفیقـــة دربي /الى

  :بنائــــــيؤلي فلذات قلبي أدر ابتسامتي وتفامصــــ/الى

  .ینال  -ریان –محمد  –زید 

  .خواتـــــــيإخوانـــي وأ: ودربي نور حیاتـــــــي /الى
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  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  أ  عنوان الرسالة 

  ب  ضــویـالتف

  ج  قرارلجنة المناقشة

  د  دیرـكر والتقــالش

  هـ  ــداءـــااله

  و  اتـقائمة المحتوی

  ط  داولــقائمة الج

  ي  قــقائمة المالح

  ك  للـغة العربیةالملخص با

  ن  الملخص باللغة االنجلیزیة

  1  .مقدمة عامة للدراسة : الفصل االول 

  2  .ـیدــتمهــ

  3  .ةـمشكلة الدراس

  4  .ةـف الدراساهـدأ

  4  .ة ــهمیة الدراسأ

  5  .ةــسئلة الدراسأ



 ز 
 

  6  .)جرائیةاإل(ة ــمصطلحات الدراس

  7  .ةــحدود الدراس

  8  .ةــمحددات الدراس

  9  .طار النظري والدراسات السابقةاإل: الفصل الثاني 

  10  .ةــنظریات الدراس

  16  .هدافواألسس األ،األهمیة،المفهوم: اإلعالم األمني 

  21  .الوظائف والعوامل المؤثرة على االقناع،الخصائص: مني اإلعالم األ

  31  .المیزات والخصائص،لنشأةا،البدایة:اإلذاعــــة

  41  .ردنفي األ  البرامج االذاعیة واالذاعات:اإلذاعــــة

  47  .ةـجنبیة واألـالعربی: الدراسات السابقة

  56  .الباحث منهاالدراسات السابقة وموقع دراسة 

    

  58  .جراءاتالطریقة واإل: الفصل الثالث 

  59  .ةــمنهجیة الدراس

  59  .ةــمجتمع الدراس

  60  .ةـــعینة الدراس

  61  .ةــدوات الدراسأ

  62  .ةـمتغیرات الدراس

  63 .ةـحصائیالمعالجة اإل



 ح 
 

  71  .نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  72 .ولالسؤال األ باإلجابة عن النتائج المتعلقة 

  74  .جابة عن السؤال الثانيالنتائج المتعلقة باإل

  76  .جابة عن السؤال الثالثالنتائج المتعلقة باإل

  78  .جابة عن السؤال الرابعالنتائج المتعلقة باإل

  79  .جابة عن السؤال الخامسالنتائج المتعلقة باإل

  81  .جابة عن السؤال السادسالنتائج المتعلقة باإل

  83  .جابة عن السؤال السابعالنتائج المتعلقة باإل

  85  .مناقشة النتائج والتوصیات: الفصل الخامس

  86  .جـة النتائـاقشـمن

  91  .اتـــیـوصــالت

    

  93  .عـالمراجقائمة 

  99  .قــــــالحــالم

  99  تبیانـاسماء محكمي االس

  100  نمــوذج االســتبیان

  103  )  امن اف ام(مقابلة مع مدیر اذاعة 

  107  الدورة البرامجیة إلذاعة أمن أف أم

  



 ط 
 

  -:قائمة الجداول 

رقم 
  الجدول

  رقم الصفحة  عنوان الجدول

  63  فراد الدراسة حسب الجنستوزیع أ  1

  64  فراد الدراسة حسب العمرتوزیع أ  2

  65  فراد الدراسة حسب المستوى الثقافيتوزیع أ  3

  67  فراد الدراسة حسب الوظیفةتوزیع أ  4

  68  )من اف ام أ (توزیع المبحوثیین حسب االستماع الذاعة  5

  69  لیهلدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إمعامالت ارتباط الفقرات   6

  70  ستبانةقیم معامل الثبات لمحور اإل  7

للفقرات المتعلقة  تقییم افراد العینةنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات المتوسط الحسابي واإل   8
  )من اف ام أ(ذاعة ببرامج ومواد أ

72  

ثیرالمتوقعة عند اإلستماع المتوسط الحسابي واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات التا  9
  من وجهة نظر العینة   )من اف امأ(ذاعةإل

74  

 )من اف امأ(ذاعةلدرجات اسهام برامج ومواد أ المتوسط الحسابي واالنحرافات المعیاریة والترتیب  10
  ردني من وجهة نظر افراد العینة  في توعیة وتثقیف ألمواطن األ 

76  

تبعا  )من اف امأ(ذاعة تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة أ لداللة الفروق في Tنتائج اختبار   11
  لجنس المبحوثین

78  

إذاعة (واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة المتوسط الحسابي   12
  ام تبعا لعمر المبحوثین )من افأ

79  

إذاعة (نحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة واإل المتوسط الحسابي   13
  تبعا للمستوى الثقافي للمبحوثین ام )من افأ

81  

ذاعة تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إ نحرافات المعیاریة والترتیب لدرجاتتوسط الحسابي واإل الم  14
  .نتبعا لوظیفة المبحوثی )من اف امأ(

84  
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  -:قائمة المالحق 

  الصفحة  المحتوى  رقم الملحق

  99  .االستبیان سماء محكميأ   -1

  100  .ستبانة الدراسة نموذج إ   -2

  103  ) .اف ام امن ( مقابلة مع مدیر إذاعة    -3

  107  ) .أمن اف ام(إذاعة  - الدورة البرامجیة   -4
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  من العامإتجاهات المواطن األردني ازاء اإلعالم األمني التابع لجهاز األ

  ).دراسة مسحیة تحلیلیة: (نموذجا) من اف امأ( إذاعة

  .عــــدادإ

  عبداهللا رزق محمد اللیمون/ الطالب

  .لمشـــرفا

  عطااهللا عســكر الرمحین/ الدكتورستاذ األ

 :لملخـــصا

من خالل دراسة  ،للكشف عن واقع اإلعالم األمني المسموع  تهدف هذه الدراسة     
من أجل التعرف على  ،التي تتبع لجهاز األمن العام األردني  ،)من اف امأ(ذاعة إ

یضاح مدى  ،اتجاهات المواطنین األردنیین إزاء هذا النوع من اإلعالم المتخصص  وإ
ن خالل ما تقدمه من برامج ومواد ین معات المواطنلتطل )من اف امأ(ذاعة مواكبة إ

 .منیة تعود بالفائدة على المجتمع أ

اإلستبانة التي  من خالل صحیفة ،مسحي التحلیلي ستخدمت هذه الدراسة المنهج الا  
وطبقت  ، ن في عمان وضواحیها كمجتمع للدراسةوزعت على المواطنین األردنی

من  وظهرت حالة ،من كال الجنسین  ا اردنیا مواطن) 418(الدراسة على عینة من 
خالل أسئلة  )من اف امأ(ذاعة التباین في اتجاهات المواطنین إزاء ما تقدمه إ

 .ستبانةاإل

   



 ل 
 

 -:همهاصلت الدراسة الى عدد من النتائج أتو 

متقدمة بالنسبة إلى غیرها من حصلت على مرتبة ،ردنیةإن األغاني الوطنیة األ -
 أتتن االغاني الوطنیة مما یبین أ )من اف امأ(ذاعةة التي تبث عبر إعالمیالمواد اإل

م أولویات المواد التي تبث فى ذاعةوعلى سلمن أكثراهتمامات القائمین على اإل
 .ذاعةاإل

ئلة ة متدنیة بالنسبة لغیرها من األسوقات تقدیم البرامج حصلت على مرتبإن أ-
التباین تظهر في مما جعل حالة من  ،تبیان  الفرعیة  للسؤال  األول في  اإلس

 .ذاعة البرامج والمواد التي تقدمها اإل زاءاتجاهات المواطنین األردنین إ

ثار المعرفیة من خالل التوعیة والتثقیف من مخاطر الجریمة في المرتبة ظهرت اال-
تحدث یة التي تبالمرتبة الثانیة االثار السلوك یلیها ،ولى من حیث درجات التأثیر األ

لعام للحد من الجریمة والتخفیف من حوادث السیر على عن مساعدة رجال األمن ا
 .الطرقات

 ،سهام كبیرة ن على درجات إحصلت معظم فقرات السؤال الثالث في االستبیا-
دحامات ز مناطق اإلیتعرف المواطن على (انت والتي ك) 5(عالها الفقرة  رقم أ وكانت

احتلت  كما ،ینحیث حصلت على أعلى درجة إسهام لدى المستجوب) المروریة 
تبین للمواطن عناوین ومواقع إدارات األمن ) 8(ستبیان في اإل) 9(و) 8(الفقرتان 

. الداخلیة والخارجیة حداث على الساحتین تعرف المواطن عل أهم األ) 9. (العام 
  ) .9(وكان ادناهما الفقرة رقم  ،سهام متوسطة على درجات إ

  

ن  الذكور في المبحوثیظهرت نسبة  ،من خالل العینة العشوائیة في مجتمع الدراسة -
ویالحظ في ذلك إلى   ، )%20،6(الى  %)79،4(ناث بنسبةدراسة أكثر من  اإلال
عمال لطبیعة األویعزى ذلك  ،ذاعة حة األكبر ممن یستمعون لإلن الذكور هم الشریأ



 م 
 

ل المختلفة والمقاهي والمواقع الذكوریة من خالل تنقالتهم الكثیرة ما بین وسائط النق
مما یستوجب  ،على عكس اإلناث  ،الید مجتمع الدراسة خرى المختلفة لطبیعة تقاأل

ود المتواصلة وتطویر األداء ذاعة من خالل بذل الجهإعادة النظر في سیاسة اإل
كبة الحداثة في كل ما من شأنه اإلرتقاء لموا )من اف امأ(ذاعة واألدوات في إ

مع في كافة مواقعهم وعلى جل الوصول الى كافة شرائح المجتبمستوى اإلذاعة من أ
  . جناسهم اختالف أ
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SECURTIY MASS MEDIA. RADIO AMEN F .M. – AS 
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ABSTRACT 

The study aimed to reveal the reality of، the attitudes of 
Jordanians to wards public security massmedia، through a 
study forAmen F.M. Radio station in order to measure the 
attitudes of Jordanians towards such specialized mass medium 
and determine the degree to which such specialized media are 
capable to meet the citizens’ Expectations through its programs 
and items and the degree of benefit to the society. 

The study uses the analytical survey approach in which 
questionnaire was distributed to a sample of 418 male –female 
Jordanian citizens in Amman and its suburbs. The 
questionnaire revealed a discrepancy in the attitudes of citizens 
towards the programs and items of Amen F.M. 



 س 
 

The study has the following results: 

1-National songs have earned high interest amongst audience 
compared to other programs and media stuff، which reveals 
high priority of officials who founded the radio station. 
 

2-The timing of program broadcasting has earned allow interest 
compared to other secondary articles of the first question in the 
questionnaire، which led to a discrepancy amongst the attitudes 
of Jordanians towards programs and items broadcast by Amen 
F.M. 
 

3-The cognitive effects of the radio station appeared through 
awareness and education of the risks of crimes in terms of 
degree of influence in the first place، followed by the behavioral 
effects of public security in reducing crime and traffic accidents. 
 

4-most of the articles of question 3 in the questionnaire got a 
bigcontribution degree، the highest of which was article 5 which 
stipulates that (citizens recognize traffic congestion areas) 
.Articles 8 and 9 about the addresses of the public security 
locations and addresses got medium interest. Article 9 got the 
lowest interest. 
 



 ع 
 

5-through the random sample of the study population، male 
interviews proved to be more than females I،e  79.4%  to 
20.6% which proves that the majority of the radio station 
audience are males due to the nature of their jobs which 
demands using transportation ، spending time in cafes more 
than female . 

Such results require that the officials of the radio station 
reconsider its policies and develop their performance to keep 
peace with modernity in order to be able to reach all segments 
of the society in all locations despite of their gender.
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  -:الفصل االول 

  مقدمة عامة للدراسة
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  -:تمهـــــــید

سائل التي تلعب دورا من أهم الو  ،تعد وسائل التواصل الجماهیري  بكافة أشكالها 
وذلك من خالل ما تقدمه من برامج تؤثر على  ،هاما في حیاة المجتمعات 

مما  یجعل اإلعالم المحلي بأشكاله الثالثة  ،اتجاهات وسلوكیات وقناعات األفراد 
یبدو  بارزا على خریطة اإلعالم الوطني لتحقیق  ،المقروء والمسموع والمكتوب 

في إیصال الرسالة  اإلعالمیة من جهة وحمایة  ،التوازن بین العالمیة والمحلیة 
  . الوطن والمواطن من المد اإلعالمي القادم من الخارج من جهة اخرى 

ظهرت وسائل االتصال الجماهیریة وتطورت مما زاد من أهمیة اإلعالم في نقل    
كما ادى ظهور الوسائل االعالمیة الحدیثة أیضا إلى رفع شأن  ،لمعلومات ا

لیزود الجمهور بأكبر قدر من المعلومات   ،اإلعالم وتفعیل دوره في المجتمع 
وكلما  ،والبیانات واألخبار كما أن الحاجة لإلعالم تزداد مع تطور المجتمعات 

فهویمثل  ،اد الذین یعیشون فیه ارتفع المستوى التعلیمي والثقافي والفكري لألفر 
ویعتبره كثیرون رمزا من  ،المراة العاكسة لما یجول في كل الساحات والمیادین 

النه األداة التي تشحذ الهمم في الحروب واألزمات وینقل  ،رموز السیادة الوطنیة 
  .أخبارها ویقوي الجبهة الوطنیة الداخلیة 

عالم فهو من اإلحتیاجات األساسیة من هنا فإن األمن الیقل أهمیة عن اإل   
فقد اتسع تأثیر اإلعالم لیشمل كل جوانب الحیاة السیاسیة  ،للفرد والمجتمع 

من هذا المنطلق تطور الجانب  ،واإلجتماعیة واإلقتصادیة والفكریة والثقافة االمنیة
ولم یعد اإلعالم  ،األمني الرتباطه مباشرة بهذه الجوانب المتعددة والمتشابكة 

ومن هذه  ،بشكله العام قادرا على مواكبة التطورات العمیقة في مفهوم األمن 
جاء اإلعالم األمني لیسد  ،الحاجةظهرالتوازن بین عنصري األمن واإلعالم 

الحاجة ولیلعب دورا مهما في مجال األمن وتقریب وتجسیر المسافات بین األمن 
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تلقي بالمعارف األمنیة والمعلومات إلیصال المعلومة األمنیة ولتزوید الم ،واإلعالم 
فكان الناس في  ،التي ظلت حكرا على األجهزة األمنیة واألنظمة لفترات طویلة 

  .حالة من التخبط بین اإلشاعات واألحادیث المتناقلة التي یعتریها الجدیة والصدق 

 نظرا لما یشهده المجتمع األردني من تحوالت جراء اإلنفتاح اإلعالمي المتسارع  
فرازات  ،وانتشار اإلذاعات المحلیة بشكل كبیر وما یمیزه من تنوع دیموغرافي وإ

األمر الذي ترتب علیه دخول  ،العولمة وتاثیراتها على الثقافة األمنیة الوطنیة 
  .مؤثرات عدیدة ومتنوعة من شأنها التأثیر في أنماط وسلوك األفراد

إعالمیة للتأثیرفي اتجاهات كإذاعة أمنیة ) أمن اف ام(جاءت أهمیة إذاعة    
واطالعهم على حالة األمن التي كانت صعبة المنال بالسابق لبث   ،المواطنین

 ،ونشر القیم األمنیة المهمة في حیاة المجتمع ولتواكب تطور اإلعالم الحدیث 
إلیجاد حالة من التغیر بسلوك أفراد المجتمع وتشكیل القناعات واإلتجاهات فیما 

  .تساهم في نشر األمن واإلستقرار والطمأنینة لدیهم تقدمه من برامج

  :مشكلة الدراسة 

تعد من أوائل الدول التي تنعم باإلستقرار األمني ،رغم أن المملكة األردنیة الهاشمیة
اإل أن اإلعالم األمني ما زال حدیث النشأة عربیا وأردنیا على وجه  ،المشهود دولیا

وما زالت أراء واتجاهات المواطنین االردنین إزاء هذا النوع من  ،الخصوص
" من هنا تظهر مشكلة الدراسة والتي تتمحور حول  ،اإلعالم المتخصص متباینة

أمن (إتجاهات المواطنین األردنین حیال هذا النوع من اإلعالم من خالل إذاعة 
بید أن هذا اإلعالم األمني  ،التي تتبع لجهاز األمن العام األردني ،)اف ام

ولم یحقق المتطلبات المرجوة على صعید ،المسموع ما زال في طور الحداثة
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 ،اإلعالم عن واقع الحیاة األمنیة المتمثل بواقع الجریمة بكافة أنواعها وأشكالها
  .ومدى مواكبته إلسالیب التوعیة والتثقیف لدى المواطن األردني 

  أهداف الدراسة

  -:راسة إلى توضیح وتبیان ما یلي تهدف هذه الد

أمن اف (إتجاهات المواطن  األردني إزاء اإلعالم األمني المتمثل بإذاعة  -
 .والدور الذي تؤدیه من خالل البرامج والمواد التي تبث عبر أثیرها ) ام

) أمن اف ام(تقییم المواطن األردني لنوعیة البرامج والمواد التي تبثها إذاعة  -
 . 

معرفیة او سلوكیة او وجدانیة  عند اإلستماع إلى إذاعة -وقعةاألثار المت -
 ).أمن اف ام(

في توعیة وتثقیف المواطن ) أمن اف ام(درجة إسهام مواد وبرامج إذاعة  -
 .األردني باهمیة التفاعل والتعاون مع اجهزة االمن لتحقیق اهدافها 

  :أهمیة الدراسة 

یة لجمهور العاصمة عمان وضواحیها تأتي أهمیة هذه الدراسة المسحیة التحلیل   
إزاء  مجمل الرسائل  ،من الحاجة إلى التعرف على إتجاهات الجمهور األردني  ،

والدور المناط بها تقدیمه وبیان مدى  ،) أمن اف ام(اإلعالمیة التي تقدمها  إذاعة 
رضى مجتمع الدراسة عن اداء هذا النوع من االعالم المتخصص المتمثل بإذاعة 

  .إلى مختلف شرائح الجمهور األردني ،الموجه) اف ام امن(

فضال عن توفیر بیانات إحصائیة من شأنها إرسال مؤشرات لصناع القرار في  
إلیصال الصورة  الحقیقیة عن نبض الشارع األردني واتجاهاته ازاء  ،هذا المجال 

م الذي مر بعقود من الزمن یعیش حالة من الضبابیة وعد ،االعالم االمني 
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وخاصة ما یتعلق بامن  واستقرار المجتمعات حیال ،المصداقیة بما یقدمه للجمهور 
  .واقع الجریمة بكافة انواعها واشكالها 

  .أسئلة الدراسة وفرضیاتها

  -:أسئلة الدراسة تتمحور في السؤال الرئیسي التالي    

ل إذاعة ما هي إتجاهات المواطن األردني إزاء ما یقدم باإلعالم األمني من خال
منیة لسكان عمان ومستوى الفاعلیة والتمیز في المواد والبرامج األ)  أمن اف ام(

  ؟.وضواحیها

  -:ویندرج تحت هذا السؤال الرئیسي عدد من االسئلة وهي كما یلي 

  ؟). أمن اف ام(ما تقییم برامج ومواد إذاعة -1

  ؟). أمن اف ام(ما االثار التي تتوقعها عند اإلستماع إلذاعة -2

في توعیة وتثقیف المواطن األردني ) أمن اف ام(ما درجة إسهام برامج ومواد -3
  ؟.

في تقییم )  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -4
  ؟. تبعا لجنس المبحوثین) أمن اف ام(المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

في تقییم ) 0.05(لداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ا -5
  ؟. تبعا لعمرالمبحوثین   ،)أمن اف ام(المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

في تقییم ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -6
ا للمستوى الثقافي لدى تبع) أمن اف ام(المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  ؟.المبحوثین
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في تقییم ) 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات -7
  ؟. تبعا لوظیفة المبحوثین) أمن اف ام(المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  المصطلحات اإلجرائیة 

 ،حالة من اإلستعداد او التأهب العصبي والنفسي " هي  -:إصطالحا: اإلتجاهات
وتكون ذات أثر توجیهي  أو دینامي على  ،والذي تنتظم من خالله خبرة الشخص 

التي قد تكون  ،استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي تثیر هذا االتجاه 
ویتضمن االتجاه ثالثة عناصر  ،نوعیة أو عامة  ،إیجابیة  او سلبیة او محایدة 

 ،سمیسم(" .أو الجانب السلوكي  ،العاطفي  ،الوجداني  ،هي الجانب المعرفي 
  )45ص ،2005

هي تقییمات المبحوثین ومواقفهم إزاء مجمل الرسائل االعالمیة التي : إجرائیاً 
  .الى الجمهور األردني بكافة شرائحه) أمن اف ام(تقدمها إذاعة 

من أنشطة ،هو كل ما تقوم به الجهات ذات العالقة  -:إصطالحا :اإلعالم األمني
وأمن الوطن ،رد والجماعةبهدف المحافظة على امن الف ،إعالمیة ودعویة

  ).47ص،م1990 ،الجحني( ومكتسباته في ظل المقاصد والمصالح المعتبرة

 ،هي كل المسؤولیات والمهام الملقاة على عاتق وسائل اإلعالم األمنیة  :إجرائیاً 
من خالل وسائل  ،لتحقیق األمن والطمأنینة العامة للمجتمع األردني واالخرین 

  اتصال اإلعالم األمني 

حین ال یقع في البالد إخالل ،الحالة التي تتوفر" هو  - : إصطالحا:األمن 
ما بصورة نشاط خطر یدعو الى أخذ  ،إما بصورة جرائم یعاقب علیها ،بالنظام وإ

من أن یترجم نفسه إلى جریمة من  ،تدابیر الوقایة واالمن لمنع هذا النشاط الخطر
  ).237ص ،م1976 ،علي(".الجرائم
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والذي یعنى  ،هو أحد األجهزة األمنیة األردنیة -:من العام األردني األ:  إجرائیاً 
) وزارة الداخلیة( ،ویتبع السلطة التنفیذیة في األردن  ،بحفظ األمن والنظام داخلیا 

  .ویرأسه رتبة عسكریة علیا تعین بإرادة ملكیة ،

النشر المنظم أو اإلذاعة لإلمتاع واإلعالم وكذلك " هي: إصطالحاً :اإلذاعة 
بواسطة جمهور  ،وغیرها من المفاهیم التي یتم استقبالها في ان واحد  ،التثقیف 
 ،الطائي(.مجهزین بأجهزة استقبال  ،ویتكون من أفراد وجماعات  ،متأثر 
  ).56ص،2007

تبث من العاصمة عمان  ،هي إذاعة محلیة أردنیة ): أمن اف ام(إذاعة :  اً إجرائی
  .ویشرف علیها جهاز األمن العام األردني )89،5(على تردد

  حدود الدراسة

  -:تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالیة    

وهي الفترة الزمنیة التي  جمعت بها  بیانات الدراسة في الفصل : الحدود الزمنیة -
  ). م2014-م2013(خالل العام الدراسي  ،الدراسي الثاني 

العاصمة عمان والمناطق التابعة لها من أحیاء : الحدود المكانیة أو الجغرافیة  -
  .وجمیع المناطق التي تتبع إلى أمانة عمان الكبرى  ،وضواحي ومخیمات 

إلتجاهات الجمهور األردني إزاء ما ،دراسة مسحیة تحلیلیة : الحدود التطبیقیة -
لجمهور العاصمة عمان وضواحیها من أحیاء  ،) أمن اف ام(إذاعة  تقدمة

  .ومخیمات ومناطق تتبع ألمانة عمان الكبرى
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  محددات الدراسة 

وحدودها  ،تقتصر هذه الدراسة المسحیة التحلیلیة على استمارة المسح بالعینة    
على  ،سة لذا ال یمكن تعمیم هذه الدرا ،التطبیقیة هي العاصمة عمان وضواحیها 

  .باقي محافظات وألویة ومناطق المملكة األردنیة الهاشمیة 
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  :الفصـل الثـاني 

  االطار النظري والدراسات السابقـــة
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  االطـار النظري -:المبحث األول 

تستند هذه الدراسة الى نظریتین أساسیتین قد تثریان دراسة الباحث وهما نظریتا   
وسیقوم الباحــث بتناول  ،) توقع القیمة ونظریة االعتماد على وسائل االتصال ( -:

  .هاتین  النظریتین بالتفصیل 

ان الباحثین قد عرفوا النظریات االعالمیة بأنها خالصة لنتائج الباحثین في 
بهدف تفسیر ظاهرة االعالم ومحاولة التحكم بها والتنبؤ  ،صال بالجماهیر االت

فهي توصیف للنظم االعالمیة في جمیع دول  ،بتطبیقاتها وأثرها في المجتمع 
  ).2011،مشاقبة.(العالم 

 - ):توقع القیمة ( نظریة -1

وهي النظریة التي تفسر عملیة اإلتجاهات لدى االفراد نحو الموضوعات المختلفة 
عالم نظریات االتصال في صورتها النهائیة عام ،االلماني   فیشباینوالتي وضعها  ،

وتشیر  ،وترجمت الى الكثیر من اللغات العالمیة ، مثل االنجلیزیة والروسیة .م1967
تحمل  ،معلومات المختلفة التي تتعلق بموضوع ماهذه النظریة إلى أن الحقائق وال

ویتوقف ذلك على إدراك الفرد لألهمیة النسبیة لمكونات  ،أوزانا نسبیة من األهمیة 
هذه المعلومات باإلضافة الى بروزها ومدى مالءمتها لفهم الموضوع وتفسیره وبالتالي 

 لفرد نحو هذا الموضوعیكون لتلك المعلومات تأثیر فعال في تكوین اإلتجاه النهائي ل
  )104ص ،2004،صالح الدین(

وتشیر األبحاث في مجاالت الدراسات اإلعالمیة ألى أن قیاس اتجاهات المواطنین 
نحو أداء الممارسین یمكن أن یتم من خالل الربط بین معتقدات المواطنیین بشأن 

نظریة  الوظائف التي تقوم بها العملیات االتصالیة وفي هذا الصدد تظهر أهمیة
التي تمثل ربطا نظریا ومنهجیا بین المعتقدات واالتجاهات حیث ) توقع القیمة(
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تطرح هذه النظریة رؤیة علمیة ومنتظمة اللیات تكوین االتجاه وتعدیله عبر الوقت 
وذلك في ضوء كونها عملیات تتضمن العدید من المتغیرات التي تحكم اإلتجاه 

فاإلتجاه محصلة معرفیة إلجمالي ،لمختلفة النهائي لدى الفرد نحو الموضوعات ا
االوزان النسبیة لسمات الموضوع اي المدخالت التي تقود الى المخرجات او 

فاالفراد یقیمون الموضوع في ضوء عدد كبیر من  ،اإلتجاه النهائي لدى الفرد 
وتتم إضافة مفهوم المحصلة المعرفیة الوزان هذه ،المعتقدات المرتبطة به

لتي تشكل في مجموعها الحكم النهائي للفرد على الموضوعات البارزة المعتقدات ا
ضمن ) توقع القیمة(سواء الشخصي او المجتمعي وتندرج نظریة  ،في محیطه 

والتي تقدم تفسیرا علمیا منتظما اللیة بناء اتجاهات األفراد ،اطار السمات المتعددة 
لدى فیشباین  من عدة  )القیمةتوقع (وتنطلق نظریة  ،نحو الموضوعات المختلفة
  -:اعتبارات على النحو التالي

التي  ،یشكل الفرد اتجاهات نحو الموضوعات التي تتسم باألهمیة والبروز -1
ت هذه الموضوعات ملموسة سواء كان ،اهتماماته الذاتیة او المجتمعیة تمس

 .أو مجردة
لنطاق یمثل الموضوع اإلطار العام الذي یشتمل على مكونات عدة وفقا  -2

فقد یكون الموضوع شخصا بعینه او جماعة بعینها او  ،االتجاه ومداه 
 .وقد یكون كیانا اعالمیا او سیاسیا او اقتصادیا ،مؤسسة او هیئه 

والتي ترتبط  ،ینطوي الموضوع في طیاته على عدد من السمات البارزه  -3
 .ارتباطا وثیقا بمعتقدات الفرد حال تقییمه للموضوع 

التي یعطیها الفرد لسمات  ،النهائي محصلة لألوزان النسبیة  یمثل اإلتجاه -4
ویعبر عن  ،)سلبي،ایجابي(التي تحدد وفقا لقیمتي فیشباین  ،الموضوع 

 .عدم التحدید باي اتجاه نحو موضوع ما 
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تزداد قدرة الفرد على تشكیل االتجاه كلما زادت المعلومات المتوفرة لدیه    -5
عن الموضوع ویعني ذلك ان االتجاهات تبنى على القاعدة المعلوماتیة 

طرحا جدیدا في قیاسها ) توقع القیمة(وتمثل نظریة  ،المتوفرة لدى الفرد 
 .لالتجاه في هیئة محصلة معرفیة 

یة فیشباین إلى أن معتقدات الفرد حول االستجابات وتشیر التوقعات في نظر   
ومن ثم فهذه  ،ألزمة الحدوث تقترن بموضوع البحث وترتبط به ارتباطا وثیقا 

حیث  ،المعتقدات تمثل العامل األهم في تحدید اتجاه الفرد نحو الموضوع 
یكون االتجاه عبارة عن معادلة تمثل مجموع التوقعات بقیمتها ووزنها النسبي 

  ).674- 672ص،صالح الدین (دى الفردل

أن اإلتجاهات تلعب دورا في تحدید سلوك األفراد وأفعالهم  فیشباینویرى 
والوزن  ،وهناك ثالثة انواع من المتغیرات تعمل كمحددات أساسیة للسلوك ،

النسبي لهذه المتغیرات یختلف من سلوك إلى سلوك من شخص إلى اخر 
  -:وتتمثل هذه المتغیرات في

ویعتمد على معتقدات الشخص حول نتائج السلوك : تجاه نحو السلوك اإل  - أ
 .وتقییم الشخص لهذه العواقب  ،المعین في وقت معین 

وتشمل المعیار الشخصي للسلوك :المعتقدات الشخصیة واإلجتماعیة-ب
 .والمعیار الجماعي او االجتماعي 

  الدافعیة للتمسك بالمعاییر وتضم الرغبة وعدم الرغبة -ج   
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  . Dependency Theoryنظریة االعتماد على وسائل االتصال -2

تفسیر لماذا یكون  ،من األهداف الرئیسیة لنظریة اإلعتماد على وسائل اإلتصال 
لوسائل اإلتصال الجماهیریة تأثیرات قویة مباشرة واحیانا اخرى لها تأثیرات غیر 

تعتمد فكرة هذه النظریة على أن استخدامنا لوسائل . مباشرة وضعیفة نوعا ما
اإلتصال ال یتم بمعزل من تأثیرات النظم االجتماعیة التي نعیش بداخلها مع 

ونتفاعل بها مع  ،ة التي نستخدم بها وسائل اإلتصال والطریق ،وسائل اإلتصال 
ویشمل ایضا ما تعلمناه من  ،تلك الوسائل التي تتأثر بما نتعلمه من المجتمع 

كما أننا نتأثر كذلك بما سیحدث في اللحظة التي نتعامل فیها  ،وسائل اإلتصال 
قد یكون لها لذلك فإن أي رسالة نتلقاها من وسائل اإلتصال . مع وسائل اإلتصال 

اعتمادا على خبراتنا السابقة عن الموضوع وكذلك تأثیرات الظروف  ،نتائج مختلفة 
إن قدرة -:ویمكن تلخیص هذه النظریة على النحوالتالي  ،اإلجتماعیة المحیطة 

وسائل اإلتصال على تحقیق قدر أكبر من التأثیر العاطفي بوظائف نقل 
سیزید من قوته في حالة وجود عدم  وهذا اإلحتمال ،المعلومات بشكل ممیز 

  . استقرار بنائي في المجتمع بسبب عوامل الصراع والتغییر 

  )26-28م،ص2003اسماعیل،:(التالیة یة عدة تأثیرات تظهر في المجاالتیوجد لهذه النظر 

  :التأثیرات المعرفیة 

وهذا یظهر عند إزالة الغموض الناتج عن افتقاد المعلومات الكافیة لفهم الحدث 
أیضا التأثیر في  ،وذلك بتقدیم معلومات كافیة وتفسیرات صحیحة للحدث  ،مثال 

إضافة إلى التأثیرات  ،إدراك الجمهور لألهمیة النسبیة التي تمنحها لبعض القضایا 
  .دات المعرفیة تلك الخاصة بالقیم والمعتق
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  : التأثیرات الوجدانیة -1

 ،مثل زیادة الخوف والتوتر والحساسیة للعنف  ،المتعلقة بالمشاعر واألحاسیس 
  .والتأثیرات المعنویة مثل االغتراب عن المجتمع 

  : التأثیرات السلوكیة -2

وهذه التأثیرات  ،الذي یظهر في السلوك العلني  ،المتمثلة في الحركة أو الفعل 
وتعتبر هذه ،یرات المعرفیة والتأثیرات الوجدانیة ومترتبة علیهما ناتجة عن التأث

 ،حیث تقدم نظرة كلیة للعالقة بین اإلتصال والرأى العام  ،النظریة نظریة شاملة 
وتتجنب االسئلة البسیطة عما إذا كانت وسائل اإلتصال لها تأثیر كبیر على 

 ،یؤثر في وسائل اإلتصال  ان المجتمع ،وأهم ما اضافته هذه النظریة  ،المجتمع 
فالنظریة تعكس المیل العلمي السائد في العلوم اإلجتماعیة الحدیثة للنظر إلى 
الحیاة كمنظومة مركبة من العناصر المتفاعلة ولیست مجرد نماذج منفصلة عن 

  .األسباب والنتائج

أثیر وهذه النظریة تعتبر أن استخدام اإلعالم ال  یأتي من فراغ وال بمعزل عن الت
من منطلق أن قدرة اإلعالم تزداد في التأثیر عندما  ،بالرأي العام الذي نعیش فیه 

بنقل المعلومات بشكل ممیز ومكثف  ،تقوم وسائل اإلتصال بأدوارها بفعالیة 
  ).45ص،2011 ،مشاقبة (للنظریات المتعلقة بالقائم باإلتصال واإلعالم 

  

وهي تفترض أن درجة اعتماد األفراد  ،إن نظریة اإلعتماد على وسائل اإلتصال 
یأتي من كونها  ،على المعلومات التي تنقلها وسائل اإلتصال في المجتمع الحدیث 

بید ،أصبحت هذه المعلومات ضرورة  في حیاة االفراد  وال یمكن االستغناء عنها 
ان هذه الدرجة من االعتماد تعتبر متغیرا اساسیا لفهم متى ولماذا تغیر وسائل 

  ).15ص،2006،درویش. (تصال معتقدات ومشاعر وسلوك األفراد اال
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ألن األفراد مثل النظم  ،ویأتي اإلعتماد من قبل األفراد على وسائل اإلتصال 
وبعض  ،ینشئون عالقات اعتماد وألن األفراد توجههم األهداف  ،اإلجتماعیة

. اهیریة أهدافهم تتطلب الوصول إلى مصادر تسیطر علیها وسائل اإلعالم الجم
  ) 22ص،2002،دیفلیر وروكیتش (

إن الدراسات التي اخذت بهذه النظریة كانت تهتم بالسلوك السیاسي واالجتماعي 
وتبین أن هناك عوامل خاصة بجمهور وسائل  ،واالمني  للفرد داخل المجتمع 

االعالم تؤدي الى إحداث األثر المعرفي مثل متغیر المعلومات التي یحصل علیها 
أو معلومات نتیجة التعرض  ،وسائل االتصال سواء كانت معلومات قبلیة جمهور 

إضافة إلى كل من  ،او كنتیجة إلنخراط الجمهور في القضیة  ،لوسائل اإلتصال 
واالنتباه للقضایا في وسائل اإلتصال أو عوامل خاصة  ،متغیري حجم التعرض 

المستوى  ،التعلیمي المستوى  ،الجنس  ،العمر (بالمتغیرات الدیمغرافیة مثل 
  ).14ص،2006 ،الحدیدي ). (االقتصادي 

  

دراسة الباحث هدفت الى التعرف على اتجاهات المواطن االردني إزاء 
بناءً على ذلك تم ). امن اف ام (من خالل نموذج الدراسة إذاعة  ،االعالم االمني

ا النوع من توظیف هاتین النظریتین في الدراسة لقیاس اتجاهات المواطنین إزاء هذ
بهدف الكشف  ،من خالل استبانه تم تصمیمها لهذه الدراسة ،االعالم المتخصص

  .عن اتجاهات المواطنین إزاء االعالم االمني
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  المبحث الثاني

  األدب النظري

  . منياإلعالم األمفهوم : أوالً 

ذو  ووهالتي ذاعتوانتشرت، النشأة المصطلحات حدیثة  نماألمني اإلعالم یعتبر 
 نأم، ویسهم في خدمة ألي دولةواالستراتجیات  بالسیاسات مدلول أمني یرتبط

  . والثقافي لألمةي رالفکالمخزون على المجتمع واستقراره، مرتكزًا 

 نم المستوى الوطني في خطواته األولى بالرغمعلى األمني زال اإلعالم وما 

في هذا  التخصص وا رأثالذین  اإلعالمیین الجهود الجیدة لبعض بعض
الحیاة عات وضوم متجدد في األمني بأنهاإلعالم  فصوأن یلمجال،ویمكن ا

تعددت مفاهیمه وتعریفاته، فقد دفق، وبالتالي قهاطریالمختلفة التي  ناألمومجاالت 
والحقائق اث داألحالمعلومات الكاملة الجدیدة والهامة التي تغطیكافة : "فعلى أنهرع

أو لمجتمع واستقراره، والتي یعتبر إخفاؤها ا نمواالوضاع  والقوانین المتعلقة بأ
أو مي ،كما أن  المبالغة في تقدیمها اإلعال مالتعتی نعاً مونأهمیتها  نم لالتقلی

اف هدأالتأثیر المقصود والموجه لخدمة  نعاً مونیعتبر علیها اضفاء  أهمیة أكبر 
في ولکنها المصلحة القومیة،  نمنبیلة ومنطلقةال واألحمعینة، قدتكون في بعض 

نما العلميلیستإعالمًا بالمفهوم  النهایة ، ة عجو(البیضاء  الدعایةنع موهي ن، وإ
  ).١٥ص ، م ٢٠٠٢

 اراءنمومایتصل بها  األمنیة والثوابت قالصادق للحقائ رالنش" فایضا على أنه روع 
 نمالجماهیر في نفوس والسکینة الطمأنینة  ثبترمي الى  ومشاعر واتجاهات

 مسؤولیتهم تهم بأبعادقناعاتبصیرهم بالمعارف والعلوماالمنیة، وترسیخ خالل 
 األمنیة، وأهمیة مشاركتهمبوصفهماعضاء  في المجتمع بمقاومة الجریمة والظواهر
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تضر بمصالحهم بهدف كسب تأییدهم فیمواجهة كافة أشكال  بإعتبارها اإلجرامیة
  ).١٦- ١٧ص ،  م ١٩٨٧ ، عبداهللا( الجریمة ومظاهر اإلنحراف

  . األمني اإلعالم أهمیة : ثانیًا 

األمنیة  المعلومات نقل دح عند یقفال األمني في أنه اإلعالم تكمن أهمیة 
وح رالأمني یثري وعي یسعى الى تأسیس  لبالى الجمهور فقط ، الصادقة 

 نم واألنظمة بالتعلیماتام زااللتالتي تكفل النجاح المعنویة والمادیة بكل مقومات 
 تأصیل بأوجالذي راألماإلنسان في شتى مجاالت الحیاة،  وسالمة نأم لأج

، ناألممع مختلف قطاعات الدولة لخدمة واستقرارهذا التعاون والتجاوب وتعمیق 
األمني یستمد اإلعالم بأن ،) ١٣، ١٥ص ،  م ٢٠٠٥  ،الحوشان(وقد ذكر
  -:ر التالیةواألم نمأهمیته 

اختالف على في حیاة الشعوب،والدول عام بشكل م اإلعالخالل أهمیة  نم. ١
  . رهاطووعیها وتدرجات 

بهدف الناس إلى  ألمنیةایقدم المعرفة  موضوعیا عالمااعتباره إخالل  نم. ٢
  . األمنيعي والدرجة رفع 

لمجتمع اقوة المشاركة الجماهیریة لخدمة قضایا   نم األمني اإلعالم دیزی. ٣
تجاه القضایا  دحورأي عام مالنظر،وتكوین  وجهات بیرخالل تق نماالمنیة 
  .االمنیة 

لمجاالت المختلفة بتطویع  االمتخصصین في اإلعالم مع  لوسائتعاون  . ٤
  . لمجتمعالخدمة م والعلمختلف 
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، حیث اإلعالم لووسائلمجال األمني ااإلرتباط بین  نم األمنياإلعالم  دیزی. ٥
 نم مهماً اً رعنصلمجتمع ا اإلرتباط سببا رئیسا لفقد هذاغیاب یعد 

  . المطلوبة لوعیه وتقدمهرالعناص

البساطة خالل نل موقیة العقرتمناسبا إلى ً األمني مدخالاإلعالم یشكل  .٦
  . عرضهاووالصدق في تناول  الموضوعات األمنیة 

العلمیة والمعرفة الثقافة العامة تضییق الفجوة بین  على األمني اإلعالم یعمل  . ٧
  . االمنیة 

 رلنشالمجال فرصا متعددة  ا ذهاألمني للمتخصصین في اإلعالم  رفوی. ٨
  . إبداعاتهم وابتكاراتهمعلى تسلیط الضوء  و مأفکاره نعدراساتهم، والتعبیر 

في استقراره وتنمیة قدرات عام ودورها بشكل نلألممنطلق  األهمیة الحیویة نم. ٩
  . الحیاة في شتى مجاالت زدهار إلعلى اقدراتها   الشعوب بالتالي

 –األنظمة وحیویة مهام األجهزة األمنیة  والجهل باالمن رة طوخخالل نم. ١٠
 ناألمویقابل ذلك  أهمیة المعرفة بحیویة اده روعالقات أفلمجتمع االحاكمة لحركة 

  . رجالهودور 

الواضح  لمعدالت الجریمة التنامي  ظلاألمني في اإلعالم أهمیة داد زتكما 
الذي یتطلب  راألمالداخل  والخارجمعا ، نمالوطن له الذي یتعرض  واإلرهاب 

الحالة  نح عوضوبالكشف ووالخارج،  لاخدالفي   مهدبلالمواطنین بهموم  طرب
سالمتهم  وكامل  الحقائق المتعلقة بأمنهم على االمنیة ، واطالعهم  

تقنیات و لوسائ نملالستفادة  كوذلالمحدقة بهم،  بكافة  المخاطرمعیتهووت
  ).11ص،م١٩٩٧،ردب( نلألمالمتطورة في ترسیخ  المفهوم الشامل اإلعالم 
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  . األمنياإلعالم  سأس: ثالثًا 

 نمالتي ینطلق  سواألسالركائز  نمالعدید على األمني اإلعالم یعتمد  
ص ، م 2005 ،شعبان(-:إلیهاخاللها لتأدیة  الدور المنوط به ، والتي أشار  

62. (  

اث دألحفحص الحقائق واالتجاهات المتصلة با به ویقصد :الصادق رالنش. 1
  .بشفافیة الوقائعو

  . اإلعالمالستخدام  المتوازن والمناسب لوسائل ا. 2

  . الموضوع األمني أو التغطیة اإلعالمیة الدینامیكیة للحدث . 3

  .استقرار المجتمع و نأماألمني في مجال تحقیق  لالعمدعم . 4

  . األمنیةالمعلومات والحقائق أي العام بکافة رلل مائدالالدعم  . 5

  . ألمنیة  في المجتمع االذهنیة لألجهزة  رة والصتحسین على  لالعم.6

  . األمني اإلعالم داف هأ: رابعًا 

 ،المجتمعاد رأفالطمأنینة في نفوس  مشاعر ثباألمني الى اإلعالم یهدف 
كیان على في الحفاظ  خالل المشاركة نم ،الروحیةوقیمه اإلجتماعیة  وانظمته

 مقدمة في ،لتوعویة واإلجتماعیةواقائیة الو اف داألهحیث  تعتبر  ،المجتمع وأمنه 
تتمثل تلك األهداف ویسعىإلى تحقیقها، و ،األمنياإلعالم إلیها الغایات التي یهدف 

  ).27-28ص،1997،ناجي(بما یلي

  . األهداف الوقائیة  . ١
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بكیفیة  اد رلألفالتوعیة المستمرة  خالل نم األهداف ویمكن تحقیق تلك 
أمنهم وسالمتهم وسالمة  ممتلكاتهم، لیتسنى تضیق النطاق  على تدابیر الحفاظ 

عیة وت ىلإ كذلیتعدى  لب، له نفسهكاب  الجرائم لمن تخول ارتدون والحیلولة 
وتعریف  الجمهور  بأنواعهاارث وار الکروأضالجمهور بأسالیب درء المخاطر 

خالل نقائي موالالهدف  قلتحقیبها األجهزة األمنیة  م وتقبالمجهودات التي 
ذ اإلنقاوأعمال المشتبه بهم، وتنظیم  المرور، اقبة رومالدوریات  والحراسات، 

  . المجاالت األمنیة  نم االطفاء  وغیرهاو

  . األهداف التوعویة . ٢

ألمنیة ، وتقدیم العون لألجهزة  انشر  الحقائق خالل نمویمكن تحقیقها  
منهم لدي كؤیجهزة ، بحیث األ كوتلبین الجمهور العالقة ثیق  ووتمنیة ، األ

،  بما یحقق العدالة ومعرفة  الجمهور نیراآلخمساس بدور به دون الدور  المناط 
  . بحقائق الموقف 

  . جتماعیة االالهداف  ا. ٣

على میة  التي تحث اإلعال لسائرالنشر خالل نمهداف األتتحقق تلك  و 
 دضجتماعي ، وتحصین المجتمع ك االوورعایة السل ماألخالق والقیحمایة 

ك ووالسلالهدامة ر واألفکاالثقافي  و ازالغالتصدي  لمواجهة مشكالت  والجرائم، 
الجریمة،  دضأقوىخطوط الدفاعنمترسیخ  الواعز  الدیني الذییعد والمنحرف، 

 نوهي م، والتعاون ماحروالتلتاخي  االقیم الفضلى ، وتأكید قیم على والحض 
  . مسببات استقرار وتماسك المجتمع ز رأب
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  . األمنياإلعالم خصائص  : خامسا 

األمني أهم خصائصهذا النوع من اإلعالم المختصین في مجال  نمتناول العدید 
 ،ص ،1426(،خضور -:اإلعالم وظهرت في العدید من المجاالت كان اهمها 

6 – 10(  

  . لمجال األمني ا. 1

في الدولة والثقافیة السیاسیة  واالقتصادیة والتطورات االجتماعیة  أدت  
تعقیداته  وتحوالته واألمني ، لمجال اتساع  ا، في نألممفهوم ار طووت،یةرالعص

الفئات اهم مختلف ووالظواهر والتطورات ، اث حدباأل، الى حیاة كاملة حافلة 
  .إلجتماعیة اوالشرائح 

  . الموضوع األمني. ٢ 

على اإلعالم الجوانب التي انعكس  تأثیرها  نمیتمیز  الموضوع األمني بالعدید 
  -: تلك الجوانب ما یلينوم، عاماألمني بشكل  

أو تباطه بالفرد  والجماعه، اربسبب  ا دجحساس ع وضومالموضوع األمني • 
د رالفصلته الوثیقة بقیم ومعاییر واتجاهات أو والجماعة، د رالفتعلقه  بمصالح 

  . والجماعة

 یعكس  الموضوع األمني ویجسد جمیع التطورات  والتغیرات التي تحدث بجوانب• 
  . یاسیة والفكریة واالقتصادیة والساالجتماعیة الحیاة 

 نمالمجتمع، ویحتاج الى قدر  كبیر و الواقعفي  قع ذو عموضومأنه • 

  . معالجته  ثم نوماستیعابه  لفهمه والمعارف 
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  . بشأنه محدودةار رالقجهة  اتخاذ  نولکالنه یهم  الجمیع، للنقاش أنه مفتوح  • 

  . الحدث األمني . ٣  

  : التالیة یتمیز  الحدث األمني بالخصائص 

  . والمذهل  فالعاصالتطور  واالیقاع السریع ، والحركة المفاجئة، • 

  . والجماعة  والمؤسسةد رالففي حیاة  السلبیة یتعلق  بالجوانب • 

والصمت علیه  موالتعتیالجهات المعنیة بالحدث األمني اخفائه  غالبیة محاولة • 
  . عنه

خفائه ، وفي إ الىثارة تدفعانصاحبه واإلالجاذبیة  نمحدث األمني قدرا یمتلك ال• 

العام تدفعان  الجمهور واستغالله ،  ىلإالوقت نفسه تدفعان الوسیلة االعالمیة 

  . علیهلإلطالع  عنه والسعي البحث  ىلإ

تتمیز بحرصها الشدید  و. شخصیة او فردیة أو الغالب رسمیة ، ا يفمصادره • 
  .تقدیم معلومات محددة ومقننة على 

  . الظاهرة االمنیة . ٤

، وفهمهاالمتشابكة ، وألمنیة المعقدة  اأصبح ضروریا لتشخیص الظاهرة    
معرفة تفاوت  و، رالعناصجمیع موفهالتي تتكون منها ، رالعناصالى أوالً وتحلیلها 

 رعالقات التأثثم   ،منها والثانوي ساسياأل،تحدید رالعناصقوة واهمیة هذه  

 رالعناصتركیب هذه  إعادة وبعد ذلك .العواملو ره العناصذهلقائمة بین  اوالتأثیر 
 نوم. شکلةملا لأو حالظاهرة   مفهالكاملة سعیا وراء  رة ول على الصوللحص

سیاقات اجتماعیة "حصیلة هي  لب. اغرففي  دجوال تالظاهرة االمنیة  أن  دكؤملا
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ومعالجتها بمعزل فهمها یمكن   البالتالي  وواقتصادیةوسیاسیة وثقافیة محددة  ، 
تشابك المصالح وتعدد  أن ، وربما یعید انتاجها كما  "انتجهاي ذا السیاق الذه نع
المعالجة  على والتركیب ، وتشوش   لعملیة التحلییحدث ضغوطا تعیق ى والق

  ). 75،72ص،2005،خضور.(المنهجیة للظاهرة و العلمیة 

  . االمني  اإلعالم وسیلة . 5

وسیلة  على انعكست  دقاالمنیة  ة راهظوالخصائص الموضوع والحدث إن  
  -:الوسائل ناع موأنلمجال بین ثالثة  اهذا يفزالتمییویمكن ،األمني اإلعالم 

بقدر كبیر تتمیز . طابع رسمي ذات أمني  إعالم وسیلة  : الوسیلة األولى  -

والمواضیع وأسالیب اث داألح ختیارا فيالجمود والرتابة والنمطیة نم

  . تقدیمها وعرضها ق طرومعالجتها ، 
طابع تجاري تتمیز بقدر كبیر ذات أمني  إعالم وسیلة   -:الوسیلة الثانیة  -

معاییر اختیارها  يفاإلثارة الحیویة والجاذبیة في تنوع مصادرها ، كذلك نم
المسؤولیة   االحساسب نم لأقما  تتمتعبقدر  ولکنها غالبا . لموادها 

 . عموما نواألممعالجتها لقضایا الجریمة واإلنحراف   يف إلجتماعیةا

بین التوازن نعا مونتقیم اول أن حتأمني إعالم وسیلة  :  الثالثةالوسیلة   -
المنیة ، ا راهظواث والدواألحتناول المواضیع   يفجتماعیة إلولیة اؤسملا

استخدام االسالیب  ورة راإلعالمي وض ریرالتح نفبین متطلبات  و

الجمهور  ىلإاإلعالمیة األمنیة یصال المادة  ن القادرة على إووالفن

اإلنحراف،  نماألمنیة ، وحمایته  بالقضایا تعریفهو، فیهوبهدف التأثیر 
 . ناألم بدورفاعل في تحقیقودفعه للمشاركة والقیام الجریمة  نمقایته وو
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  . ألمني اإلعالم امصادر  . 6

األمنیة  والموضوعاتاث دحتغطیة األ يفاالمني لإلعالم متعددة   مصادرهناك  
  : منه

ن وا تکمبور. المني ئیسة لإلعالم ارصادر الملاوتعتبر  : المصادر الرسمیة • 
الرسمیة ، وبالتالي نرجة عالیة مدیة بمسرصادر الملاتتمتع  ثحی،الوحیدة صادر ملا

قوانین  وإلنظمة  تخضع المقابل ،  يفولکنها . المسؤولیةوالثقة والمصداقیة   نم

. متعاونة ريغربما  ومتكتمة  واالحیان متحفظة  نمتجعلها في كثیرلعم داعووق
، قالتحقیتتعلق بطبیعة الحدث األمني ،وبمتطلبات العتبارات یعود ذلك و

المصادر االمنیة الرسمیة عدم تقدیر ىلإحیانا أكما قدتعود  . مستلزمات القضاء و

ي ذال راألم. لمجتمعایقوم به   الذياألمني ، وللدور اإلعالمي لالعملطبیعة  

جهزة االمنیة األبین  ودیة غیر  د عالقة ووج ىلإو مفهسوء   الىدي غالبا ؤی

  . ىرأخجهة   نمجهزة االعالمیة األبین  وجهة   نم

أو والمؤسساتالخاصة  هات جلاألشخاص أو ایقصد  بها و: المصادر الخاصة •

معها لالتعامویجب  . قضیة أمنیة يفالمتورطة أو بحدث أمني عنیة ملاألهلیة ا

صادر ملا هذهمصالح  إذ غالباالتي تقدمها ؛ مات وعلملبا قفیما یتعل دیدشبحذر

  . التي تقدمها والتحلیالت الوقائع و  اءمات واآلروعلملابنوعیة  

اإلستعانة میته ووعماألمني  ع وضوملاتتطلب شمولیة  : نوختصملواالخبراء  • 

   تغطیتهأو الذي تتم معالجته  األمني الموضوعمجال  يفبالخبراء والمختصین

   الحدثعلى الضوء   اءإللق، )خلا.... ، الطب  البیئة، قتصادإلااالجتماع ، (
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على حیث یجدر بالصحفي األمني الحرص  . الظاهرة االمنیة أو على األمني ، 
للكتابة ، او للحدیث باسلوب صحفي مناسب ودفعها المناسبة ، الشخصیة انتقاء  

  . للوسیلة اإلعالمیة األمنیة  

  .جمهور اإلعالم األمني .7

على أداء بظاللها  ألقت يتالالسمات  نم األمني بالعدیداإلعالم جمهور  یتمیز

  -:السمات ما یلي كتل نوماألمني اإلعالم 

جاذبیة الموضوع  ىلإیعود ذلك دوقمتجانس ،  ريوغمتنوع  وواسع  جمهور • 

  . االمني  

األمني ، ر اإلعالم وهمجأوساط  يفا دیدشتباینا اإلعالمیة تباین الحاجات  • 

یثیر  يلي انفعازیرغطابع  ذات اشباع حاجات   نعتبحث   يتفهناك الفئات ال
 مفة وفهرمعاشباع حاجاتها في نع ثوهناك فئات تبح، ينع األموضوملاجاذبیة  

  .االنسانیة للحدث األمني كیة ووواالجتماعیة والنفسیة والسلالجوانب القانونیة  

تفاوتا ض للمادة اإلعالمیة األمنیة رالتععند  واالهتمام التركیز  درجة تتفاوت  • 
  . الجمهور األمني   نختلفة مملائح ارالشاوساط  يفكبیرا ً 

شأنها شأن جمهور  ،یوجد حالة من التباین في اذواق جمهور اإلعالم األمني • 
انهم سرعان ما یشعرون بالملل ویبدو بالبحث عن  ،اإلعالم المتخصص االخر 

بالتالي یصبح من الصعب  ،مواد جدیدة بأسالیب حدیثة متطورة تواكب تطلعاتهم 
إرضاء هذا النوع من الجمهور دون الرجوع إلى إبتكار وتحدیث المواد والبرامج 

  .لضمان حالة التأثیر بهم  ،التي تتماشى وأذواقهم 
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  .األمني  ماإلعالمقدمي  . ٨

تقلیص االهتمامات في   ىلإالحیاة االمنیة ،يفالتطورات المتالحقة أدت  

مواكبة الظروف االمنیة  نه عزعجالمتخصص؛ بسبب  غیراإلعالم العام  رعص
شباع حاجاته ه ذفإن هوبالتالي    ،، وتأمین االحتیاجات الضروریة للجمهور، وإ

على بسبب عدم مقدرته   صتخصملا  غیرحلة الصحفي العام رماعادترات طوالت
اتها، واشباع رطوها وتراهظو، ومعالجة اثهادأحوتغطیة  یاة األمنیة حلاجهه اوم

 مالتعلی نممرتفع نسبیا  بمستوى لجمهور یتمتعالحاجات االعالمیة االمنیة 

د ووج ىلإالحاجة الماسة ت رهظمثناالهتمام وم نرجة عالیة مدوالثقافة وب

یستطیعوا انجاز مهامهم   ىتحم  أالمني مؤهلین ومختصین ، عالالإمقدمي  في  
  -:العصر والحداثة مثل بشكل یتوائم ومتطلبات  بوظائفهموالقیام 

الدراسة خالل  نهنیة مملاإلعالمیة اامتالك المتطلبات   نمیمكنه : إعالميتأهیل • 
  . االعالمیة االكادیمیة المتخصصة 

الجنائیة، االجتماعیة ( هارات األمنیة ملاتأهیل اكادیمي في مجال محدد من  • 

المتخصصة  الدراسةخالل نم)  خلا..المروریة یة البیئیة،االقتصادالسیاسیة ، 

امني یمتلك مهارات إعالميكادر على الحصول یمكن  كلذوبالمجاالت ،  فیهذه

شاملة  فة علمیة عمیقة ورمعاعالمیة صلبة ، ویمتلك على أرض  فویق، إعالمیة
االمني خصائص ینبغي أن لإلعالم كما  .  فیه لالعم دیري یذالالمني  ابالمجال 

 المتخصصا اإلعالم ذه يفالعاملة  المؤهلة ادر ووالک الكفاءاتتتحلى بها أن 
  -: وهي على النحوالتالي ) 285، 299ص ، م 2001 ،الجحني: (كما اوردها

  . االمانة .1
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  . الصدق  .2
  . االخالص  .3
  . القدوة الحسنة  .4
  . مراعاة النظام العام  .5
  . مراعاة التوقیت  .6
  . اررالتکمقتضى  اعاة رم .7

 لالعم يفقواعد أساسیة واعتبارها  صصائخلابهذه ام زأن االلتویرى الباحث  

 رياث التغیدإح يفرله األثمصداقیته،  مما یكون على األمني ، ینعكس  اإلعالمي 

 في مقبله نمیسود  المجتمع ، وتعاون بناء عام أمني  وعي نحو  ب ولطملا
  .بمفهومه الشامل  ناألماألهداف المنشودة لترسیخ قواعد   تحقیقسبیل 

  . االمني  لإلعالم االیجابیة   الوظائف: ً سادسا

تناول العدید من المختصین والباحثین في هذا النوع من اإلعالم أهم الوظائف 
  ). 54-55ص ،هـ1406،اسماعیل( -:اإلیجابیة لإلعالم األمني حیث بینها

مع حضارییتكیفوعي  نیووتک،هریطووتاالرتقاء بالمجتمع يفاالسهام بفاعلیة• 
  . رروح العص

االجیال  في توجیه المدرسةدور تأكید  و، ةراالهتمام باألسواالیجابیة نح•

  . المسلم  المجتمع العربياث روت مقیاطار يفً هادفاً توجیها اث دواألح

االثار التي من نمالمطبوعةوالمسموعة والمرئیة اإلعالم وسائل  ة تخلصورر• ض
  .شأنها ان تؤثر سلبًا في عادات وانماط المجتمع 
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العربي ،  وطنال يفاألمنیة تنفیذ السیاسات   نعالمسؤولین   ططخ م• دع

  .اإلنحرافي ك ووالسلالجریمة   نمالمجتمع  لحمایةتوجیههم و

الموضوعي ،  بالتحلیلواالهتمام االبتعاد عن كل ما یمت للجریمة بصلة  ، •
رها وص لبکالجریمة ومناهضة المجتمع ، اد رعي أفوبالجهد لإلرتقاء ل ذوب

  .واشكالها 

مع االهتمام ، فیها لللعمالجیدة   الكفاءاتواختیار ،يناإلعالم األمة زأجه م• دع
  . المختارة للکفاءات بتوفیر التدریب المناسب والحرفي  

األجنبي واإلعالمي  يفو الثقازالغبكل الوسائل والطرق المتاحة لمجابهة   ل• العم
 ،هةوشبملواألفالم ااثار المطبوعات  أمام  قیطرال دوسوأشكاله ، ره وصبجمیع 

  . المنحرف ك ووالسلالجریمة   نیزت يتال

والحذر   سجووإزالة التالجمهور ، وبین أجهزة األمن  والتعاون التقارب  م• دع
  . ناألمقادة ورجال الشرطة   نعادة م  یتخذه الجمهوري ذال

  .  على اإلقناعاألمني  اإلعالم قدرة  يفالعوامل المؤثرة : سابعًا 

األمني  اإلعالم  لوسائ يفاردة وال تأثیر المادة االعالمیة ة وقتعتمد  

وهي ) 88،  94ص ،  م 2005 ،عةرالش(-:العوامل التي تناولهانمالعدید على 
  -:كمایلي

  . تعددها وتنوع الوسائط االعالمیة  . ١

تنقل   يتال طسائوالکمیة والکیفیة لل يفكبیرة رة وثشهد العقدان األخیران 

اذاعة  وصحافة وتلفاز ، جاء  نمالتقلیدیة  الى الوسائطفباإلضافة  ، ماتوعلملا
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تقنیات معالجة المعلومات بحیث أصبحت رطووتالبرید األلكتروني ، واالنترنت  
التي تقنع  الجمهور المستهدف بمضمون المادة ات رثؤمل مأه نم هذه التقنیات

وسائل   نموسیلة نمبأكثر اإلعالمیة األمنیة ادة ملا ضرعوتكرار  .االعالمیة 

 نیضم كلذوك، ادةملاالجمهور المستهدف بتلك  إقناع  يف لأفضبشكل  اإلعالم 
  . معظم الناس  ىلإصولها و

  

 . المادة اإلعالمیة . 2

وعادات ، موقیمعلومات ، وحقائق ، نمما تضمنته الرسالةاإلعالمیة وهي  
قادرة على تصبح المادة اإلعالمیة  ولکي تثقیفیة مختلفة ، بانووج، جتماعیةإ

  -:من بعض المتطلبات مثل  دال ب، اإلقناع

  . لتحقیقها تحدید األهداف التي تسعى المادة اإلعالمیة  •  

تمثلة ملاالجتماعیة امرتبطه بالمنظومة  وواإلستیعاب  مالفهتكون سهلة • أن 
  . المستهدفة والعادات للفئة بألعقیدة والقیم  

  .لمتابعتها األشخاص  إلنتباه ودفع  اجذب ن قادرة على و• أن تک

 لعقیتقبلها  الصحیحة ال المادة االعالمیة غیر  ألن تكون قابلة للتصدیق ،أن  •
  . على اإلقناعالمستهدفة ، وبالتالیتفقد قدرتها  الفئة 

  . وحاجاتهافة دستهملالفئة اتلبي طموحات  • أن 

  . اإلجبار و راألماسلوب  نمخلوها • 

  . من التناقض منسقة ومترابطة وخالیةیقة طراإلعالمیة بتقدم المادة  • أن 
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سلوك لدى  ىلإتحویله رفیه عناصللتنفیذ ، وتتوفر  قابالً یكون  مضمونها • أن 
  . فةدستهملالفئة ا

التعلیمیة لمستویات  اجمیع  ى دلصیاغتها بلغة سلیمة ومفهومة وواضحة  • 
  .المستهدفةوالثقافیة للفئة 

  . مقدم المادة اإلعالمیة  . 3

 نماسلوب رة وكفاءة ودفق. بمن یقدمها راإلعالمیة تتأثالمادة  أن مما ال شك فیه 

فین دستهملوإقناع اتفاعل   يفاساسیة رعناصاالعالمیة  ادة ملم ادیق
الخصائص  بعضاإلعالم اجعته إلدبیات رمخالل  نم) م١٩٩٧ ،ردب(ولخص.بها

  -: تتوفر في مقدم المادة االعالمیة ومنها أن التي یجب  والصفات 

  . ادراكه لالهداف المحددة والمرسومة لتلك المادة • 

  .في مضمون  المادة اإلعالمیة فة رعملا قوعماتصافه بسعة االطالع  • 

فیما اإلیمان بما یقوله ویفعله و، اإلعالمیةالدافعیة والحماس لمضمون المادة  •
  . یتعلق بمضمون المادة االعالمیة 

  .والمهنیة المقبولة الطیبة السلوكیة واالخالقیة • السمعة 

وهذا  ،مع المادة اإلعالمیة ومحاورها  لالتعامالقدرة على التنویع في اسلوب  • 
  .بهاقتناع إلواالمستهدفة إدراكها  على الفئة بالتالي یسهل 

  .الفئة المستهدفة والظروف المحیطة بها . ٤ 

حال بأي یمكن الالتي  للمادة اإلعالمیة و ماألهالهدف األسمى و وهي  
 كبتلوالسیاسیة التي تحیط قتصادیة إلوااالجتماعیة  وف ظرالبینها وبین  لالفص
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الفئة ال  كفإن اقتناع تل، وبالتالي  وفظرالمتأثرة بشكل مباشر بتلك  فهي ، الفئة
ة بمضمون المادوال تعدد وتنوع الوسائط اإلعالمیة ، لاموعلى عیتوقف  
نما مرتبطة بألفئة المستهدفة وظروفها المحیطة نة وماإلعالمی  . یقدمها فقط ، وإ

  

   -: المیزات  و الخصائص - ألنشأة  –البدایة -:االذاعة 

وقد تعددت  ،یعد اإلعالم في العصر الحدیث من آكثر المؤثرات في حیاة الناس
تعریفات اإلعالم التي قدمها الدارسون والباحثون في مجال الدراسات 
اإلعالمیه،وأظهرت تلك التعریفات اختالفات في المفاهیم والمنطلقات التي بنیت 

،وینطلق من النظریة )أوتو جروت(علیها تللك التعریفات كالتعریف الذي قدمه 
ر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها التعبی:"اللیبرالیة لالعالم وینص على أن 

ویرى أحد الباحثین أن اإلعالم ) 1995امام"(ومیولها واتجاهاتها في الوقت نفسه 
بین )معلومة(اإلخبار أو هو التبلیغ أو االنباء وكلها مرادفات تعني انتقال ا"هو

األفراد بواسطة فرد أو جماعه بحیث تنتشر بینهم فتصبح لهم لغة للتافهم 
  ). 43ص،م1988،الغالییني "(الحا لتعامل و وسیلة للمشاركة ،واصط

ویعرفه اخر  بأنه تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق 
الثابته التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من 

جماهیر واتجاهاتهم المشكالت بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیا عن عقلیة ال
وهو بذلك یقدم الصورة المثلى التي ینبغي أن ) 12ص،م1995امام،.(ومیولهم 

  .تمیز اإلعالم  عن غیره من أشكال اإلتصاالت األخرى

عملیه نقل المعلومات والثقافات والخالصات الفكریة لمرسل :ویعرفه الباحث بأنه
  .ویه مباشرة ایجابا أو سلبا سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات بطریقة ظاهرة أم معن
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فهي احدى وسائل اإلتصال الجماهیري وتعد أهم  Broadcastingأما اإلذاعة
الوسائل الصوتیة المسموعه وتشیر أحیانا الى التلفزیون باألضافة الى الرادیو الذي 

الى الالتینیة وتعني نصف قطر الدائرة وهذه التسمیة تعني Radiusیعود لفظه 
ي حیثترسل الموجات الصوتیة عبر اإلرسال في شكل دوائر لها اإلرسال اإلذاع

تعني بث الموجات بواسطة  Radioمركز إرسال ،ومن ثم أصبحت كلمة رادیو 
مراكزاإلرسال وانتشار هذه الموجات عبر األثیر ثم استقبالها مرة أخرى بواسطة 

تكنولوجیا الترد  أجهزة األستقبال ویشمل الرادیو تكنولوجیا اإلستقبال ویشمل الرادیو
حیث تستخدم طاقة كهربائیة ألرسال األصوات )H.F(العالي 

  ). 78ص،2004الهاشمي،(

ومن هنا فان النظر للتعریفات تدل على التركیز على عنصر السعة واالنتشار 
وعدم العشوائیة،بمعنى أن تنوع وتعدد الموادالتي تبثها االذاعة وتنشرها تتم بصورة 

نیة متعددة لها كادروأجهزتها وأدواتها الدقیقة،وذلك لضمان منظمة وفق مستویات ف
وصول الرسالة  االذاعیة للمستمعین في الوقت نفسه بغض النظر عن فروقات 

  .التوقیت وخالفها

  :بدایة اإلذاعة وتطورها

نجح  )1898 (أن ینقل االشاراتالسلكیا،وفي عام) 1894(استطاع ماركوني في عام
ماركوني في نقل أخبارسباق المراكب الشراعیة في ألمانیا،ویعتبر ذلك أول تقریر 

تم فعلیا توظیف اختراع ماركوني ونجاحاته  1899صحفي ینقل ال سلكیا،وفي عام 
في الهندسة الالسلكیة في خدمة اإلنسانیة عندما تم بواسطتها انقاذ حیاة السفن ،وكان 

عندما حدث صدام بین سفینتین كاد أن  1909كوني عام النفع التاریخي الختراع مار 
یحدث كارثة انسانیة لوال تدخل الالسلكي الذي ساعد على نجاة السفینتین عندما 
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 استعان قبطان احدى السفینتین بالشرطة مستخدما اشارة النجدة
      ).84،ص2002الحلواني،.(الالسلكیة

العلماء في هذا المضمار بل  ولم تتوقف الجهود والتطویروالتحسین التي أجراها
بدأت أول محطة اذاعیة في العالم تبث  )1920(استمرت صعدًا ،ففي عام 

ارسالها من بیتیسبیرج عن انتخابات الرئاسة االمریكیة وفي بریطانیا وبعد صراع 
ومقاطعات مع السلطات تلقت شركة ماركوني تقریرا بأنشاء محطة إذاعة تبث 

توالت النجاحات وزاد الطلب على اإلذاعة وبرامجها واط،و  )100(ارسال قدرتها 
لیس من البریطانیین أنفسهم ولكن من المستمعین في أوروبا وبالذات في فرنسا 

وهیتضم  " B.B.C""البي بي سي "،فكان أن تأسست شركة اإلذاعة البریطانیة 
كي وأنشئت بعد ذلك محطة لندن عامعددا من الشركات العاملة في حقل الالسل

ثم المحطات االذاعیة في مختلف أنحاء  1922(  
  ). 19ص،2011،الشاري.(بریطانیا

حتى كانت محطة اذاعیة واحدة في كل دولة من دول  1924وما أن انقضت سنة 
العالم المتقدمة ، وفي السنة التالیة أصبح في العالم حوالي ستمائة محطة اذاعیة 

أكثر من الضعف بقلیل ،وفي  ازداد عدد المحطات اإلذاعیة الى 1935،وفي عام 
قفز العدد الى مستوى العالم لیصل الى سبعة آالف وخمسمائة  1960عام 

محطةإذاعیة ، وال تكاد حالیا توجد منطقة في العالم ال یغطیها برنامج اذاعة 
  ).59-60ص،2001صابات،(منتظم 

  

  :االذاعة في العالم العربي 

حیث عرفت  ،بدأت اإلذاعة المسموعة بثها في العالم في وقت متأخر نسبیا 
كانت  مصر  ،محطات  اإلذاعة ألول مرة بالعالم  العربي في منتصف العشرینیات 
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و كانت تعتمد في  ،) 1925(أول دولة عربیة تعرف المحطات  االذاعیة  عام 
صدر مرسوم   ،) 1926(عام و في بدایة مایو  ،تمویلها على اإلعالنات التجاریة 

ملكي یحدد الشروط الواجب توافرها إلستخدام التراخیص الخاصة باألجهزة الالسلكیة 
و قد تم إیقاف هذه المحطات جمیعا عن البث في عام  ،طبقا لإلتفاقیات الدولیة 

أیار  29و بدأت الحكومة تبث ارسالها في  ،لضعف امكاناتها و موادها ) 1934(
الحلواني (  ،تتابع بعد ذلك ظهور اإلذاعة في أنحاء الوطن العربي ثم  1934عام 

  ) .106ص،2002،

وشهد عقد  1929والجزائرعام ، 1928وعرفت المملكة المغربیة اإلذاعة منذ عام 
وفلسطین  ، 1935وفي تونس فیعام  1932الثالثینیات انشاء اإلذاعاتفي العراق 

ان اإلنتداب البریطانیعام   ، 1943ملكة العربیة السعودیة عام والم  1936ابّ
ة في عام   1947والیمن عام  وهي  1948و إذاعة المملكة األردنیة الهاشمیّ

ان فترة اإلنتداب فجرى نقلها الى رام اهللا  اإلذاعة الفلسطینیة نفسها التي انشئت ابّ
وخالل الخمسینات ظهرت العدید من اإلذاعات العربیة فظهرت اإلذاعة  ،ثم عمان

یة المتحدة عام  ، 1970وموریتانیا عام  ، 1951یتیة عام الكو  واإلمارات العربّ
  ).65ص،م2009الموسى( و) 13ص،م1997،جرار .(  1971

و تنامت تدریجیا  ،و توالى ظهور اإلذاعة في جمیع انحاء الوطن العربي 
حیث وصلت الى امكانیات متعاظمة سواء على  ،قدرات اإلذاعة في الدول العربیة 

مستوى الكوادر البشریة أم اإلمكانات التقنیة التي ساهمت في تطویر البث اإلذاعي 
لیس فقط داخل الوطن العربي ولكن أیضا الى خارج حدود الدول العربیة من خالل 

لموجهة و حظیت المنطقة العربیة بإهتمام اإلذاعات الدولیة ا ،اإلذاعات الموجهة 
اإلیطالي أول إذاعة دولیة تبث إرسالها )) باري (( فكان رادیو  ،باللغة العربیة 

و كما وجهت بریطانیا خدماتها باللغة العربیة عام  ، 1932باللغة العربیة عام 
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 1943و روسیا عام  ، 1939وفرنسا عام   ،، ثم ألمانیا في العام  نفسه  1938
وعقب الحرب العالمیة الثانیة و خاصة بعد  ، 1950والوالیات المتحدة عام  ،

أخذت دول أوروبا الغربیة تتنافس على المنطقة لدعم ،تدفق البترول العربي للعالم 
فزادت من ساعات  ،سیاساتها من خالل اإلعالم الموجه للسیطرة على المنطقة 

( و  )  bbc( ارسالها الموجهة باللغة العربیة وأصبحت هیئة اإلذاعة البریطانیة 
 ،صابات .( من اإلذاعات الدولیة الموجهة باللغة العربیة ) صوت أمریكا 

  ) . 105ص،2001
  

  :نشأة األذاعة في األردن 

ترجع البدایات األولى لنشأة أول اذاعة في األردن الى انتهاء االنتداب البریطاني 
،عندما احتلت  فلسطین فاغتنم 1948على فلسطین في أواخر شهر نیسان عام 

لفرصة المسؤولون العربفي اذاعة فلسطین التي كانت تبث برامجها من القدس، ا
والتي كانت تابعة لإلنتداب البریطاني ،وقاموا بنقل ما أمكن نقلة من أجهزة 
ومعدات اإلذاعة من القدس الى رام اهللا بمساعدة الجیش العربي األردني ،وقد 

قربها من محطة اإلرسال اوال،والنها اختیرت رام اهللا لنقل األجهزة والمعدات الیها ل
وقد بدأت عملیة البث مباشرة .تنعم باالمن الذي وفره لها الجیش العربي االردني 

في الوقت نفسه الذي انتهى فیه االنتداب البریطاني على فلسطین اي في الخامس 
وأصبحت اإلذاعه تابعه للحكومه المركزیه في عمان  1948عشر من ایار عام 

بعد إعالن الوحدة  1950وفي عام ،) 1997جرار،.(العام في فلسطین وللحاكم 
كیلو واط  20بین الضفتین الشرقیة والغربیة ، كانت اإلذاعه األردنیة تذیع بقوة 

ساعه یومیا على الموجه المتوسطه،وكان ارسالها یغطي معظم )13(على مدى 
  ) .16ص،م2009الموسى،(اجزاء األردن وفلسطین 
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المحطه الثانیه لالذاعة في  -رحمه اهللا-افتتح الملك الحسین 1956وفي عام 
عمان ضمن مبنى صغیر في جبل الحسین بعمان ،إلیصال صوت اإلذاعة الى 
أكبر عدد من المستمعین وللعمل على نقل االذاعه من المحلیه الى العالمیة ، 

ه وأخذت إذاعة عمان تبث برامجها الى جانب اذاعة القدس ،وقد شعرت الحكوم
االردنیة بأن محطتي اإلذاعة في رام اهللا وعمان على صغر حجمهما وقلة 
یصال رسالته  امكانیاتهما وعدد موظفیهما ال تفیان بحاجة األردن في نقل صوته وإ
القومیة وتعزیز تواصله مع العالم االسالمي ،فبادرت الحكومة بالتخطیط النشاء 

ي جنوب عمان وأخرى في محطة إذاعة اخرى كبرى في منطقة ام الحیران ف
افتتح جاللة الملك الحسین رحمه اهللا  1959القدس ،وفي األول من آذار عام 

مبنى اذاعة المملكة األردنیة الهاشمیة في موقعها الحالي في منطقة ام الحیران 
  ). 44ص،1997جرار،(

وخالل السنوات التالیة طورت أجهزة اإلرسال اإلذاعي لتشمل محطة إرسال الحرانه 
انطلق بث  1990،ومحطة إرسال عمان ،ومحطة إرسال عجلون ،وفي عام 

 24اصبح بثها على مدى  1994اإلذاعة لیغطي معظم مناطق العالم ،وفي عام 
  ).76ص،م2009الموسى ،(ساعه باللغة العربیة وهناك نشرات باللغة االنجلیزیة 

احتكار  الدولة وفي بدایة األلفیة الثانیة عملت الحكومة األردنیة على إنهاء 
لالعالم المرئي والمسموع ،وصدر قانون االعالم المرئي والمسموع المؤقت رقم 

،والذي انشئت بموجبه هیئة االعالم المرئي والمسموع التي تتمتع 2002لسنة )71(
بشخصیة اعتباریة ذات استقالل اداري ومالي ،وقد باشرت الهیئة اعمالها في 

ئة بتنظیم العمل اإلذاعي والتلفزوني في م ، وتختص الهی2003منتصف عام 
المملكة ،باإلضافة الى التوصیة لمجلس الوزراء بمنح التراخیص وتنظیم االثیر 
االذاعي في المملكة،وعلى إثر ذلك ظهرت العدید من اإلذاعات الخاصة في 
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إذاعة خاصة تبث على الموجة ) 20(المملكة والتي وصل عددها الى أكثر من
  ).م2014هیئة اإلعالم المرئي والمسموع ،.(م 2012ى عامحت FM القصیرة 

بموجب القانون منحت  ،م 2003ومنذ تأسیس هیئة االعالم المرئي المسموع عام 
تراخیص للبث االذاعي للشركات الخاصة حیث یوجد حالیا عشرات االذاعات 

،المدینه  FM، فن FM،حیاة  FMمزاج -:المحلیة باألردن ومن هذه االذاعات 
FM  أمن،FM  حیث تهدف هذه اإلذاعات الى تقدیم برامج توعویة للجمهور

تتعلق بالنواحي االمنیة والسیاسیة كذالك یوجد رادیو البلد ،إذاعة الجامعة األردنیة 
،إذاعة الیرموك ،صوت الغد ،روتانا ،نجوم،معان الجدیدة، إذاعة القران الكریم 

عدة محطات اذاعیة تبث من  وتوجد ایضا...،إذاعة فرح الناس ،هوا عمان ،
الزرقاء،اربد،مأدبا،وغیرها من اإلذاعات المحلیة ،كما :بعض المدن االردنیة مثل

،ورادیو BBCمنحت الحكومة محطات أجنبیة حق البث كاإلذاعة البریطانیة 
وهي ناطقة بلغات )صوت أمریكا سابقا (،وآخیرا اذاعة سوا RMCمونتي كارلو 

الشباب ، وذلك وفق ما أكدته هیئة المرئي والمسموع  أجنبیة وتستقطب أجیاال من
على بث إذاعة خاصة بالقوات  ،م 2004|6|29كما وافقت الهیئة بتاریخ . 

والتي تبث من ) هال اف ام (المسلحة ومدیریة التوجیه المعنوي تحت مسمى 
هال اف .(عمان ،وعجلون والكرك واربد والرویشد والعقبة والطفیلة والسلط 

  ).م2014ام،

  :میزات اإلذاعة 

تصلح اإلذاعة مع كافة المستویات التعلیمیة ،بمعنى أنها وسیلة األمیین الذین  -1
ال یتقنون القراءة والكتابة ،كما أنها وسیلة الشهادات العلمیة العلیا ، وهي آخر 
صدیق لمنخفضي التعلیم ومرتفعیه على حد سواء حیث یمكن أن یسمع اإلذاعة 
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    ذا سبب هام لجاذبیتها بالنسبة للجماهیروالمثقف وه األمي
  ) .31ص،1992نصار،(

تتیح اإلذاعة للمستمع قدرا أكبر من التخیل ،بعكس الوسائل المرئیة التي تضع  -2
  )2011،198خورشید،ص.(حدودا للخیال

االذاعة ال تشغل المستمعین عن أداء أعمالهم أو القیام بواجباتهم وأدوارهم  -3
،ألن المستمع ال یستعمل كافة حواسه أثناء عملیة  أثناء عملیة االستماع

  .االستماع لالذاعة 
تعتبر اإلذاعة من وسائل اإلتصال الجماهیریة األوسع انتشارا في العالم ، وقد  -4

استخدمت هذه الوسیلة في الدول النامیة استخداما هائال في العقدین اآلخرین، 
عالمیة و  تثقیفیة وسیاسیة واجتماعیة فأصبحت تستخدم لتحقیق أهداف تعلیمیة وإ

، من خالل اإلستفادة من إمكانیاتها المتاحة إلى فئات المجتمع في المناطق 
   المترامیة ،بمختلف اللهجات المحلیة غیر المكتوبة في معظم األحیان

  ).45ص،1997عبدالرحمن،.(

اإلذاعة أسهل مصدر لنقل األخبار وعلى أوسع نطاق وقد نجح االذاعیون في -5
ثقة الجمهور من حیث بث الخبر ،وأصبح لالذاعة مندوبو أخبار لتغطیة كسب 

  ).32ص،1992نصار،. (األخبار فقط 

یمكن استخدام المذیاع في المناطق التي ال یصلها التیار الكهربائي سواء -6
  ). 29،ص1998عبد الدایم،.(أكانت ریفیة أو قرویة أو اي منطقة نائیة

ل المعلومات واذاعتها في وقت حدوثها تتمیز االذاعة بالسرعة في نق-7
  ) .198،2011خورشید،.(
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وباالضافة الى ما سبق فان ما تمتاز به االذاعةهو ان الكلمة المذاعة تكتسب قوة 
ذاعتها مرات عدة  ایجابیة لدى المواطنین ،كما تتمیز المادة بامكانیة تسجیلها وإ

مقدرة على التقمص الوجداني ،واإلذاعة وسیلة إعالم تلعب دورا كبیرا في تطویر ال
فبدال من ان .ألنها وسیلة تخاطب األفراد والجماعات في مجتمعات نائیة وبعیدة

ینتقل األفراد مادیا من مكان الى اخر وهو امر یتوفر لفئة قلیلة فقط ویكون من 
أسباب نموهم النفسي والذهني،أصبحت وسائل اإلعالم تدخل بهم جمیع المناطق 

كوسیلة إعالمیة مسموعة ینقل )الرادیو(لقریبة في المجتمعات النامیة ،النائیة منها وا
األفراد الذین لم یغادروا مكان مولدهم قط نفسیا الى العالم الخارجي عبر برامجه 
رشاد وتوجیه ومن ثم ینشط خیالهم ویثیر  وما یقدمه من اخبار وتثقیف وترفیه وإ

داني عند األفراد ألنه یجعل طموحهم وهو بهذا ینمي القدرة على التقمص الوج
  ).368م ص1975رشتي،.(التحرك النفسي یحل محل التحرك المادي الفعلي

  :خصائص اإلذاعة

استمدت اإلذاعة أهمیتها كوسیلة اتصال جماهیریة من خصائصها المختلفة،فهي 
وسیلة تتمتع بالقدرة على التغطیة الجغرافیة الواسعة لإلرسال اإلذاعي،وتتخطى 

ر واألمیة،حیث ال تشترط مستوى تعلیمیا معینا فیمن یتابع برامجها،كما حاجزي الفق
أنها رخیصة الثمن مقارنة بوسائل االتصال األخرى ،ویمكن حمل جهاز اإلستقبال 
اإلذاعي الى اي مكان یتواجد فیه اإلنسان ،ویتم توظیفها بشكل جید لخدمة 

  ). 49،ص2002الحلواني،.(عملیتي التعلیم والتنمیة

االذاعة أحد أهم وسائل االتصال لما تقدمه من برامج واقتران ذلك بالمؤثرات  وتعد
الصوتیة،مما زاد من اقبال الجمهور لمتابعتها،فهي تقوم بدور تعلیمي وتثقیفي ،لما 
تنقله من كم هائل من المعلومات للمستمع وتجعله قریبا من األحداث الجاریة 

  .)176ص،2000معوض،:(ئص منهاوشؤون الساعة ،وتمتاز اإلذاعة بعدة خصا
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فهي تقدم األخبار من مكانها وفي زمن حدوثها ،وتنقل األخبار في :الفوریة-1
  .معناها وفي الحال

تقدیم األحداث والوقائع في صورة متكاملة تعتمد على الصوت في صورة اقرب -2
  .للواقع

  .تنتشر اإلذاعة بشكل كبیر جغرافیا دون حدود-3

لقدرة على االقناع والتثقیف،فهي تمزج بین المحاكاة والسرد،بسبب تمزج اإلذاعة بین ا-4
تنوع جمهورها واختالف مستویاته اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة،حیث تقوم لغة 

  ) .90ص،2002فلحي،.(والمباشرة اإلذاعة على البساطة والوضوح

اإلذاعة  لذلك أصبح قطاع الجمهور المستمع لإلذاعة كبیرا بحكم العادة،وأصبحت
كجهاز إخباري سمة العصر،ووسیلة إتصالیة تمتلك القدرة على تغطیة األحداث 
حال وقوعها وتقدیمها بشكل متكامل ،لتحكي ما یحدث في أنحاء العالم بلغة 
مفهومة لغالبیة الجمهور، مما یكون لها تأثیر بالغ في نفسیة المستمع من مختلف 

  .األعمار والفئات واألجناس 

لت اإلذاعة منذ نشأتها مركزا هاما بین وسائل االتصال ولهذا احت
الجماهیریة،واستطاعت في مدة ال تتجاوز نصف قرن ان تكون في مركز متقدم 
بین غیرها من وسائل اإلعالم األخرى،من حیث قوة 
التأثیر،والثقافة،والتوجیه،وأصبح جهازالمذیاع جزءا هاما من حیاة كل فرد تقریبا 

لترانزستور بطریقة مذهلة ورخص سعره مما جعله في متناول خاصة بعد انتشار ا
كل إنسان،باإلضافة الى عدم اعتماده على الكهرباء،وأصبح المذیاع أداة هائلة من 
أدوات التأثیر على المالیین یعتمد على الكلمة المذاعة التي لها سحرها وقوتها 

  )8ص1986مرزوق،.(اإلیحائیة وتأثیرها الخطیر
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إلذاعة وسیلة إعالمیة لها جمهورها وهي مؤثرة فیه وقادرة ان تصل واجماال فان ا
الیه وهي تعكس فهم الناس وتراثهم وأذواقهم وأفكارهموحتى لهجتهم المحلیة ولذلك 

  .تكون أكثر قربا من القلب وفیها حمیمیة قد ال تتوفر في الوسائل االخرى

  :البرامج االذاعیة واإلذاعات في االردن

اإلذاعیة بصفة عامة على النصوص اإلذاعیة بأشكالها تعتمد البرامج 
المتعددة،وتختلف تلك األشكال وفقا لنوع وطبیعة المادة التي تعرضها،والشكل 
والقالب الذي تعرض فیه،فمنها ما هو برنامج درامي یقوم على تجسید األحداث 

و والشخصیات في شكل تمثیلي درامي،ومنها ما یعتمد على السرد أو التعلیق،أ
الحوار بین شخصین،أوبین شخص ومجموعة أشخاص أومجموعة من المتحاورین 
یشتركون في مناقشة موضوع أو قضیة كما یمكن ان یأخذ البرنامج شكل السؤال 
والجواب،أو المسابقات،أو العروض واالستعراضات الغنائیة،أو شكل المجلة،أو 

ال اإلذاعیة في قالب الربیورتاج،كما قد یجمع برنامج واحد بین عدد من األشك
واحد،ویمكن تقسیم النصوص اإلذاعیة التي تبنى علیها البرامج الى قسمین 

النصوص الكاملة والمقصود بها تلك النصوص التي تعتمد على :رئیسیین هما
الكاتب أو المؤلف اعتمادا كلیا،بحیث یكتب النص كامال وال یكون هناك مجال 

ي الحذف أو االضافة أواي تصرف للتعدیل في أمام المذیع أو المخرج أو الممثل ف
ویبقى النص "جزئیا"النص،والقسم الثاني هو النصوص غیر الكاملة وهي التي تكتب

لتصرف المذیع أو مقدم  البرنامج على ضوء النقاط والخطوط الرئیسیة " مفتوحا"
للبرنامج ومن ذلك برامج الحوار أو ما یعرف بالمقابالت والندوات وما الى 

،حیث یكتفي الكاتب بتحدید النقاط الرئیسیة للموضوع ویترك لمقدم البرنامج ذلك
 1987شلبي،.(حریة االنطالق والتصرف على ضوء ما یجده أثناء تنفیذ البرنامج

:40-41(  



42 
 

ویتوقف نجاح أي برنامج على حسن االعداد ویعتبر اإلعداد من أهم المراحل التي 
اختیار الفكرة،وتحدید الهدف من  یمر بها اإلنتاج االذاعي،فبعد أن یتم

البرنامج،وتحدید الوقت الذي سیستغرقه البرنامج،یبدأ المعد بعد ذلك بتحدید 
الموضوع بدقة وتقسیم هذا الموضوع الى عناصر یتناولها في البرنامج،وعلى هذا 
االساس یفضل أن یكون مقدم البرنامج هو معد البرنامج لكي یكون أكثر ارتباطا 

تي یقدمها،ثم یبدأفي صیاغة بعض األسئلة الرئیسیة حول المحاور بالمادة ال
ما هو :الرئیسیة للموضوع وبعد أن یضع مجموعة من االسئلة یرد علیها بنفسه،مثل

الهدف من البرنامج ؟ومن خالل هذا السؤال یحدد الهدف العام والهدف الخاص 
رئیسیة لموضوع من تناول هذا الموضوع،وبعد أن یستقر المعد على المحاور ال

البرنامج الذي یتناوله یبدأفي تدوینمالحظاته حول الموضوع،ولكل معد أسلوبه 
  )47-43،ص1975یوسف،بهجت،.(الخاص في التخطیط لبرنامجه

وتتنوع البرامج التي تنتجها محطات اإلذاعة،والتي تهدف من خاللها إلى جذب 
الذي یقدم فیه المضمون  انتباه المستمعین،فالبرنامج اإلذاعي عبارة عن  القالب

الذي یعبر عن فكرة یتم معالجتها اذاعیا،كون االذاعة وسیلة اتصالیة تعتمد اساسا 
  .على الجانب المسموع 

وتتطور برامج االذاعة باستمرار وتهدف على اختالف مضامینها وأشكالها المختلفة 
والترفیة واإلعالن الى اإلعالم أوال،والتثقیف والتعلیم واإلرشاد والتوجیه والتسلیة 

،ویسعى القائمون على التخطیط للبرامج اإلذاعیة الى ایجاد التوازن بین هذه 
األهداف المختلفة السابقة الذكر وبین رغبات المستمعین وبما ان غالبیة دول العالم 
لدیها العدید من اإلذاعات الرسمیة منها والخاصة نجد أن المملكة األردنیة 

دول العالم لدیها أیضا عدد من اإلذاعات الرسمیة والخاصة الهاشمیة كواحدة من 
   -:نذكر منها اإلذاعات التالیة 
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  ).األردن ،روتانا: (إذاعة

والتي بدأت بثها في  ،هي إحدى اإلذاعات التي تتبع إلى شركة روتانا الخلیجیة    
وتقدم  إذاعة روتانا  العدید من االغاني  ،م 2005المملكة األردنیة الهاشمیة عام 

 ،"بصراحة مع الوكیل" ومن برامجها  ،) 99،9(وتعمل على تردد  ،المتنوعة 
والذي یعمل على طرح القضایا اإلجتماعیة لدى المجتمع األردني ویقوم بنقلها 

وتعتبر من اإلذاعات  ،مباشرة إلى مواقع صنع القرار لدى مختلف أجهزة الدولة 
  ).2014،روتانا.(توفر خدمة البث الحي والمباشر من موقع الحدث التي 

  

  ) .حیاة اف ام:(إذاعة 

والتي تهتم  ،) م2006(من اإلذاعات األردنیة التي بدأت بثها التجریبي عام   
تبث برامجها  ،ذات الطابع االسالمي  ،بالبرامج التفاعلیة االجتماعیة في األردن 

حیث تعمل  ،حافظات المملكة االردنیة الهاشمیة في معظم م) 104،7(على تردد 
من خالل تقدیم أشكال لباقات برامجیة  ،على تنویع برامجها الفنیة واالعالمیة 

نتاجیة بطابع  حیاة اف ام .(یقدمه مجموعة من اإلعالمیین  ،واسلوب إسالمي  ،وإ
، 2014.(  

  ) .هال اف ام:(اذاعة

) 102،1(وتعمل على تردد  ،سلحة األردنیة اذاعة اردنیة  تعود ملكیتها للقوات الم
وتعني بالكثیر من المناسبات الوطنیة اإلجتماعیة والقضایا األمنیة اإلجتماعیة  ،

واإلحتفاالت  یقوم على تقدیم برامجها وموادها اعالمیون عسكریون ومدنیون 
 ).2014،هال اف ام .(یعملون لحساب القوات المسلحة االردنیة 
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  ).ام فن اف : (اذاعة

من اإلذاعات األردنیة التي تعنى بالبرامج الحواریة اإلجتماعیة التي تناقش    
القضایا المجتمع األردني الحساسة والتي تالمس وبشكل مباشر ومؤثر هموم 

وأمنهم اإلقتصادي واإلجتماعي والقضایا التي تهتم بالعالقات  ،المواطنین األردنین 
من أهم برامجها برنامج وسط  ،سانیة المهمة الى جانب القضایا اإلن ،األسریة 

  ).2014 ،فن اف ام (،والذي یقدمه الدكتور هاني البدري بلغة حواریة ،البلد 

  ).صوت المدینة:(اذاعة

والتي تعنى بالبرامج ) 88،7(من اإلذاعات األردنیة والتي تعمل على تردد    
عة هموم وقضایا الوطن تحاول من خالل برامجها متاب ،الحواریة أیضا والمتنوعة 

سعیا  ،و المواطن األردني على اختالف مواقعهم ومالمستها بشكل واضح 
وذلك من خالل اإلستماع للمواطنیین  ،للوصول الى حلول حقیقیة لتلك المشاكل 

مع اهتمامها بطرح قضایا الساعة  ،ونقل قضایاهم للمسؤولین والعمل على حلها 
  ) . 2014 ، إذاعة صوت المدینة.(أوال بأول 

  ).أمن اف ام : (إذاعة 

من اإلذاعات المتخصصة والتي أخذت على عاتقها تناول رسالة اإلعالم 
بعد أن تشرفت بزیارة جاللة الملك عبداللة الثاني بن الحسین  ،األمني األردني 

لتعزیز العالقة بین أبناء المجتمع  ،م إیذانا ببدء بثها الرسمي2007-1-24بتاریخ 
حیث تعمل اإلذاعة  ،اجهزة الدولة بما فیها جهاز األمن العام األردني األردني و 

وتقوم على استقبال الشكاوي من المواطنین وایصالها الى ) 89،5(من خالل تردد 
وخصوصا القضایا األمنیة المتعلقة بالجرائم المتنوعة  ،المسؤولین في مواقعهم 

رامج ومواد إذاعیة مختلفة حواریة وتقوم أیضا على تقدیم ب ،واإلزدحامات المروریة 
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البرنامج  ،ومن أهم برامجها  ،ولقاءات وباقات طربیة عربیة قدیمة ووطنیة متنوعة 
أمثال الرائد على  ،المفتوح والذي یقدمه مجموعة ضباط من جهاز األمن العام 

الحقًا جرى العمل على توسیع البث . حیاصات والنقیب حازم المستریحي وغیرهم 
وفي مناطق  ،) 89،5(لیشمل كافة انحاء المملكة في مناطق الجنوب على تردد 

  ).10//http(tv/39.). 89،7(الشمال على تردد

  :رؤیة اإلذاعـــــة 

إعالمیة شاملة تعمل على بث روح  تستند رؤیة االذاعة ان لها رؤیة       
التعاون والتكاتف والتكامل من خالل مد جسور الثقة والتواصل ما بین المواطنین 
وجهاز االمن العام بحیث ال یتردد متلقي  االتصاالت او الرسائل االلكترونیة 

sms  من استقبال اي   شكوى على اي من افراد وضباط ) امن اف ام(في اذاعة
العام  وایصال هذه الشكوى الى المسؤول االعلى مباشرةً بكل جدیة جهاز االمن 

 .ودون تحیز وتعامل هذه الشكاوي بجدیة بالغة وصوال للحقیقة وانصاف المواطن
)View .php?id=3056 & status=view&type=news/amnuna.com(  

  :دور اإلذاعة في ترسیخ االمن االجتماعي 

تعمل االذاعة وفق منهجیة مدروسة لتعمیق االحساس باألمان من خالل برامجها  
الذي یواصل  ،الیومیة وعلى رأسها البرنامج المفتوح الذي یعنى بهموم المواطنین 

تقدیم خدماته للمواطن االردني وغیر االردني اي كل من یعیش على ارض 
ودون تأخیر او اهمال ،ًال باول ومتابعة قضایاهم او  ،المملكة االردنیة الهاشمیة 

حیث عملت االذاعة على ترسیخ االمن المجتمعي  ،الي قضیة مهما كان حجمها 
للمواطنین من خالل التواصل مع جیوب الفقر في االردن وتحدید الحاالت 

الذي استطاع "اهل العون االنساني"المحتاجة وایصال اصواتهم من خالل برنامج 
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وتقدیم الخدمة العالجیة  ،التي لم تكن معروفة من قبل  زیارة میئات من الحاالت
ووزارة الصحة واهل الخیر من " العون الصحیة االردنیة " لهم بمسانده من 

اضافة الى المساهمة في التخفیف من حوادث السیر  ،االردنین وغیر االردنین 
ة من خالل رسائل صوتی ،على الطرق من خالل االرشادات والتوعیة المروریة 

ومتابعة على االرض ومن خالل الطائرات العامودیة التابعة لجهاز  ،واضحة 
وبرامج مكثفة للتوعیة من مخاطر افة  المخدرات واضرارها على  ،االمن العام 

اضافة الى البرامج التوعویة للتعریف بواقع  ،الفرد والمجتمع على حد سواء 
اضافًة الى دورات ،ر المجتمعالجریمة واشكالها ومدى تأثیرها على امن واستقرا

الصدقاء الشرطة في الجامعات والمدارس لرفع مستوى الوعي االمني لدى الطالب 
وبرامج اخرى تتلمس حاجات المواطنین وایصالها  ،والبقاء بحالة تواصل دائم معهم

مقابلة مع مدیر االذاعة .الى مواقع صنع القرار في الوزارات والدوائر المختلفة 
  غد االردنیةلجریدة ال
  .www.alghad.com/index.php/article/355943.htm//  

  

إن االذاعة ستستمر في ادائها وتطورها لضمان وصول صوتها الى كل     
المستمعین على ارض المملكة من خالل وصول بثها الى مواقع مختلفة من بادیة 

م اضافة الى استحداث وحدة لالستطالع 2014وریف وحضر ابتداءً من عام 
دیمغرافیة  وقیاس الرأي لدى المواطنین االردنین لتمكنها من تحدید خریطة 

 View .php?id=3056(. المستمعین لقیاس درجة اهتمام واتجاهات المواطنین لها
& status=view&type=news/amnuna.com(  
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  - :الدراسات السابقة 

 - :الدراسات العربیة  -
دور وسائل االتصال في امداد طالب :(دراسة بعنوان ). 1998(السید  -1

  ) .االخباریة عن االحداث السیاسیة الجاریةالجامعات المصریة بالمعلومات 
هدفت هذه الدراسة الى معرفة مدى اعتماد الشباب المصري على وسائل االتصال 
سواء كانت تقلیدیة اوتفاعلیة في الحصول على االخبار المتعلقة باالحداث 

وتمثلت عینة . كي یستطیع اتخاذ القرارات في الوقت المناسب  ،الجاریة
  .مفردة من طلبة الجامعات المصریة ) 350(الدراسة بـ 
  

دور االعالم في التنشئة السیاسیة مع : (دراسة بعنوان).2004(الحواتمة -2
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ) . دراسة لحالة االعالم االردني كنموذج

ومدى  ،عالم من اذاعة وتلفزیون وصحافة في التنشئة السیاسیةدور وسائل اال
ومعرفة مالمح التنشئة السیاسیة في  ،التفاعل بین المتلقین ووسائل االعالم 

وقد اجریت الدراسة . ووسائل االعالم االردنیة خاصة ،وسائل االعالم عامة 
مدارس على عینة من طالب الصفوف العاشرواالول ثانوي والثاني ثانوي في 

ومن  ،حیث تم تقسیم المملكة الى ثالثة اقالیم وسط وشمال وجنوب  ،المملكة 
طالب وطالبة تمثل المدن والقرى والبوادي ) 300(ثم تم اختیار عینة طبقیة من 

  .واعتمدت  المنهج الوصفي التحلیلي  ،
وتوصلت الدراسة الى ان الدور الذي تقوم به وسائل االعالم في تنشئة االفراد 

واالیجابیة تتحقق  ،تنشئة سیاسیة هو دور متداخل ما بین االیجابیة والسلبیة 
یراعي النسق السیاسي  ،عندما یتم استخدام هذه الوسائل استخدامًا صحیحًا 

والذي یصب في غیر  ،بینما تتحدد السلبیة باالستخدام الخاطئ  ،لالفراد 
 .مصلحة الفرد والوطن 



48 
 

  
هدفت ).دور المدرسة في التربیة االعالمیة :(وان دراسة بعن ،)2007(الخطیب -3

الدراسة الى تحدید اوجه المقاربة والمفارقة بین التربیة واالعالم من خالل تحلیل 
دور كل منهما في المجتمع والقاء مزید من الضوء على التربیة االعالمیة من 

بها حیث اهدافها واسسها ومجاالتها ووسائلها ومعرفة الوظیفة التي تقوم 
حیث استخدم الباحث مدخل الدراسات الوثائقیة  ،المدرسة في التربیة االعالمیة 

كأحد مداخل المنهج الوصفي الستقراء بعض الدراسات السابقة والمؤتمرات 
والكتب والمقاالت العلمیة من اجل االجابة عن التساؤالت التي طرحتها الدراسة 

  -:النتائج التالیة  وقد توصل الباحث الى. والوصول الي تحقیقها
من ابرز القضایا المعاصرة التي تعنى بها التربیة االعالمیة تثقیف الناشئة * 

  . واستیعاب معتضیات العصر ،بسبل فهم االمور وطرق التعایش مع االخرین 
وتقدیر  ،تعنى التربیة االعالمیة بمساعدة الطالب على فهم حقوقهم وواجباتهم * 

  .احترام االخر و الحریة العادلة ،حب الوطن  ،واالخالص  ،قیم الشورى 
التربیة االعالمیة تساعد على تكوین نموذج القدوه الحسنة لدى الطالب في * 

  .وامتالك الطالب مهارات الخطابة والعرض والحوار وحسن التقدیر  ،المدرسة
وتستخدم فیها وسائط  ،أن التربیة االعالمیة یمكن تقدیمها بصورة والوان شتى * 

وذلك بغیة  ،عدیدة كالمعلمین والمناهج الدراسیة واالذاعة والصحافة المدرسیة 
اعداد الطالب لكي یكون عضوا فاعًال في مجتمعه یملك اتجاهات ایجابیة نحو 
الناس ونحو العمل واالنتاج وقادرًا على تحقیق شروط المواطنة السلیمة في 

  .تصرفاته وسلوكیاته
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واقع العالقة بین الجمهور والشرطة دراسة : (دراسة بعنوان  ،)2007(هالل -4
 ): إجتماعیة

 هذا   معالجة تمت ولقد والشرطة، الجمهور بین العالقة هذه الدراسة واقع تتناول
   .الشرطة والجمهور مفهومي تحدید في تتمثل نقاط عدة خالل من الموضوع

 والشرطة الجمهور بین العالقة طبیعة على المؤثرة العوامل تناول تم وكذلك
  .الدول المتقدمة من العدید في لتعاونهما تطبیقیة تجارب تقدیم ذلك إلى أضف

 یقرب هناك ما أن أبرزها من لعل الهامة النتائج من جملة إلى الدراسة انتهت ولقد
 اإلبالغ خالل   من سواء الشرطة مع التعاون لهم سبق قد المبحوثین نصف من
 .للعدالة تحقیقا بالشهادة للشرطة لإلدالء والتطوع مروریأ حادث أو جریمة عن

 التي الخدمات المبحوثین بجودة من كبیرة نسبة إفادة النتائج أوضحت كذلك
    .لهم الشرطة تقدمها

 في اإلنساني والطابع واألمان باألمن منها اإلحساس اعتبارات لعدة ذلك وارجعوا 
 . المعامالت في السریع اإلنجازعن  فضال الشرطة تعامل

 توفر المهارات المبحوثین من كبیرة نسبة أفادت السیاق هذا إطار وفي أیضا   
 مع الجمهور تعاملهم أو عملهم في سواء الشرطة رجال أغلب لدى الالزمة
 .ومالبسهم مظهرهم في توافرها الواجب الشروط وتحقق

  

 اإلعالمي دراسة األداء نحو األردنین إتجاهات:(دراسة بعنوان) 2010(العزام وكتابي - 5
 - ) :استطالعیة
أداء  نحو األردنیین إتجاهات عن الكشف االستطالعیة الدراسة هذه استهدفت

 اإلقتصادیة والقضایا الموضوعات من عدد اتجاه األردنیة اإلعالم وسائل
 وبین اإلتجاهات هذه بین العالقة عن والكشف واألمنیة، والسیاسیة واإلجتماعیة

  .العام الجمهور عینة ألفراد الخصائص الدیمغرافیة
األدوات  وبعض التحلیلي، الوصفي المنهج استطالعیة،استُخِدم الدراسة وكون

والجداول  والتكرارات المئویة النسب:مثل البسیطة الحسابیة والعملیات اإلحصائیة
  .األحادي والتباین اإلتجاهات ومتوسط المتقاطعة
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 الدراسة استطالعیة وأجریت دراسة : اإلعالمي األداء نحو األردنیین إتجاهات
 األردني المجتمع  لفئات   ممثلة عشوائیة طبقیة عینة وشملت الوطني المستوى على
   . بهدف المقارنة وذلك النخبة جمهور من غرضیة عینة عن فضالً  كافة،

  - :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت

،على األردنیة اإلعالم وسائل أداء عن العینة أفراد العامل الرضا كان الرغم  سلبیًا
من  عدد بخصوص األردنیة اإلعالم وسائل أداء نحو إیجابیة اتجاهات وجود من

 .الموضوعات
  

 -تجربة االذاعات المجتمعیة في تنمیة المجتمع المحلي،)2010(،رویس  -6
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،)رادیو بلد(دراسة حالة مستمعي 

) ساعتین فأقل(وبینت نتائج الدراسة أن ثلث األعضاء یستمعون للرادیو حوالي 
) ساعات 6-3(، وترتفع نسبة من یستمعون یومیا من %)35.2(یومیا وبنسبة 

، كما أظهرت الدراسة أن خمس أعضاء النادي یستمعون %)43.4(لتصل إلى 
وأن ثلث أعضاء نادي %). 18.9(وبنسبة بلغت  )أكثر من سبع ساعات(للرادیو 

یفضلون االستماع إلى المواد اإلخباریة والسیاسیة في %) 31.1(المستمعین 
االستماع إلى %) 15.5(، كما یفضل اقل من خمس األعضاء بقلیل )رادیو البلد(

یفضلون %) 27.9(البرامج االجتماعیة، إال أن أكثر من ربع األعضاء بقلیل 
 ) .رادیو البلد(إلى كافة البرامج التي یقدمها االستماع 

 46(ممن أعمارهم %) 100(وكشفت الدراسة أن كافة أعضاء نادي المستمعین 
، یلیهم الغالبیة )لرادیو البلد(یعتمدون على الرادیو كوسیلة لالستماع ) سنة فأكثر
أما اقل من ). سنة 45 -36(ممن تتراوح أعمارهم بین %) 93.1(العظمى 
لرادیو (فیستمعون ) سنة فأقل 25(ممن أعمارهم %) 41.5(الشباب بقلیل نصف 

عبر الهاتف ) لرادیو البلد(یستمعون %) 41.5(، واقل من نصفهم بقلیل ) البلد
لرادیو (یستمعون %) 17(الخلوي، كما أن خمس الشباب تقریبا من أعضاء النادي
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ستماع لرادیو البلد فقد وحول مواظبة أعضاء النادي على اال.عبر االنترنت) البلد
) دائما(یواظبون %) 21.3(كشفت الدراسة أن خمس أعضاء نادي المستمعین 

، في حین یواظب أكثر من نصف أعضاء )رادیو البلد(على التفاعل مع برامج 
 .على التفاعل مع برامج الرادیو) أحیانا%) (55.7(النادي بقلیل 

إلعالمیة التي یقدمها رادیو البلد بینت وحول اتجاهات أعضاء النادي إزاء الرسالة ا
ممن أعمارهم %) 43.6(أن أقل من نصف أعضاء نادي المستمعین  النتائج 

واإلذاعات األخرى في ) رادیو البلد(فرقا بین ) دائما(یجدون ) سنة فاقل 25(
یجدون الفرق %) 43.6(معالجة قضایا المجتمع المحلي، وأقل من نصفهم أیضا 

سنة  46(ممن أعمارهم %) 60(ن یجد ثلثا أعضاء النادي ، في حی)أحیانا(
عن اإلذاعات األخرى في معالجة القضایا ) أحیانا(یختلف ) رادیو البلد(أن ) فأكثر

واستنتجت الدراسة أن المستمع یتجه في متابعته، إلى اإلذاعة التي تمنحه . المحلیة
اصة بها، وهو ما فرصة التفاعل والمشاركة في صیاغة الرسالة اإلعالمیة الخ

یفضلونها على اإلذاعات ) نادي مستمعي رادیو البلد(یجعل أعضاء 
 - تجربة االذاعات المجتمعیة في تنمیة المجتمع المحلي،)2010(،األخرىرویس

وبینت نتائج .)رسالة ماجستیر غیر منشورة ( ،)رادیو بلد(دراسة حالة مستمعي 
یومیا وبنسبة ) ساعتین فأقل(لي الدراسة أن ثلث األعضاء یستمعون للرادیو حوا

لتصل إلى ) ساعات 6-3(، وترتفع نسبة من یستمعون یومیا من %)35.2(
أكثر (، كما أظهرت الدراسة أن خمس أعضاء النادي یستمعون للرادیو %)43.4(

وأن ثلث أعضاء نادي المستمعین %). 18.9(وبنسبة بلغت ) من سبع ساعات
، )رادیو البلد(واد اإلخباریة والسیاسیة في یفضلون االستماع إلى الم%) 31.1(

االستماع إلى البرامج %) 15.5(كما یفضل اقل من خمس األعضاء بقلیل 
یفضلون االستماع %) 27.9(االجتماعیة، إال أن أكثر من ربع األعضاء بقلیل 

 ) .رادیو البلد(إلى كافة البرامج التي یقدمها 

 46(ممن أعمارهم %) 100(تمعین وكشفت الدراسة أن كافة أعضاء نادي المس
، یلیهم الغالبیة )لرادیو البلد(یعتمدون على الرادیو كوسیلة لالستماع ) سنة فأكثر
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أما اقل من ). سنة 45 -36(ممن تتراوح أعمارهم بین %) 93.1(العظمى 
لرادیو (فیستمعون ) سنة فأقل 25(ممن أعمارهم %) 41.5(نصف الشباب بقلیل 

عبر الهاتف ) لرادیو البلد(یستمعون %) 41.5(صفهم بقلیل ، واقل من ن) البلد
لرادیو (یستمعون %) 17(الخلوي، كما أن خمس الشباب تقریبا من أعضاء النادي

وحول مواظبة أعضاء النادي على االستماع لرادیو البلد فقد .عبر االنترنت) البلد
) دائما(یواظبون %) 21.3(كشفت الدراسة أن خمس أعضاء نادي المستمعین 

، في حین یواظب أكثر من نصف أعضاء )رادیو البلد(على التفاعل مع برامج 
 .على التفاعل مع برامج الرادیو) أحیانا%) (55.7(النادي بقلیل 

وحول اتجاهات أعضاء النادي إزاء الرسالة اإلعالمیة التي یقدمها رادیو البلد 
ممن %) 43.6(أن أقل من نصف أعضاء نادي المستمعین  بینت النتائج 

واإلذاعات األخرى ) رادیو البلد(فرقا بین ) دائما(یجدون ) سنة فاقل 25(أعمارهم 
یجدون %) 43.6(في معالجة قضایا المجتمع المحلي، وأقل من نصفهم أیضا 

سنة  46(ممن أعمارهم %) 60(، في حین یجد ثلثا أعضاء النادي )أحیانا(الفرق 
عن اإلذاعات األخرى في معالجة القضایا ) حیاناأ(یختلف ) رادیو البلد(أن ) فأكثر

واستنتجت الدراسة أن المستمع یتجه في متابعته، إلى اإلذاعة التي تمنحه . المحلیة
فرصة التفاعل والمشاركة في صیاغة الرسالة اإلعالمیة الخاصة بها، وهو ما 

  یفضلونها على اإلذاعات األخرى) نادي مستمعي رادیو البلد(یجعل أعضاء 
  

ذاعاتاألمم المتحدة في:(دراسة بعنوان) 2012(نجادات وشطناوي  -7  نشر دورإ
  -) :النامیة المناطق والتنمیة في السالم ثقافتّي 

ممثلة بإذاعة  -تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أداء إذاعات األمم المتحدة 
من حیث دورها في تعمیم وانتشار  –مرایا العاملة في دولة جنوب السودان 

ومعرفة ما إذا كانت هذه اإلذاعة تسهم في نشر  ،اهیم ثقافتّي السالم والتنمیةمف
من خالل رصد وتحلیل خصائص  ،الوعي المعرفي بهذه المفاهیم لدى األفراد
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إضافة إلى التعرف على اثار هذه  ،المضمون اإلعالمي المتعلق بتلك المفاهیم
  .المضامین ونتائجها على جمهور اإلذاعة 

 ،وقد استخدم الباحثان منهج المسح ،الدراسة ضمن البحوث الوصفیة وتصنف هذه
حیث قاما بتحلیل مضمون البرامج التي تعنى بنشر ثقافتّي السالم والتنمیة عبر 

إضافة إلى توزیعه استبانة على جمهور إذاعة مرایا في دولة جنوب  ،إذاعة مرایا
  .اإلذاعة السودان لمعرفة مدى تأثُره بالرسائل التي تبثها هذه

وكشفت الدراسة أن موضوعات السالم جاءت في المرتبة األولى بین الموضوعات 
كما احتلت  ،%)38.5(بنسبة بلغت  -عینة الدراسة-التي تم بثها عبر البرامج 

موضوعات السالم أیضا المرتبة األولى من حیث المساحة الزمنیة التي 
  %).49.0(غت بنسبة بل ،خصصت للمواضیع عبر البرامج المدروسة

في المرتبة األولى " تكریس فكرة الحیاة بدون نزاع " كما جاء المضمون المتعلق بـ 
فیما احتل المضمون  ،%)20.1(بنسبة بلغت  ،بین المضامین التي تم بثها

المرتبة الثانیة بین المضامین " تحسین صورة المرأة في المجتمع " المتعلق بـ 
وجاء مضمون  ،%)15(بنسبة بلغت  ،البحث التي تم بثها عبر البرامج مدار

الدفع نحو التعلیم في المرتبة الثالثة من بین المضامین التي سعت اإلذاعة إلى 
  %).11.8(بما نسبته  ،تعزیزها عبر البرامج مدار البحث

  
وأظهرت الدراسة أن الغالبیة العظمى من المبحوثین في دولة جنوب السودان 

، ألنها تلبي كثیرا من رغباتهم %) 87.8(وبما نسبته یستمعون إلى إذاعة مرایا، 
أما من ال یستمعون إلى  ،في التعرف على الموضوعات المتعلقة بالسالم والتنمیة

فقالوا إن السبب في ذلك یعود إلى  ،%)12.2(واللذین بلغت نسبتهم  ،اإلذاعة
لق ولیس ألسباب خاصة تتع ،أنهم ال یحبون االستماع إلى اإلذاعات عموماً 

–من الجمهور %) 90.3(وأوضحت الدراسة كذلك أن ما نسبته . بالمضمون
یثقون بدرجة مرتفعة بإذاعة مرایا كأحد وسائل اإلعالم التي  –عینة الدراسة 

 .یحصلون من خاللها على معلومات عن التنمیة والسالم
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  - :الدراسات األجنبیة 

في تنمیة المناطق دور االذاعة المجتمعیة ) (Patil ،2010باتل (دراسة 
  )الفقیرة

بهدف التعرف على دور اإلذاعة المجتمعیة  ،أجرى الباحث دراسة میدانیة  
استخدم فیها منهج المسح المیداني من بدایة شباط  ،في تنمیة المناطق الفقیرة

في خمس مقاطعات في الهند، حیث تم تقسیم المستمعین  ،م2001حتى نیسان 
حیث تستمع هذه المجموعات إلى هذه اإلذاعة مرتین في  ،إلى مجموعات عدة

ثم یتم جمعهم في حلقة نقاش بعضهم مع بعض  ،االسبوع لمدة نصف ساعة
  .لمناقشة المواضیع التي استمعوا الیها ،لحوالي نصف ساعة

وأظهرت النتائج أن اإلذاعة المحلیة قد عملت بشكل نوعي على ایجاد  
إضافة إلى استجابة نوعیة  ،إسهام فعلي في تبادل األفكار في المناطق الفقیرة

یجابیة من خالل االستماع لهذه اإلذاعة حیث أشارت إلى أن اإلذاعة أحدثت  ،وإ
  . عدیدًا من التغیرات األساسیة في المجتمعات الفقیرة

والتوعیة من أجل  ،كما أشارت الدراسة إلى إمكانیة الترویج للقضایا التنمویة
من خالل إشراك األفراد في  ،الحفاظ على التنوع الثقافي لهذه المجتمعات

  .برامج اإلذاعة التنمویة لتحسین مستویاتهم الثقافیة

  
 تأثیر وسائل االتصال على اتجاهات" دراسة بعنوان ) James،2002(جیمس  

بهدف التعرف على مدى تأثیر وسائل االتصال على " : المراهق وسلوكه السیاسي
وقد انطلقت الدراسة من فرضیة مفادها ان  ،اتجاهات المراهقین وسلوكهم السیاسي 

 ،وعلى المعرفة التامة  ،وسائل االتصال لها تأثیر فعال على االتجاهات السیاسیة 
وقد اجریت الدراسة في  ،ة على الفرد واالحاطة باالحداث الداخلیة والخارجی

- 13(الوالیات المتحدة االمریكیة وطبقت على طلبة المدارس من الفئة العمریة 
واتبعت المنهج المسحي في البحث وقد توصلت الدراسة الى ان  ،سنة ) 18
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متابعة وسائل االعالم یزید من الدافعیة السیاسیة والمشاركة العامة لدى المتلقین 
ن االهتمام السیاسي لدیهم وكذلك توصلت الى ان وسائل االعالم تؤثر وتزید م،

في تشكیل مواقف واتجاهات طلبة المدارس إزاء االحداث التي تجري داخل وخارج 
  . الوالیات المتحدة االمریكیة 

  
الهویة الوطنیة في "دراسة بعنوان ) 2005Addie and Nelson(ادي و نیلسون 

دف التعرف الى مضامین االنشطة الثقافیة واالعالمیة به" الوثائق االسترالیة 
وتحلیل الجوانب التي تناولت موضوع الهویة الوطنیة  ،والتوثیقیة في استرالیا

اتبعت الدراسة اسلوب تحلیل المحتوى حیث . االسترالیة في هذه االنشطة المختلفة 
ماهیري ومصادر االعالم الج ،ركزت على تحلیل مضامین االفالم الوثائقیة 

واوراق عمل المؤتمرات التي تتناول موضوع الهویة الوطنیة في استرالیا  ،والوثائقي 
 .  

استنتجت الدراسة أن التعصب وعدم التجانس الثقافي في استرالیا عززا من ضعف 
تجمع كافة  ،االنشطة الثقافیة والفنیة التي تحاول صهر هویة وطنیة واحدة 

حیث یظهر هذا الضعف وفقًا  ،ي المجتمع االسترالي المكونات العرقیة والثقافیة ف
للدراسة في مجال صناعة السینما االسترالیة خاصة التي ما زالت تركز على ثقافة 

  .جماعات عرقیة بعینها داخل المجتمع االسترالي 
  

دور االعالم في التعلیم والتقلیل من " دراسة بعنوان ) ،2005Stadler(ستادلر 
الدراسة الى التعرف وتحلیل االدوار المتعددة التي یلعبها هدفت هذه " الفقر 

خصوصًا فیما یتعلق بالتعلیم والحد  ،االعالم في التغیرات االیجابیة في المجتمع 
 ،وقد اجریت الدراسة في استرالیا واتبعت المنهج التحلیلي في البحث  ،من الفقر 

مفردة ممن یعیشون في المناطق الفقیرة ) 216(وطبقت على عینة مكونة من 
وتنتشر فیها  ،اقتصادیاً  والضعیفة اجتماعیًا اي التي تتدنى فیها مستویات التعلیم 

كما ركزت الدراسة على تحلیل دور الرادیو  ،بعض المشكالت االجتماعیة 
  .والتلفزیون وحمالت التوعیة في هذه المناطق
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لت الدراسة الى ان الرسالة االعالمیة المدروسة لها دور واضح في التغییر توص
االجتماعي االیجابي في المجتمعات المحلیة نظرًا للتأثیرات االجتماعیة واالخالقیة 

 ،وتوصلت الى ان لالعالم دورًا في نشر الدیمقراطیة واسس الحكم النموذجي  ،
یع الجغرافي لوسائل االعالم في استرالیا وتوصلت الدراسة الى ان هناك حاجًة للتوز 

 .بشكل افضل وذلك للتركیز على المجتمعات المحلیة وخصوصیاتها 
  

  - :وموقع دراسة الباحث منها  ،مناقشة الدراساتالسابقة العربیة واألجنبیة 

في بلورة المشكلة -بالرغم من قلتها-هذه الدراسات بشقیها العربي واألجنبي -1
ووضع اإلطار العام  ،وتحدید حجم العینة ،والتطویر ،البحثیة في الدراسة

  .وما یمكن أن تضیفه ،لما یجب أن تكون علیه الدراسة
أداة واحدة من  ، ،استخدمت معظم الدراسات العربیة واالجنبیة  المذكورة -2

مع االختالف في عملیة التحلیل  ،تمثلت باالستبیان ،أدوات البحث العلمي
او المنهج المسحي ،االحصائي فمنها من استخدم  استمارة تحلیل المضمون

 .التحلیلي او المنهج الوصفیللحصول على المعلومات المطلوبة للدراسة
دراسة الباحث تختلف مع الدراسات السابقة من حیث انها ستركز على دور  -3

من مؤسسات الدولة االردنیة اال وهي اذاعة امنیة محلیة تابعة لمؤسسة 
كوسیلة من  ،التابعة لجهاز االمن العام االردني)   امن اف ام( ،اذاعة

 .وسائل االتصال الجماهیري المحلي 
الدراسات السابقة كانت قد تناولت االعالم ككل كأحد وسائل التأثیر  -4

 .بالجمهور ومن زوایا مختلفة لم یكن الجانب االمني منها
لباحث تناولت اتجاهات المواطنین ازاء االعالم االمني وهذا ما لم دراسة ا -5

 .تتطرق له اي دراسة سابقة من الدراسات المذكورة سابقاً 
دراسة الباحث تناولت اتجاهات المواطن االردني على وجه الخصوص إزاء  -6

 ).امن اف ام (مجمل رسائل اذاعة 
بعید لالعالم االمني  الدراسات السابقة بشقیها لم تتطرق ال من قریب او -7

 .موضوع دراسة الباحث  ،وتأثیراته بـ اتجاهات الجمهور 
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دراسة الباحث ستتناول الجانب األمني تحدیدًا كأهم جانب في حیاه المواطن  -8
 .إضافة الى الجوانب االخرى المكملة لحیاة الفرد

ة دراسة الباحث ستتناول تحلیل لجمیع الجوانب المتعلقة  ببرامج ومواد اذاع -9
بكافة أشكالها وأوقاتها وخصوصًا الجانب االمني محور ) امن اف ام (

  . الدراسة 

الرادیو والتلفاز  ،الدراسات السابقة تناولت وسائل االتصال بكل اشكالها-10
امن اف (اال وهي اذاعة  ،والصحافة بید ان الباحث تناول وسیلًة واحدة للدراسة 

  ). ام 
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  :الثالثالفصل 

  الطریقة واالجراءات
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  - :منهج الدراسة 

مستخدما أداة اإلستبیان  ،تعتمد هذه الدراسة على المنهج المسحي التحلیلي   
لكونه المنهج األكثر تعبیرا عما یهدف الیه الباحث في الكشف عن الكیفیة   ،

اراء  ،األمني األردني وابراز النشاط) إذاعة أمن اف ام (التي تغطي بها 
تجاهات جمهور  المواطنین   .وإ

 ،وفي إطار المنهج المسحي التحلیلي یتم استخدام أسلوب المسح بالعینة    
أمن اف (نحو تقییم أداء إذاعة  ،لقیاس االتجاهات لدى المواطنین االردنین 

جهد علمي منظم للوصول لبیانات و “بانه  ،ویعرف منهج المسح   ،) ام
من اسالیب  ،ویعد المنهج المسحي التحلیلي”اهرةمعلومات وأوصاف عن الظ

وقد اورد ،البحث العلمي المعتمدة كثیرا في مجال بحوث االعالم بصفة خاصة 
وجدت للبحث في أنواع  ،هولستي على انه طریقة بحث متعددة االغراض

التي یعبر محتوى ما فیها من وسائل االتصال بمثابة  ،عدیدة من المشكالت
  ).56ص،م2008 ،عمر. (للبحثاألساس المرجعي 

  -:مجتمع الدراسة 

وتحدیدا في عمان  ،ستكون دراسة الباحث موجهة  إلى الجمهور اإلردني 
التي تقع ضمن اختصاص امانة عمان   ،واألحیاء والمخیمات  ،العاصمة 

أمن (إزاء ما تقدمه إذاعة ،للتعرف على إتجاهات جمهور العینة العام ،الكبرى 
والوقوف  ،لشرائح المجتمع األردني في مجمل رسائلها اإلعالمیة  ،)اف ام

في تحقیق طموحات المواطن  ،على مدى مساهمة هذا النوع من اإلعالم 
  . األردني 
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  عینة الدراسة

). 45ص،2005،سمیسم(،)(Random Sample:العینات العشوائیة  -
والتي تعرف بانها العینات التي یكون فیها لكل عنصر في مجتمع 

ویتم اختیار العینة  ،فرصة محددة لیكون احدى مفردات العینة ،الدراسة 
عندما یكون مجتمع الدراسة محدد ومعروف  ،العشوائیة بأنواعها المختلفة 

انتقائیة  ویتم اإلختیار بطریقة غیر ،من حیث الحدود الجغرافیة والعددیة 
نما بشكل عشوائي  سوف . یخضع لشروط محددة حسب نوع العینة ،وإ

یلجأ الباحث الى استخدام العینة العشوائیة البسیطة للدراسة مما یعني 
لتكون احدى مفردات العینة  ،إیجاد تكافؤ الفرص لجمیع عناصر المجتمع

علمًا أن .أو جدول األرقام العشوائیة ،ویتم اختیارها بأستخدام القرعة  ،
تتطلب ضرورة حصر ومعرفة كامل العناصر التي  ،مثل هذه األداة 

وتكون فرصة الظهور لكل عنصر معروفة  ،یتكون منها مجتمع الدراسة 
علما أنه یصعب تطبیق هذه الدراسة في المجتمعات . ومحددة مسبقا 

عكس  ،الدراسیة المتناثرة أو المتباعدة أو الكبیرة جدا من حیث العدد 
. جتمع الدراسة الذي ینوي الباحث عمل هذا النوع من العینات علیهم

متقارب جغرافیا وغیر  ،مجتمع دراسة الباحث في عمان وضواحیها 
ویعطي الباحث الفرصة الكبیرة لتوفیر  ،مما سینجح الدراسة  ،متناثر 

على  ،إستبانة ) 425(نتائج حقیقیة متقاربة لذا قام الباحث بتوزیع 
مجتمع الدراسة في العاصمة عمان وضواحیها وجمیع المناطق التي تتبع 

حیث وزعت صحف  ،المانة عمان الكبرى ضمن حدود العاصمة 
االستبیان على كافة المستویات العلمیة من حملة شهادات الدكتوراه 
والماجستیر والبكالوریس وحملة الثانویة العامة واالشخاص ایضا الذین ال 
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او یكتبون تم تعبئة استمارتهم بكل امانة ومصداقیة بعد ان قرأت یقرأؤن 
 ،باالضافة الى محاولة الموائمة ما بین الجنسین الذكور واالناث ،علیهم 

وما تبقى من صحف  ،استبانات لم تكن صالحة للتحلیل) 7(تم استبعاد 
)  418(االستبیان تم تحلیلها وفقا لمنهجیة البحث العلمي وكان عددها 

انت جمیعها صالحة للتحلیل وزعت من خالل الباحث نفسه حیث تبین ك
هم من الذكور بینما ) 79،4(من العینة المبحوثة بما یعادل ) 332(أن 

من اإلناث وتم استبعاد ممن ال یستمعون ) 20،6(بما یعادل ) 86(
  . لإلذاعة من تعبئة االستبانة والتحلیل 

  -:ادوات الدراسة 

إزاء ما  ،االستبیان لتحلیل إتجاهات المواطنین االردنین هي : أداة الدراسة 
في مجمل رسائلها االعالمیة إلى شرائح الجمهور  ،) أمن اف ام(تقدمه إذاعة 

األردني من مواد وبرامج ، في الفترة المذكورة وتغطیتها للجانب األمني 
ذا من وه  ،والضروري في حیاة االردنین بما یحقق مصلحة الدولة واألمن معًا 

ینسجم مع طبیعة البحث الحالي والذي یتكون من  ،وجهة نظر الباحث 
  -:جزئین

 ،الوظیفة ،العمر ،ویحتوي على خصائص افراد العینة كالجنس :  الجزء األول
  ).أمن اف ام ( ومدى اتجاهات الجمهور لما تقدمه إذاعة ،المؤهل العلمي 

ا اسئلة فرعیة  بحیث تقاس ویتكون من اسئلة رئیسیة في طیاته: الجزء الثاني
  ).أمن اف ام ( كل مجموعة فیها بعد ان یعاد تقییم  إذاعة 
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  - :صدق األداة 

سوف یقوم الباحث بتوزیع اإلستبیان على عینة ،للتأكد من صدق األداة 
تجریبیة للتأكد من الصدق الظاهري لألداة وأسئلتها ومدى صیاغة األسئلة 

اضافة لعرض  ،من قبل المبحوثین  ،بحیث تكون مفهومة  ،والفقرات 
في جامعة الشرق  ،على مجموعة من المحكمین المختصین  ،اإلستبیان 

 محتوىواألخذ بتوجیهاتهم ومقترحاتهم حول  ،االوسط وجامعات اردنیة اخرى  
  .االستبیان

  - :ثبات األداة 

ن للتأكد من ثبات أداة الدراسة سوف یتم حساب معامل الثبات بطریقة اإلستبیا
لكي تقیس مدى ،للمجاالت واألداة ككل) كرونباخ ألفا(حسب معادلة  ،الداخلي 

على كل األسئلة بالمقیاس ومدى ،االنسجام والتناسق في اجابة المستجوب
على ارتفاع ،ویدلل ارتفاع معامل اإلرتباط بالمقیاس،قیاس كل سؤال للمفهوم

  .)15ص،2004،صالح الدین(،درجة الثبات

  -: متغیرات الدراسة

المتغیر ، ) أمن اف ام (إذاعة  ،اإلعالم األمني : المتغیرات المستقلة 
وتقاس ) أمن اف ام(وهي إتجاهات الجمهوراألردني إزاء ما تقدمه إذاعة :التابــع

  .بمجموع العالمات التي یحصل علیها المستجیب
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  :المعالجة اإلحصائیة

إلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة لتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزم ا
)SPSS (لتحلیل البیانات والحصول على النتائج كما یلي:  

 التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص عینة الدراسة. 
  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة للتعرف على استجابات أفراد العینة

 .على كل فقرة من فقرات االستبانة
 معامل ارتباط بیرسون)Pearson Correlation ( لقیاس صدق االتساق الداخلي

 .لإلستبانة
  معامل ألفا كرونباخ)Cronbach's Alpha (لقیاس ثبات اإلستبانة. 
  ت"إختبار) "T test ( للعینات المستقلة لمعرفة داللة الفروق بین مجموعتین

 .مستقلتین
 تحلیل التباین األحادي)One-way ANOVA (ین أكثر لمعرفة داللة الفروق ب

 .من مجموعتین مستقلتین
  

  :مواصفات عینة الدراسة

  :ویبین الجدول التالي وصف عینة الدراسة

  )1(جدول 
  توزیع أفراد الدراسة حسب الجنس

 النسبة المئویة العدد الجنس

  79.4 332 ذكر

  20.6  86  أنثى

  100.0  418  المجموع
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79.4%

20.6%

الجنس

ذكر انثى

بنسبة ) 332(الى ان نسبة الذكور من المستجبین قد بلغت ) 1(تبین بیانات الجدول رقم    
مما یشیر الى ان نسبة االناث هي اقل من  ،لالناث ) 20.6(بنسبة ) 86(مقابل ) 79.4(

نسبة الذكور من مجمل االستبانات التي قد تم توزیعها على مجتمع الدراسة والبالغ عددها 
   .استبانه) 418(

  

  

  

  

  

  

  

  )2(جدول 
  توزیع أفراد الدراسة حسب العمر

 النسبة المئویة العدد العمر

  8.1 34 سنة 20أقل من 

  45.7  191  سنة 29 – 21من 

  22.7  95  سنة 39 – 30من 

  16.7  70  سنة 49 – 40من 

  6.7  28  سنة فأكثر 50

  100.0  418  المجموع
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8.1%

45.7%22.7%

16.7%
6.7%

العمر

مناقل 20 - 21من 29 - 30من 39

- 40من 49 فاكثر 50

الى  21(من المستجبین هم من فئات الشباب في الفتره العمریة ) 68.4(الى ان نسبة ) 2(تبین بیانات الجدول رقم
لم تشكل الى ما ) سنة فما فوق 50(في حین ان نسبة كبار السن من المستجبین من الفئة العمریة ) .سنة 39

اف ام من مجتمع الدراسة هم من فئة  الشباب مما یشیر الى مستمعین اذاعة امن  ،من المستجبین ) 6.7(نسبته 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(جدول 
  توزیع افراد الدراسة  حسب المستوى الثقافي

 النسبة المئویة العدد المستوى

  36.1 151 ثانویة عامة فما دون

  14.6  61  دبلوم متوسط

  43.8  183  بكالوریوس

  5.5  23  دراسات علیا

  100.0  418  المجموع
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36.1%

14.6%
43.8%

5.5%

المستوى الثقافي

دونفماعامةثانویة متوسطدبلوم
بكالوریوس علیادراسات

الى ان نسبة المستجیبین من حملة شهادة البكالوریس قد بلغت ) 3(تبین بیانات الجدول رقم 
في حین ان نسبة  ،مما یبین انها النسبة االكبر من المستمعین الذاعة امن اف ام  ،) 43.8(

وحملة شهادة الدبلوم ) 5.5(قد بلغت        ) ماجستیر ودكتوراه (حملة شهادة الدراسات العلیا 
مما یبین ان النسبة االقل بین المستمعین لالذاعة كانت من حملة ) 14،6(لمتوسط قد بلغت ا

.شهادة الدراسات العلیا دكتوراه وماجستیر  
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30.1%

45.0%

24.9%

الوظیفة

عامقطاع خاصقطاع بال

  )4(جدول 
  توزیع أفراد الدراسة حسب الوظیفة

 النسبة المئویة العدد الوظیفة

  30.1 126 قطاع عام

  45.0  188  قطاع خاص

  24.9  104  بال عمل

  100.0  418  المجموع

  

الى ان نسبة العاملین بالقطاع الخاص من المستجیبین في مجتمع الدراسة هم ) 4(تبین بیانات الجدول رقم   
تالها القطاع العام  ،%)45.0(حیث بلغت   ،خرىالتي استجابت لتعبئة االستبیان النسبة االكبر من بین القطاعات اال

  .من بین المستجیبین )24.9(حیث كانت النسبة االقل للقطاع بال عمل بنسبة  ،%)30.1(بنسبة 
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13.6%

12.9%

56.0%

17.5%

ھل تستمع الذاعة أمن اف ام؟

استمعال نادرا احیانا دائما

  )5(جدول 
  توزیع المبحوثیین  حسب االستماع الذاعة أمن أف ام

 النسبة المئویة العدد المستوى

  13.6 57 ال استمع نهائیا

  12.9  54  نادرا

  56.0  234  أحیانا

  17.5  73  دائما

  100.0  418  المجموع

  

وكان خیارهم  ،الى ان نسبة الذین یستمعون الى االذاعة) 5(بیانات الجدول رقم تبین 
من المستجیبین مما یبین انها النسبة االكبر من حیث االستماع %) 56.0(قد بلغت ) احیانا(

) 12.9(%في حین ان ما نسبته ،) 17،5(بنسبة )دائما(تالها الذین كان خیارهم  ،لالذاعة
وهذا یبین ان ) 13.6(بید ان الذین ال یستمعون لالذاعة كانت نسبتهم   ،)نادرا(كان خیارهم 

  %).86،4(بنسبة ).امن اف ام(النسبة االكبر من مجتمع الدراسة هم ممن یستمعون الذاعة 
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  :صدق اإلستبانة

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم استخدام معامل ارتباط بیرسون 
  :فقرة والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي الیه، وكانت النتائج كما یليلقیاس العالقة بین كل 

  

  )6(جدول رقم 
  معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي الیه

  معامل االرتباط  الفقرة  معامل االرتباط  الفقرة  المحور

  تقییم برامج ومواد اذاعة امن اف ام

1  0.622**  5  0.751**  

2  0.546**  6  0.621**  

3  0.607**  7  0.584**  

4  0.771**      

 االثار المتوقعة من االستماع الذاعة
  امن اف ام

1  0.727**  3  0.768**  

2  0.741**      

درجة اسهام برامج امن اف ام في 
  توعیة وتثقیف المواطن االردني

1  0.542**  6  0.591**  

2  0.675**  7  0.675**  

3  0.647**  8  0.651**  

4  0.616**  9  0.611**  

5  0.553**  10  0.632**  

  )0.01(دالة عند ** 
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أن جمیع معامالت االرتباط بین كل فقرة والمحور المنتمیة ) 6( یتضح من الجدول 
وهذا یدل على أن جمیع ، )0.01(الیه  كانت موجبة ودالة احصائیا عند مستوى أقل من 

  .وتقیس الهدف الذي وضعت من أجلهفقرات االستبانة كانت صادقة 

 

  :ثبات اإلستبانة

 

للتحقق من ثبات اإلستبانة تم ایجاد معامل ثبات الفا كرونباخ لكل محور من محاور 
  :االستبانة وكانت النتائج كما یلي

  

  ) 7(جدول رقم 
  قیم معامل الثبات لمحاوراالستبانة

 قیمة معامل ألفا كرونباخ المحاور

  0.762 اذاعة امن اف ام تقییم برامج ومواد

  0.796 امن اف ام االثار المتوقعة من االستماع الذاعة

درجة اسهام برامج امن اف ام في توعیة وتثقیف 
  المواطن االردني

0.824  

  

قیم معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة،حیث ظهرت درجة )  7(یبین الجدول
من قیم معامل ) 0.824(المواطن االردني بدرجة اسهام برامج االذاعة في توعیة وتثقیف 

وجاء تقییم برامج ومواد  ،)0.796(الثبات تالها االثار المتوقعة من االستماع لالذاعة بدرجة 
وجمیعها  قیم مرتفعة، مما یطمئن إلى أن االستبانة تتمتع بقدر ) 0.762(االذاعة بدرجة 
  .مرتفع من الثبات
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  :الفصل الرابع 

  الدراسةنتائج 
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یتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها من خالل اإلجابة عن 
  -:أسئلة الدراسة والفقرات الملحقة وكانت  كما یلي

  
  ؟).أمن اف ام(كیف تقیم برامج ومواد إذاعة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ولالجابة على هذا السؤال تم حساب 
، وكانت )امن اف ام(والترتیب لدرجات تقییم أفراد العینة للفقرات المتعلقة ببرامج ومواد اذاعة 

  :النتائج كما یلي
  
  )8(الجدول 

  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات

  ).امن اف ام(تقییم أفراد العینة للفقرات المتعلقة ببرامج ومواد اذاعة  

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

درجة 
  التقییم

  الرتیب

  3  كبیرة  0.789  2.49  األغاني الوطنیة األردنیة  3

  1  كبیرة  0.729  2.22  المواد والبرامج التي تبث عبر اإلذاعة 1

  7  كبیرة  0.897  2.20  التوعویة والتثقیفیةاإلعالنات   7

  4  كبیرة  0.869  2.18  طریقة تقدیم البرامج  4

  5  كبیرة  0.870  2.18  أسلوب مقدمي البرامج  5

  2  كبیرة  0.981  2.15  األغاني الطربیة القدیمة  2

  6  كبیرة  0.922  2.01  أوقات تقدیم البرامج  6

    كبیرة  0.556  2.21 المجموع 



73 
 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات تقییم ) 8(یبین الجدول 
أفراد العینة للفقرات المتعلقة ببرامج ومواد اذاعة امن اف ام مرتبة تنازلیا، حیث تراوحت قیم 

وجمیعها بدرجة تقییم كبیرة، حیث حصلت ) 2.49 – 2.01(المتوسطات الحسابیة لها بین 
، بینما )2.49(على أعلى متوسط حسابي وقیمته ) األردنیة األغاني الوطنیة) (3(الفقرة 

  ).2.01(على أقل متوسط حسابي وقیمته ) أوقات تقدیم البرامج) (6(حصلت الفقرة 
  

ودرجة ) 2.21(كما یبین الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قیمته 
كان ) أمن اف ام(ومواد إذاعة تقییم كبیرة، وهذا یدل على أن اعجاب أفراد العینة ببرامج 

  .بدرجة كبیرة
  

  

حیث تم استخدام التدریج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العینة على درجة 
  :التقییم

  درجة التقییم  المتوسط الحسابي

  كبیرة   فأكثر 2

  متوسطة  2الى أقل من  1من 

  قلیلة   1أقل من 
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أمن اف ( ما هي اآلثار التي تتوقعها عند االستماع إلذاعة: الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  ؟).ام

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
من وجهة نظر أفراد ) امن اف ام(والترتیب لدرجات التأثیرالمتوقعة عند االستماع إلذاعة 

  :العینة، وكانت النتائج كما یلي
  
  )9(الجدول 

  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات

  من وجهة نظر أفراد العینة) امن اف ام( التأثیر المتوقعة عند االستماع الذاعة

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري

درجة 
  التأثیر

  الرتیب

1 
من خالل التوعیة والتثقیف من : اثار معرفیة

  مخاطر الجریمة
  1  كبیرة  0.553  2.53

3  
للقیام بأنشطة تساعد رجال االمن : اثار سلوكیة

العام للحد من الجریمة والتخفیف من حوادث السیر 
  على الطرق

  2  كبیرة  0.633  2.53

2  
من خالل التواصل مع االخرین : اثار وجدانیة

  وحب االستطالع
  3  متوسطة  0.627  2.33

    كبیرة  0.451 2.46 المجموع 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات ) 9(یبین الجدول 
من وجهة نظر أفراد العینة مرتبة تنازلیا، )امن اف ام (التأثیرالمتوقعة عند االستماع إلذاعة 

، حیث حصلت الفقرتان )2.53 – 2.33(حیث تراوحت قیم المتوسطات الحسابیة لها بین 
: اثار سلوكیة) (3(و) من خالل التوعیة والتثقیف من مخاطر الجریمة: معرفیةاثار ) (1(

للقیام بأنشطة تساعد رجال االمن العام للحد من الجریمة والتخفیف من حوادث السیر على 
ودرجة تأثیر كبیرة، بینما حصلت الفقرة ) 2.53(على أعلى متوسط حسابي وقیمته ) الطرق

على أقل متوسط ) التواصل مع االخرین وحب االستطالع من خالل: اثار وجدانیة) (2(
  .ودرجة تأثیر متوسطة) 2.33(حسابي وقیمته 

  
ودرجة ) 2.46(كما یبین الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قیمته 

من وجهة نظر   ،)امن اف ام(تأثیر كبیرة، وهذا یدل على وجود تأثیر كبیر الستماع إذاعة 
  .أفراد العینة

  

حیث تم استخدام التدریج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العینة على درجة 
  :التأثیر

  درجة التأثیر  المتوسط الحسابي

  كبیرة   فأكثر 2.34

  متوسطة  2.34الى أقل من  1.67من 

  قلیلة   1.67أقل من 
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في توعیة   ،)امن اف ام(اذاعة ما هي درجة اسهام برامج ومواد : المتعلقة بالسؤال الثالث
  ؟.وتثقیف المواطن االردني

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
في توعیة وتثقیف المواطن االردني  ،)امن اف ام(والترتیب لدرجات اسهامبرامج ومواد اذاعة 

  - :ليمن وجهة نظر أفراد العینة، وكانت النتائج كما ی
  )10(الجدول 

  المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات اسهام

  في توعیة وتثقیف المواطن االردني من وجهة نظر أفراد العینة  ،)امن اف ام(برامج ومواد اذاعة 

  الفقرة  الرقم
  المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعیاري
درجة 

  االسهام
  الرتیب

  1  كبیرة  0.574  2.65  مناطق االزدحامات المروریة یتعرف المواطن على  5

  2  كبیرة  0.601  2.58  تشجع المواطن على ضرورة مساعدة رجال االمن  2

  3  كبیرة  0.587  2.58  یتعرف المواطن على المناسبات الوطنیة والدینیة في األردن  6

  4  كبیرة  0.601  2.54  یتعرف المواطن على خطورة المخدرات  4

  5  كبیرة  0.667  2.48  المواطن على كیفیة اإلبالغ عن المفقوداتیتعرف   10

  6  كبیرة  0.601  2.47  یتعرف المواطن على واقع الجریمة في األردن 1

  7  كبیرة  0.675  2.42  یتعرف المواطن على مواطن الخطر في األردن  3

  8  كبیرة  0.643  2.40  توضح للمواطن طبیعة الخدمات في جهاز االمن العام  7

  9  متوسطة  0.658  2.33  تبین للمواطن عناوین ومواقع إدارات االمن العام  8

یتعرف المواطن على أھم االحداث على الساحتین الداخلیة   9
  10  متوسطة  0.666  2.25  والخارجیة

    كبیرة  0.389 2.47 المجموع 
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب لدرجات ) 10(یبین الجدول 
في توعیة وتثقیف المواطن االردني من وجهة نظر  ،)امن اف ام(اسهامبرامج ومواد اذاعة 

، )2.65 – 2.25(أفراد العینة مرتبة تنازلیا، حیث تراوحت قیم المتوسطات الحسابیة لها بین 
یتعرف المواطن ) (5(كما حصلت معظم الفقرات على درجات اسهام كبیرة كان أعالها الفقرة 

، )2.65(حیث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقیمته ) االزدحامات المروریةعلى مناطق 
یتعرف ) (9(على درجات اسهام متوسطة كان أدناهما الفقرة ) 9، 8(بینما حصلت الفقرتان 

حیث حصلت على أقل ) (المواطن على أهم االحداث على الساحتین الداخلیة والخارجیة
  .ام متوسطةودرجة اسه) 2.25(متوسط حسابي وقیمته 

  
ودرجة ) 2.47(كما یبین الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قیمته 

في توعیة وتثقیف   ،)امن اف ام(اسهام كبیرة، وهذا یدل على أناسهام برامج ومواد اذاعة 
  .المواطن االردني كانت بدرجة كبیرة

  
ات أفراد العینة على درجة حیث تم استخدام التدریج التالي للداللة على متوسطات استجاب

  :االسهام
  درجة االسهام  المتوسط الحسابي

  كبیرة  فأكثر 2.34

  متوسطة  2.34الى أقل من  1.67من 

  قلیلة   1.67أقل من 

    



78 
 

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
  تبعا لجنس المبحوثین؟  ،)أمن اف ام(مواكبة اذاعة في تقییم المستجیبین لدرجة ) 0.05(

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
تبعا لجنس المبحوثین،   ،)أمن اف ام(لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

  -:المتوسطات، وكانت النتائج كما یليلمعرفة داللة الفروق بین هذه " T"واستخدام اختبار 
  )11(جدول رقم 

  لداللة الفروق في  Tنتائج اختبار 

  تبعا لجنس المبحوثین،)أمن اف ام (تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  )ت(قیمة 
درجات 
 الحریة

مستوي 
 الداللة

ومواد اذاعة تقییم برامج 
 امن اف ام

  0.800  0.561  2.22 288  ذكر

   

359  

   

0.424  

  0.537  2.16  73  انثى   

االثار المتوقعة من 
امن اف  االستماع الذاعة

 ام

  0.552  0.450  2.47  288  ذكر

   

359  

   

0.581  

  0.458  2.44  73  انثى   

درجة اسهام برامج امن اف 
ام في توعیة وتثقیف 

 االردنيالمواطن 

  0.654-  0.392  2.46  288  ذكر

   

359  

   

0.513  

  0.380  2.50  73  انثى   

  
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة ) 11(یتضح من الجدول

تبعا لجنس  ،)أمن اف ام(في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة ) 0.05(
لجمیع محاور الدراسة، وهذا یدل على تشابه تقییم المستجیبین ذكورا واناثا لدرجة  المبحوثین

    ). أمن اف ام(مواكبة اذاعة 
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هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
  لمبحوثین؟تبعا لعمر ا ،)أمن اف ام(في تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة ) 0.05(

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
تبعا لعمر المبحوثین، وكانت   ،)أمن اف ام(لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

  - :النتائج كما یلي
  )12(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات

  تبعا لعمر المبحوثین  ،)أمن اف ام(المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة تقییم 

المتوسط  العدد العمر المحور
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  0.496  2.07  29 20اقل من 

  0.550  2.17  163  29 – 21من 

  0.556  2.19  86  39 – 30من 

  0.582  2.33  60  49 – 40من 

  0.544  2.39  23  فاكثر 50

االثار المتوقعة من 
 امن اف ام االستماع الذاعة

  0.485  2.41  29  20اقل من 

  0.413  2.47  163  29 – 21من 

  0.515  2.48  86  39 – 30من 

  0.400  2.48  60  49 – 40من 

  0.562  2.42  23  فاكثر 50

درجة اسهام برامج امن اف 
ام في توعیة وتثقیف 

  0.279  2.43  29  20اقل من 

  0.364  2.45  163  29 – 21من 
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  0.431  2.51  86  39 – 30من  المواطن االردني

  0.334  2.52  60  49 – 40من 

  0.597  2.36  23  فاكثر 50

  
ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحلیل التباین االحادي وكانت النتائج كما 

  :یلي
  األحادي لمعرفة داللة الفروق فياختبار تحلیل التباین 

  تبعا لعمر المبحوثین  ،)أمن اف ام(درجاتتقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  2.059  0.628  5 2.513 بین المجموعات

   

   

0.086  

   

   

  0.305  356  108.625 داخل المجموعات

     361  111.138 المجموع

االثار المتوقعة من 
امن اف  االستماع الذاعة

 ام

  0.187  0.039  5  0.154 بین المجموعات

   

   

0.945  

   

   

  0.206  356  73.195 داخل المجموعات

     361  73.349 المجموع

امن درجة اسهام برامج 
اف ام في توعیة وتثقیف 

 المواطن االردني

  1.104  0.167  5  0.669 بین المجموعات

   

   

0.354  

   

   

  0.151  356  53.918 داخل المجموعات

     361  54.587 المجموع

  
  

) 0.05(یتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 
تبعا لعمر المبحوثینلجمیع   ،)أمن اف ام(لدرجة مواكبة اذاعة في درجات تقییم المستجیبین 
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  ،)أمن اف ام(محاور الدراسة، وهذا یدل على تشابه تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 
  . بمختلف أعمارهم

  
هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

تبعا للمستوى الثقافي   ،)أمن اف ام( م المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعةفي تقیی) 0.05(
  للمبحوثین؟

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
تبعا للمستوى الثقافي   ،)أمن اف ام(لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

  -:للمبحوثین، وكانت النتائج كما یلي
  

  )13(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات

  تبعا للمستوى الثقافي للمبحوثین  ،)أمن اف ام(تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

 العدد المستوى الثقافي المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  0.550  2.29  120 ثانویة عامة فما دون

  0.579  2.26  54  دبلوم متوسط

  0.540  2.14  165  بكالوریوس

  0.614  2.12  22  دراسات علیا

االثار المتوقعة من 
 امن اف ام االستماع الذاعة

  0.445  2.50  120  ثانویة عامة فما دون

  0.447  2.51  54  دبلوم متوسط

  0.447  2.43  165  بكالوریوس

  0.534  2.41  22  دراسات علیا

  0.382  2.51  120  ثانویة عامة فما دوندرجة اسهام برامج امن اف 
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ام في توعیة وتثقیف 
 المواطن االردني

  0.413  2.46  54  دبلوم متوسط

  0.371  2.43  165  بكالوریوس

  0.494  2.51  22  دراسات علیا

  
ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحلیل التباین االحادي وكانت النتائج كما 

  :یلي
  اختبار تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق في

  تبعا للمستوى الثقافي للمبحوثین  ،)أمن اف ام(لدرجاتتقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة  

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  1.851  0.567  4 1.702 بین المجموعات

   

   

0.138  

   

   

  0.307  357  109.436 داخل المجموعات

     361  111.138 المجموع

االثار المتوقعة من 
امن اف  االستماع الذاعة

 ام

  0.801  0.163  4  0.490 المجموعاتبین 

   

   

0.494  

   

   

  0.204  357  72.859 داخل المجموعات

     361  73.349 المجموع

درجة اسهام برامج امن 
اف ام في توعیة وتثقیف 

 المواطن االردني

  1.076  0.163  4  0.489 بین المجموعات

   

   

0.359  

   

   

  0.152  357  54.097 داخل المجموعات

     361  54.587 المجموع

  
) 0.05(یتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 

تبعا للمستوى الثقافي   ،)أمن اف ام(في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 
للمبحوثینلجمیع محاور الدراسة، وهذا یدل على تشابه تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

  . بمختلف مستویاتهم الثقافیة   ،)أمن اف ام(
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هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال السابع
تبعا لوظیفة   ،)أمن اف ام(بین لدرجة مواكبة اذاعة في تقییم المستجی) 0.05(

  ؟.المبحوثین

ولالجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
تبعا لوظیفة المبحوثین، وكانت   ،)أمن اف ام(لدرجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

  :النتائج كما یلي
  

  )14(جدول رقم 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات

  تبعا لوظیفة المبحوثین  ،)أمن اف ام(تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 

المتوسط  العدد الوظیفة المحور
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  0.544  2.26  119 قطاع عام

  0.532  2.19  162  قطاع خاص

  0.618  2.16  80  بال

االثار المتوقعة من 
 امن اف ام االستماع الذاعة

  0.470  2.43  119  قطاع عام

  0.432  2.51  162  قطاع خاص

  0.459  2.42  80  بال

درجة اسهام برامج امن اف 
ام في توعیة وتثقیف 

 المواطن االردني

  0.392  2.48  119  قطاع عام

  0.398  2.47  162  قطاع خاص

  0.370  2.45  80  بال

  
ولمعرفة داللة هذه الفروق تم إجراء اختبار تحلیل التباین االحادي وكانت النتائج كما 

  :یلي
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  اختبار تحلیل التباین األحادي لمعرفة داللة الفروق في

  تبعا لوظیفة المبحوثین  ،)أمن اف ام(لدرجاتتقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة  

مجموع  مصدر التباین المحور
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

تقییم برامج ومواد اذاعة 
 امن اف ام

  0.828  0.256  3 0.512 بین المجموعات

   

   

0.438  

   

   

  0.309  358  110.626 داخل المجموعات

     361  111.138 المجموع

االثار المتوقعة من 
امن اف  االستماع الذاعة

 ام

  1.533  0.311  3  0.623 بین المجموعات

   

   

0.217  

   

   

  0.203  358  72.727 داخل المجموعات

     361  73.349 المجموع

درجة اسهام برامج امن 
اف ام في توعیة وتثقیف 

 المواطن االردني

  0.170  0.026  3  0.052 بین المجموعات

   

   

0.844  

   

   

  0.152  358  54.535 داخل المجموعات

     361  54.587 المجموع

  
) 0.05(یتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 

تبعا لوظیفة  المبحوثین   ،)أمن اف ام(في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة 
أمن اف ( لجمیع محاور الدراسة، وهذا یدل على تشابه تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة اذاعة

  . بمختلف وظائفهم  ،)ام 
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  :الفصل الخامس 

  مناقشة النتائج والتوصیات
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  - :یتضمن هذا الفصل مناقشة لنتائج اسئلة وفقرات الدراسة وكانت النتائج كما یلي 

  ؟).تقییم برامج ومواد إذاعة أمن اف ام  ما: (مناقشة نتائج السؤال االول  -1

دلت نتائج هذا السؤال على ان الرتبة االولى في فقرات السؤال  السبعة  
التي تبث )الوطنیة االردنیة االغاني (كانت لصالح الفقرة التي تنص على 

اما الرتبة الثانیة  ،) 2،49(بوسط حسابي بلغ   ،)أمن اف ام( عبر إذاعة 
المواد والبرامج التي تبث عبر (جاءت لصالح الفقرة التي تنص على 

اما الرتبة السادسة ما قبل االخیرة ) 2،22(بوسط حسابي بلغ  ،)االذاعة 
 ،)االغاني الطربیة القدیمة (لى فقدكانت من نصیب الفقرة التي تنص ع

فیما جاءت الفقرة السابعة واالخیرة من  ،) 2،15(بوسط حسابي بلغ 
في االذاعة بوسط ،)اوقات تقدیم البرامج (نصیب الفقرة التي تنص على

  ). 2،01(حسابیبلغ  
تشیر هذه النتائج ألى ان األغاني الوطنیة األردنیة التي تبث عبر إذاعة  
قد حصلت على الرتبة األولى بالنسبة لغیرها من المواد  ،) أمن اف ام(

 ،لدى المبحوثین ) أمن اف ام(والبرامج االعالمیة التي تبث عبر إذاعة 
ویستنتج من ذلك ان األغاني الوطنیة األردنیة كانت على سلم أولویات 
اإلذاعة وكان لها النصیب االوفر من المواد اإلذاعیة التي تبث عبر 

ما یظهر ان النمط الغالب على هذه األغاني كان محببا ومتمیزا م ،اإلذاعة 
  .لدى المبحوثین عن االغاني لدى اإلذاعات األخرى 
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ما األثار التي تتوقعها عند االستماع إلذاعة أمن :(مناقشة نتائج السؤال الثاني -2
  ؟).اف ام 

متعلقة دلت نتائج هذا السؤال على أن الرتبة  األولى كانت لصالح الفقرة ال
اما الرتبة الثانیة فقد جاءت  ،) 2،53(بوسط حسابي بلغ  ،باالثار المعرفیة 

أما  ،)2،53(لصالح الفقرة المتعلقة باالثار السلوكیة وبوسط حسابي أیضا بلغ 
الرتبة األخیرة فقد جاءت من نصیب الفقرة المتعلقة باالثار الوجدانیة بوسط 

  ) .2،33(حسابي بلغ 

  

لى أن االثار المعرفیة كانت من أكثر االثار التي توقعها وتشیر النتائج أ
من خالل  ،)  أمن اف ام(المبحوثون  جراء استماعهم لبرامج ومواد إذاعة 

هذه النتیجة یجد الباحث ان لدى اإلذاعة قدرة كبیرة في التأثیر في معرفة 
جتمع المتعلقة بأمن واستقرار الم  ،المبحوثین من خالل طرح البرامج والمواد

  .والتي هي في سلم أولویات أي مجتمع 
  

ما درجة اسهام برامج ومواد إذاعة أمن اف ام : (مناقشة نتائج السؤال الثالث  -3
  ؟). في توعیة وتثقیف المواطن االردني 

دلت نتائج هذا السؤال على أن الرتبة األولى في فقرات السؤال العشرة      
یتعرف المواطن على مناطق اإلزدحامات (كانت لصالح الفقرة المتعلقة 

وجاءت الرتبة الثانیة لصالح ا لفقرة  ،)2،65(بوسط حسابي بلغ ) المروریة
بوسط ) م تشجع المواطن على ضرورة مساعدة رجال األمن العا(المتعلقة 

یتعرف (وجاءت الرتبة الثالثة لصالح الفقرة المتعلقة ) 2،58(حسابي بلغ 
بوسط حسابي بلغ ) المواطن على المناسبات الوطنیة و الدینیة في االردن 
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تبین (أما الرتبة التاسعة وقبل االخیرة كانت لصالح الفقرة المتعلقة ) 2،58(
أما ) 2،33(بوسط حسابي بلغ ) للمواطن عناوین ومواقع إدارات األمن العام 

یتعرف المواطن على أهم (الرتبة االخیرة جاءت لصالح الفقرة المتعلقة 
  ) .2،25(بوسط حسابي بلغ ) األحداث على الساحتین الداخلیة والخارجیة 

وتشیرالنتائج ألى  ان االذاعة قد أسهمت لدى المبحوثین بایالء جل     
على الطرقات واإلزدحامات المروریة في اهتمامها بما یتعلق بشؤون السیر 

ویعزو الباحث هذه النتائج الى ان النمط الغالب في اهتمامات   ،المملكة 
المبحوثین جاء بالمواد والبرامج المتعلقة بالتوعیة المروریة لما لها من اهمیة 

في ظل االرتفاع الملحوظ في حوادث السیر في المملكة  ،في حیاة المواطنین 
تزاید اعداد المركبات على الطرقات وازدیاد اعداد الضحایا جراء من خالل 

مع اهتمامها  ،حوادث السیر التي یذهب خاللها  المئات من االبریاء سنویا 
بحث وتشجیع المواطن بضرورة مساعدة رجال األمن عند الضرورة والحاجة 

  . في الحد من هذا النوع من الجرائم  التي أصبحت تؤرق المجتمع 

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى :  (قشة نتائج السؤال الرابع منا-4
في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة أمن اف ام تبعا ) 0،05(الداللة 

  ؟).لجنس المبحوثین

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة والداللة اإلحصائیة 
  -:انت كما یلي لنتائج السؤال وك Tواختبار 

دلت نتائج هذا السؤال على أنه ال توجد فروقات بین الذكور واإلناث فیما    
حیث بلغ  ،) أمن اف ام(یتعلق بتقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

) 2،22( والمتوسط الحسابي للذكور )  2،16(المتوسط الحسابي لالناث 
وبلغت الداللة اإلحصائیة اقل من مستوى  ،وهي قیم قریبة من بعضها البعض 
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وهذا یدل على ان وجهات النظر متشابة ) 0،05(وهي أكبر من ) 0،424(
أمن (بین الذكور واالناث فیما یتعلق بتقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  ) .اف ام
  

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى : (مناقشة نتائج السؤااللخامس  -5
في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة أمن اف ام تبعا ) 0،05(لة الدال 

  ؟).لعمر المبحوثیین

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة وتحلیل التباین االحادي   
  لمعرفة داللة الفروق في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  .تبعا لعمر المبحوثین   ،)أمن اف ام(

دلت نتائج هذا السؤال على انه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
أمن اف (في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة ) 0،05(الداللة 

تبعا لعمر المبحوثین في كل اإلجراءات اإلحصائیة اعاله وهذا یدل على   ،)ام
  .ن بمختلف اعمارهم تشابه تقییم المستجیبی

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة :(مناقشة نتائج السؤال السادس -6
في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة أمن اف ام تبعا للمستوى ) 0،05(

  ؟).الثقافي

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة واختبار تحلیل التباین    
تبعا   ،)أمن اف ام( االحادي  في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة

  .للمستوى الثقافي 

دلت نتائج هذا السؤال على انه ال توجد فروقات ذات داللة احصائیة عند مستوى 
أمن اف (في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة ) 0،05(الداللة 
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تبعًا للمستوى الثقافي في كل اإلجراءات اإلحصائیة اعاله وهذا یدل على  ،)ام
على إختالف ) أمن اف ام(تشابه تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة

  .مستویات المبحوثین الثقافیة

هل توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى : (مناقشة نتائج السؤال السابع  - 7
قییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة أمن اف ام تبعا في درجات ت) 0،05(الداللة 
  ؟ ).للوظیفة

تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة واختبار تحلیل التباین 
تبعا  ،)أمن اف ام(االحادي في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  .للوظیفة 

ت ذات داللة إحصائیة عند مستوى دلت نتائج هذا السؤال على انه ال توجد فروقا
أمن اف (في درجات تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة ) 0،05(الداللة 

تبعا للوظیفة في كل اإلجراءات اإلحصائیة اعاله وهذا یدل على تشابه  ،)ام
على إختالف قطاعات   ،)أمن اف ام(تقییم المستجیبین لدرجة مواكبة إذاعة 

  .وظائفهم 
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  التوصیات

" بما جاء في الفقرة التي تنص على ) أمن اف ام(ضرورة اهتمام إذاعة  -1
والتي جاءت بالرتبة األخیرة على سلم إتجاهات " أوقات تقدیم البرامج 

افراد عینة الدراسة  وذلك من خالل وضع المواد والبرامج التي تهم 
إضافة إلي الفقرة التي تنص  ،المواطن في أوقات تتواءم مع المستمع  

والتي جاءت ایضا في الرتبة ما قبل " األغاني الطربیة القدیمة " على 
االخیرة في اتجاهات المبحوثین من خالل أیضا التنوع الطربي بما 

 .یتالءم واذواق المستمعین 
" بما جاء في الفقرة التي تنص على ) أمن اف ام(ضرورة اهتمام إذاعة  -2

والتي جاءت في الرتبة االخیرة في اتجاهات " یة االثار الوجدان
وذلك من خالل الصدق والشفافیة في االرقام واإلحصائیات  ،المبحوثین 

 .  لترسیخ ایمانهم وثقتهم  بما تقدمه اإلذاعة  ،الجرمیة 
" بما جاء في الفقرة التي تنص على ) أمن اف ام(ضرورة اهتمام إذاعة  -3

" ث على الساحتین الداخلیة والخارجیة یتعرف المواطن على اهم االحدا
والتي جاءت في الرتبة االخیرة في إ تجاهات المبحوثین وذلك من 
خالل تركیز االذاعة على اهم المجریات الداخلیة والخارجیة ووضع 

مع االهتمام   ،المواطن بأخر المستجدات على الساحتین بكل شفافیة 
واطن عناوین ومواقع ادارات تبین للم" بما جاء بالفقرة التي تنص على 

والتي جاءت في الرتبة ما قبل االخیرة لتمكین المواطن " االمن العام 
من معرفة مواقع  ادارات ومدیریات االمن العام لیتسنى له مراجعتها 

  .عند الضرورة بكل سهولة ویسر 
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) امن اف ام(تطویر الیات البرامج والمواد االعالمیة التي تبث عبر  -4
لتواكب  ،نها الحد من انتشار الجریمة بكافة اشكالها التي من شأ

  .متطلبات العصر والحداثة
ایالء االعالم االمني االهمیة التي یستحقها من خالل التوسع فیما یقدم  -5

  .عبر الوسائط المتعددة  االخرى المقروءة   والمرئیة و األلكترونیة   ،
ترافیا علمیا وثقافیا تدریب العاملین في مجال االعالم االمني تدریبا اح -6

  .واجتماعیا الیصال الرسالة االعالمیة 
والعمل على تحدیث ) أمن اف ام(زیادة قوة البث االذاعي لموجة  -7

معیدات البث لتصل وتشمل كافة مناطق المملكة االردنیة الهاشمیة 
زالة عامل التشویش لتمكین المواطن سماعها بوضوح    .وإ

كة األردنیة الهاشمیة  لتشمل كافة زیادة اعداد المندوبین في الممل -8
  . األلویة والمناطق لتكون مواكبة للحدث لحظة بلحظة

لطبیعة  ،من كل القطاعات العامة والخاصة ) أمن اف ام(دعم إذاعة  -9
الخدمة التي تقدمها وذلك من اجل االرتقاء بما تقدم من حالة أمنیة 

  . ضروریة في حیاة المجتمعات 
  ،معات االردنیة الرسمیة والخاصة استحداث تخصصات في الجا -10

واالستفادة من الدراسات ،) اإلعالم األمني(تعنى باالعالم المتخصص 
  . المتخصصة  بهذا الشأن 
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   -1  د حمیدة سمیسم.أ  جامعة الشرق االوسط
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  )2(الملحق رقم 

  استبانة الدراسة

 

 
 

  استبانة دراسیة
  

  كلیة االعالم/ جامعة الشرق االوسط للدراسات العلیا 

  استبیان دراسة ماجستیر في االعالم االمني 

  -:اخواتي واخواني االعزاء 

إذاعة : إتجاهات المواطن االردني ازاء االعالم االمني: یقوم الباحث باجراء دراسة بعنوان 

جامعة الشرق  –كلیة االعالم (لنیل درجة الماجستیر في االعالم االمني : نموذجًا  FMامن 

علمًا ان هذه  ،منكم االجابة على االسئلة بدقة وموضوعیة ودون تحیز ، راجیاً ) االوسط 

  .االستبانة ما هي اال الغراض البحث العلمي فقط 

   .مع شكري وتقدیري لكم

  عبداللة رزق محمد اللیمون: الباحث  

  جامعة الشرق االوسط –كلیة االعالم  

  00962779537422: هاتف 
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101 
 

  )1(المحور االول 
  : المعلومات الشخصیة

  انثى ــ -  2ذكر ــ      - 1  -:الجنس 
  سنة ــ 39 – 30سنة ــ       من  29 -21من   سنة  ــ 20قل من  ا-:العمر

  سنة فأكثر ــ 50سنة ــ        من  49-40من 
  

  ثانویة عامة فما دون ــدبلوم متوسط ــ      -:المستوى الثقافي 
  ــ) دكتوراه ،ماجستیر (بـكـالـوریـســ   دراسات علیا 

  -:الوظیفة 
  بالعمل ــ      قطاع خاص  ــ   قطاع عام ــ     

  

  هل تستمع الذاعة امن اف ام ؟
  دائما ــ       احیانا ــ        نادرا  ــ      ال استمع الیها نهائیا ــ    

  )2(المحور الثاني 
  - :اسئلة االستبیان 

  .تقییم برامج ومواد اذاعة امن اف ام  ما-1
  أعرفال  التعجبني  تعجبني نوعًا ما  تعجبني كثیراً   الفقرة

          المواد والبرامج التي تبث عبر االذاعة

          االغاني الطربیة القدیمة

          االغاني الوطنیة االردنیة

          طریقة تقدیم البرامج

          اسلوب مقدمي البرامج

          البرامجاوقات تقدیم 

          االعالنات التوعویة والتثقیفیة
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  .االثار التي تتوقعها عند االستماع إلذاعة أمن اف ام ما  -2
  متدنیة  متوسطة  جداً  كبیرة  تتحقق بدرجة/ الفقرة 

        من خالل التوعیة والتثقیف من مخاطر الجریمة:  آثار معرفیة 

        االخرین وحب االستطالعمن خالل التواصل مع : آثار وجدانیة 

للقیام بأنشطة تساعد رجال االمن العام للحد من : آثار سلوكیة 
  .الجریمة والتخفیف من حوادث السیر على الطرق 

      

  .ما درجة إسهام برامج أمن اف ام في توعیة وتثقیف المواطن االردني  -3 
  متدنیة  متوسطة  جداً  كبیرة  تتحقق بدرجة/ الفقرة 

        .المواطن على واقع الجریمة في االردن یتعرف 

        .تشجع المواطن على ضرورة مساعدة رجال االمن 

        .یتعرف المواطن بمواطن الخطر في االردن 

        .یتعرف المواطن  بخطورة المخدرات 

        .یتعرف المواطن بمناطق االزدحامات المروریة 

        .في االردن  یتعرف المواطن بالمناسبات الوطنیة والدینیة

        .توضح للمواطن طبیعة الخدمات في جهاز االمن العام 

        .تبین للمواطن عناوین ومواقع ادارات االمن العام 

        .یتعرف المواطن بأهم االحداث على الساحتین الداخلیة والخارجیة

        .یتعرف المواطن بكیفیة االبالغ عن المفقودات 
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  )3(الملحق رقم 

  .المقدم معن الخصاونة  - )  :امن اف ام(مقابلة مع مدیر اذاعة 

وما الغایة من تأسیس هذه  ،) امن اف ام( ما  بدایات تأسیس اذاعة -1
 .االذاعة

ببث  ،بدایات االذاعة االولى كانت في تسعینیات القرن الماضي : الجواب
من خالل مكتب في  ،مشترك مع االذاعة االردنیة  للحالة المروریة في المملكة

م میالد اذاعة امن 24/1/2007حتى تأسیس االذاعة في ،مدیریة االمن العام 
اف ام الحقیقي لتكون مرحلة جدیدة من مراحل تطویر العالقة االكیدة بین جهاز 

لتعمیق مفهوم االمن  ،ولیكون المواطن شریكًا فاعًال للجهاز  ،االمن العام 
رائهم واقتراحاتهم  ،یة للجمیع عبر نشر التوعیة االمن للمواطنین والتفاعل مع ّا

وترسیخ المفاهیم االمنیة لدیهم بصورة شفافة واسلوب متمیز یخلق ثقة دائمة 
  .   ویؤسس لشراكة حقیقیة 

ما اهداف االذاعة وما االستراتیجیة االمنیة التي تضمن وصول االذاعة   -2
  .لتحقیق اهدافها

من خالل التوعیة المروریة او ایة  ،یة المفتوحة هي خلق النافذة االذاع: الجواب
والهدف االخر  ،توعیة اخرى من شأنها أن تعود على المواطن بالنفع والفائدة 

وذلك من .الحصول على معلومات من المواطنین عن واقع المجتمع ومتطلباته 
خالل مندوبینا في كل محافظات المملكة لمحاولة تلمس هموم المواطنین في 

  . هم والوقوف على احتیاجاتهممواقع
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  .ما المضامین التي تحاول االذاعة ان تبثها عبر اثیرها للمجتمع االردني -3

كالتوعیة  ،االذاعة لدیها مضامین كثیرة تحاول ان تبثها عبر اثیرها : الجواب
من خالل برامج  ،ومنع انتشار المخدرات  ،المروریة للحد من حوادث السیر 

  .لخلق نوع من الثقة بین المواطن واالمن " لمخدراتال ل"متخصصة مثل 

  .ما االسس المتبعة لضمان جودة ما یقدم عبر االذاعة  -4

 ،وبرامج متخصصة یتم اختیارها بعنایة  ،هنالك منظومة عمل مشتركة : الجواب
وبعد ذلك یتم اختیار المناسب منها واختیار الوقت ومقدم  ،بعد ان یتم دراساتها 

  .البرنامج لیتناسب مع المادة المقدمة 

هل تجد ان ما یقدم من برامج في االذاعة یحقق حالة كبیرة من استقطاب  -5
  .للمستمعین

كثیر من رسائل المواطنین نجد فیها حاالت ردود فعل  ،نعم صحیح :الجواب
  .نالحظ فیها ثقة المواطن الكبیرة بهذه االذاعة  ،كبیرة كتغذیة راجعة

  .ما ابرز النشاطات االعالمیة خارج اطار البرامج التي قدمتها االذاعة -6

وهي تحقیق االمن واالستقرار  ،االذاعة لها رسالة امنیة انشأت الجلها : الجواب
برامجیة للوطن والمواطن من خالل المنظومة البرامجیة المعتمدة من قبل اللجنة ال

التي تقوم على تنقیح كل المواد قبل بثها بما یعود على مصلحة الوطن و  ،
لالذاعة نشاطات داخلیة من خالل تغطیة احتفاالت المملكة الوطنیة والدینیة 

ونشاطات خارجیة مع ابنائنا في قوات حفظ السالم الدولیة خارج  ،واالجتماعیة
  . لوطن في الخارجالوطن وااللتقاء مع المغتربین من ابناء ا
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  .ما مصادر تمویل اذاعة امن اف ام  - 7 

لكون العاملین بها هم من  ،تكمن قوة االذاعة انها اذاعة غیر ربحیة : الجواب
ومبنى  ،فجمیع رواتبهم باالصل مغطاه من الجهاز ،ابناء جهاز االمن العام 

االذاعة هوملك لجهاز االمن العام والمركبات ایضًا تعود ملكیتها لالمن العام 
لذا الخدمة االمنیة هي الهدف الرئیسي لالذاعة وال تتطلع االذاعة الیة  ،االردني 

  . ولیس لالذاعة ایة مصادر تمویل اخرى سوى جهاز االمن العام  ،ارباح 

ة امن اف ام تحقق مفهوم االعالم هل ترى ان االعالم المتخصص اذاع -8
  .االمني الحقیقي المتمثل بالموضوعیة والشفافیة لدى المجتمع االردني 

التغذیة الراجعة تؤكد انه یوجد ثقة باالذاعة من المواطنین وذلك من : الجواب
خالل االتصاالت التي تتلقاها االذاعة من الجمهور االردني الذي یثني على 

  .عمل االذاعة 

  .ا االسس المتبعة بإنتقاء العاملین بإالذاعة وخصوصًا مقدمي البرامج م -9

معظم العاملین باالذاعة هم من مرتبات االمن العام من ذوي العمل : الجواب
یتم اختیارهم من خالل المقابالت واجراء الفحوصات  ،الفني والمهني المدروس 

ومن  ،ومن ینطبق علیه الشروط المطلوبة یخضع لدورة تدریبیة متخصصة   ،لهم
یجتاز الدورة یتم قبولة في االذاعة كمقدم للبرامج او ایة مهنة یتطلبها عمل 

  .  االذاعة 

  .ما الخطط المستقبلیة لالرتقاء بإذاعة امن اف ام  - 10

ء من خالل الدعم الدائم االذاعة لدیها المقومات البشریة والمادیة لالرتقا: الجواب
وسیتم بالقریب تطویر البث االذاعي لیصبح  ،والمستمر من مدیریة االمن العام 

بثًا تلفزیونیًا ونتطلع دائمًا الى كل ما هو جدید في االعالم لیواكب متطلبات 
 . العصر 
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  مع تمنیاتي للجمیع بالتوفیق والنجاح
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 )4(الملحق رقم 

 )أمن اف أم(البرامجیة إلذاعة الدورة 
    

 2014/ 1/8الدورة البرامجیة اعتبارا من 

  برنامج یوم االحد

 المالحظات البرنامج الساعة  
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت /من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د/  الدین النصیحة + یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم + مرقه 

 .........اذكار الصباح للعفاسي  +   

   

     ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة  07:00 – 06:45
  +نشرة جویة + النشرة االقصادیة ) 7(نشرة اخبار  07:30 – 07:00

برنامج 7:20+وطني بصوت غافل وبصوت المالزم احمد الفاعوري ( ترویجات 
 دقائق 5مسجل /امن وامان 

   

    )الرائد علي حیاصات ( البرنامج المفتوح الصباحي  10:00 – 07:30
    ترویجات+ منوعات /غافل  العم/القانون قانون / + بعد الموجز  11:00 – 10:00
    )لبنى + ذكرى (محال الدار 12:00 – 11:00
    النقیب حازم المستریحي/ مؤسسات ومعامالت  13:00 – 12:00
    مسجل قصة نجاح+ نشرة جویة + النشرة االقصادیة + نشرة أخبار الظهیرة  13:30 – 13:00
  /دقائق ) 5(مسجل –العمري مصطفى /شفت بعیني /بعد الموجز  14:00 – 13:30

 تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة 

   

    ترویجات+ منوعات +مسجل بعد الموجز /بعد الموجز برنامج ثقافتي انتمائي  15:00 – 14:00
    نقیب وصفي الدهني/  البرنامج المفتوح المسائي  17:00 – 15:00
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    منوعات طربیة قدیمة   18:00 – 17:00
  /دقائق 3- 2نشرة ریاضة من + نشرة اخبار المساء  19:00 – 18:00

  العم غافل/اعادة القانون قانون  18:30

 منوعات خلیجیة + اعادة المفقودات والموجودات   

   

    الدكتورة نبال مریان/ قضایا تربویة  20:00 – 19:00
    تراویج+ منوعات  21:00 – 20:00
    القسوساحلى مسا مع النا  23:00 – 21:00
      مسجل / همس اللیل  24:00 – 23:00
     ام كلثوم  01:00 – 24:00
    تقدیم هنیه وامل/ مسجل اعداد النقیب علي / المساء   اعادة همس  02:00 – 01:00
    على بصیرة+ قران كریم + ابتهاالت + اناشید  04:00 – 02:00

    

  برنامج یوم االثنین

    

 المالحظات البرنامج الساعة
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت /من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د/  الدین النصیحة+ یحیى .د/الكریم برنامج من لطائف القران +  مرقه 

 .........اذكار الصباح للعفاسي    +  

   

      ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة 07:00 – 06:45
  +نشرة جویة + النشرة االقصادیة ) 7(نشرة اخبار    07:30 – 07:00

 وطني بصوت غافل وبصوت المالزم احمد الفاعوري( ترویجات 
 دقائق 5مسجل /برنامج امن وامان 7:20+
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    )النقیب علي حیاصات ( البرنامج المفتوح الصباحي  10:00 – 07:30
    ترویجات+ منوعات /العم غافل /القانون قانون / + بعد الموجز  11:00 – 10:00
    )امل + لبنى    (محال الدار 12:00 – 11:00
    نسورعاطف / نقطة حوار  13:00 – 12:00
    مسجل قصة نجاح+ نشرة جویة + النشرة االقصادیة + نشرة أخبار الظهیرة  13:30 – 13:00
  /دقائق ) 5(مسجل –مصطفى العمري /شفت بعیني /بعد الموجز  14:00 – 13:30

 تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة 

   

    ترویجات+ منوعات +الموجز  مسجل بعد/بعد الموجز برنامج ثقافتي انتمائي  15:00 – 14:00
    نقیب وصفي الدهني.   البرنامج المفتوح المسائي  17:00 – 15:00
    منوعات طربیة قدیمة   18:00 – 17:00
  /دقائق 3- 2نشرة ریاضة من + نشرة اخبار المساء  19:00 – 18:00

  العم غافل/اعادة القانون قانون  18:30

 منوعات خلیجیة   +اعادة المفقودات والموجودات   

   

    سهیر عبد القادر/اهل الهمة  20:00 – 19:00
    تراویج+ منوعات  21:00 – 20:00
     محمد الخشاشنة وذكرى عبیدات / یا شباب ....شو  23:00 – 21:00
      مسجل/ همس اللیل   24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
      اعادة همس اللیل 02:00 – 01:00
    على بصیرة+ قران كریم + ابتهاالت + اناشید  04:00 – 02:00
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  برنامج یوم الثالثاء

 المالحظات البرنامج الساعة  
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت / من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د  الدین النصیحة+ / یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم +    مرقه

 .........اذكار الصباح للعفاسي    +  

   

      ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة 07:00 – 06:45
  +نشرة جویة + النشرة االقصادیة ) 7(نشرة اخبار    07:30 – 07:00

برنامج 7:20+وطني بصوت غافل وبصوت المالزم احمد الفاعوري ( ترویجات 
 دقائق 5مسجل /امن وامان 

   

    )النقیب علي حیاصات ( البرنامج المفتوح الصباحي  10:00 – 07:30
  /م غافل الع/القانون قانون / + بعد الموجز  11:00 – 10:00

 النقیب وصفي الدهني/برنامج الضمان والناس 

   

    )امال + امل (محال الدار 12:00 – 11:00
      النقیب انس طنطاوي / ال للمخدرات  13:00 – 12:00
    مسجل قصة نجاح+ نشرة جویة + النشرة االقصادیة + نشرة أخبار الظهیرة  13:30 – 13:00
  /دقائق ) 5(مسجل –مصطفى العمري /شفت بعیني /بعد الموجز  14:00 – 13:30

 تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة 

   

    ترویجات+ منوعات +مسجل بعد الموجز /بعد الموجز برنامج ثقافتي انتمائي  15:00 – 14:00
    نقیب وصفي الدهني.   البرنامج المفتوح المسائي  17:00 – 15:00
    طربیة قدیمةمنوعات  18:00 – 17:00
  /دقائق 3- 2نشرة ریاضة من + نشرة اخبار المساء  19:00 – 18:00

   +اعادة المفقودات والموجودات -العم غافل /اعادة القانون قانون  18:30
 منوعات خلیجیة
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      الدكتور حمزة بني عامر/ مفاتیح السعادة  20:00 – 19:00
    تراویج+ منوعات  21:00 – 20:00
    نسرین ابو صالحة/احلى مسا  23:00 – 21:00
     مسجل/ همس اللیل  24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
      اعادة همس اللیل 02:00 – 01:00
    على بصیرة+ قران كریم + ابتهاالت + اناشید  04:00 – 02:00

   برنامج یوم االربعاء

 المالحظات البرنامج الساعة
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت / من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د/  النصیحةالدین + یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم +      مرقه

 .........اذكار الصباح للعفاسي    +  

   

      ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة 07:00 – 06:45
  +نشرة جویة + النشرة االقصادیة ) 7(نشرة اخبار    07:30 – 07:00

برنامج 7:20+وطني بصوت غافل وبصوت المالزم احمد الفاعوري ( ترویجات 
 دقائق 5مسجل /امن وامان 

   

    )النقیب علي حیاصات ( البرنامج المفتوح الصباحي  10:00 – 07:30
    ترویجات+ منوعات /العم غافل /القانون قانون / + بعد الموجز  11:00 – 10:00
    )   لبنى   +امال ( محال الدار 12:00 – 11:00
    الرائد عماد القضاه/ جهود في كل اتجاه  13:00 – 12:00
    مسجل قصة نجاح+ نشرة جویة + النشرة االقصادیة + نشرة أخبار الظهیرة  13:30 – 13:00
  /دقائق ) 5(مسجل –مصطفى العمري /شفت بعیني /بعد الموجز  14:00 – 13:30

 تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة 
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    ترویجات+ منوعات +مسجل بعد الموجز /بعد الموجز برنامج ثقافتي انتمائي  15:00 – 14:00
    النقیب وصفي الدهني./  البرنامج المفتوح المسائي  17:00 – 15:00
    منوعات طربیة قدیمة   18:00 – 17:00
  /دقائق 3- 2نشرة ریاضة من + نشرة اخبار المساء  19:00 – 18:00

  العم غافل/اعادة القانون قانون  18:30

 خلیجیةمنوعات    +اعادة المفقودات والموجودات   

   

    النقیب علي حیاصات/طبیب على الهواء  20:00 – 19:00
    تراویج+ منوعات  21:00 – 20:00
    احلى مسا مع هنیه الضمور 23:00 – 21:00
     مسجل/ همس اللیل  24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
     اعادة عمس اللیل 02:00 – 01:00
    على بصیرة+ قران كریم + ابتهاالت + اناشید  04:00 – 02:00

  برنامج یوم الخمیس

 المالحظات البرنامج الساعة  
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت / من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د/  الدین النصیحة+ یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم +    مرقه

 .........اذكار الصباح للعفاسي    +  

   

      ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة 07:00 – 06:45
  +نشرة جویة + االقصادیة النشرة ) 7(نشرة اخبار    07:30 – 07:00

برنامج 7:20+وطني بصوت غافل وبصوت المالزم احمد الفاعوري ( ترویجات 
 دقائق 5مسجل /امن وامان 

   

    )النقیب علي حیاصات ( البرنامج المفتوح الصباحي  10:00 – 07:30
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    ترویجات+ منوعات /العم غافل /القانون قانون / + بعد الموجز  11:00 – 10:00
    )هنیه + ذكرى ( محال الدار 12:00 – 11:00
      جودت مرقه + الدكتور حمزه بني عامر /مفتي على االثیر  13:00 – 12:00
    مسجل قصة نجاح+ نشرة جویة + النشرة االقصادیة + نشرة أخبار الظهیرة  13:30 – 13:00
  /دقائق ) 5(مسجل –مصطفى العمري /شفت بعیني /بعد الموجز  14:00 – 13:30

 تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة 

   

    ترویجات+ منوعات +مسجل بعد الموجز /بعد الموجز برنامج ثقافتي انتمائي  15:00 – 14:00
    النقیب حازم المستریحي/  البرنامج المفتوح المسائي  17:00 – 15:00
    منوعات طربیة قدیمة   18:00 – 17:00
  /دقائق 3- 2نشرة ریاضة من + اخبار المساء نشرة  19:00 – 18:00

  العم غافل/اعادة القانون قانون  18:30

 منوعات خلیجیة   +اعادة المفقودات والموجودات   

   

    الدكتورة نبال مریان/ قضایا تربویة  20:00 – 19:00
    تراویج+ منوعات  21:00 – 20:00
    احلى مسا مع رانیا جویحان 23:00 – 21:00
     مسجل/ همس اللیل  24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
      اعادة همس اللیل 02:00 – 01:00
    على بصیرة+ قران كریم + ابتهاالت + اناشید  04:00 – 02:00
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     برنامج یوم الجمعة

 المالحظات البرنامج الساعة
ابتھاالت دینیة یتخللھا ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت / من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتھاالت + تترویج  07:00 – 06:00
  حمزة.د/  الدین النصیحة+ یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم +   مرقھ

 .........للعفاسي اذكار الصباح   + 

   

+ ادعیة + ترویجات +حمزه بني عامر .د) دقیقة  15( برنامج الطریق الى الجنة     08:00 – 07:00
  اذكار الصباح

   

تقاریر + ترویجات + یحیى دخل اهللا .د/ السابقون االولون + منوعات وطنیة  09:00 – 08:00
 )وطني  0مروریة 

   

    الرائد ماھر ذنیبات) السالمة طریق ( برنامج  12:00 – 09:00
    محمد راتب النابلسي/درس الجمعة الدیني  12:30 – 12:00
برنامج الكلمة + ابتھاالت+  نقل وقائع خطبة وصالة الجمعة / فترة اذان الظھر  14:00 – 12:30

من االعجاز القراني +  اذان العصر + حمزه بني عامر .د/الطیبة مسجل 
 زغلول النجار.د/

   

    اعادة مفتي على االثیر 15:00 – 14:00
    منوعات+ تراویج .......كالمعتاد    تعود البرامج  16:00 – 1500

    فترة اذان العصر 16:30 – 16:00
    )7-4:30(  المالزم مفید شدیفات / مالزم احمد الفاعوري ...معنا ...خلیكوا  19:00 – 16:30
    منوعات 20:00 – 19:00
    DJمكس  21:00 – 20:00
      ابراھیم دھیثم/ /واصالة ...تراث  23:00 – 21:00
     اعادة ھمس اللیل  24:00 – 23:00
    ترویجات+ منوعات  24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
     اعادة ھمس اللیل  02:00 – 01:00
   قران كریم+ ابتھاالت + اناشید  04:00 – 02:00
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   السبت برنامج یوم

 المالحظات البرنامج الساعة
ابتهاالت دینیة یتخللها ترویج للمحطة بشكل + قران كریم حتى قبل فترة االذان  06:00 – 04:00

 )فترة كاملة ( اذان الفجر + مناسب 
   

جودت / من كالم سید المرسلین + یحیى .د/ربنا تقبل منا + ابتهاالت + تترویج  06:45 – 06:00
  حمزة.د/  الدین النصیحة+ یحیى .د/برنامج من لطائف القران الكریم +    مرقه

 .........اذكار الصباح للعفاسي    +  

   

     ترویجات واالنتقال الى برامج االذاعة االعتیادیة   07:00 – 06:45
07:00 – 09:00 

    
    ترویجات+ تقاریر مروریة + منوعات وطنیة 

    تقاریر مروریة+ترویجات + وطني  10:00 – 09:00
    سمر غرایبه/   نسیم الصباح  12:00 – 10:00
      الطفل زید الكركي+  امال ابو رعیة / براعم امن اف ام  14:00 – 12:00
    منوعات 15:00 – 14:00
    تقریر مروري+ ترویجات + منوعات اردنیة  16:00 – 15:00
    ....فترة اذان العصر  16:30 – 16:00
    )7-4:30(   المالزم مفید شدیفات/ مالزم احمد الفاعوري ...معنا ...خلیكوا  18:30 – 16:30
    ترویجات+ منوعات غنائیة 19:00 – 18:30
    جودت مرقه+الدكتور یحیى دخل اهللا / بین الحلم والرؤیا  20:00 – 19:00
    منوعات 21:00 – 20:00
     نایف المعاني/   سهرة ریاضیة 23:00 – 21:00
    منوعات طربیة 24:00 – 23:00
      ام كلثوم 01:00 – 24:00
    ترویجات+ منوعات طربیة  02:00 – 01:00
    محاضرة دینیة 03:00 – 02:00
    قران كریم+ ابتهاالت + اناشید  04:00 – 03:00

 


