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إعداد :عبداهلل سميح العفيشات
إشراف :األستاذة الدكتورة حميدة سميسم
الملخص

هد ت الدراسة إلى الوقوف على رأي الجم ور ا ردني من ماابعي اذاعة " هوا عمان " دا اتذاعة اثنا
اتزمات المحلية .أسا دمت الدراسة المن ج المسحي ,واعد من الدراسات الوصفية  ,واعامدت ا سابانة أدا
لجمع بيانات الدراسة  .طبلت ا سابانة على عينة طبلية من ماابعي اتذاعة بلغت ( )385مفرد

من سةان

العاصمة ا ردنية ال اشمية عمان.
واوصلت الدراسة إلى عدد من الناا ج أهم ا أن أن مساوى اليين دور ا ذاعات ا ردنية ي الاعام مع اتزمات
الدا لية جا بدرجة مرافعة على ا دا ةة  ,وعلى جميع المحاور.
وافسر هذه النايجة ي ضو ن رية اتعاماد الاي الو

أن وسا

ا عون الحديثة اعد أهن وسيلة من وسا

الاوعية ي مواج ة ا زمات و أ ضل ا ,حيث أن ا ااماع بالاأثر والاأثير الجماهيري ,وةما ياماع ا عون بسيطر
ي اغطية ا حداث وا زمات لذل يؤثر على الرأي العان وياأثر ي ال ا حداث نفس ا.
ةما ان أن درجة اعاماد المواطنين ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي جا بدرجة اليين
مرافعة على المحور ةة  .ويمةن افسير هذه النايجة بةون ا ذاعة احا مةانة م مة بين وسا

اتاصا بين ا

وبين الجم ور,حيث أن ا اعد قريبة من الجماهير.
ومن الناا ج ات رى أن درجة اليين إذاعة هوا عمان ي بث رسا

اوعوية واحذيرية للمواطنين أثنا حدوث

ا زمات والمحور ةة قد حص على مساوى اليين مرافعة .ويمةن افسير هذه الناا ج أن مما ت ش
ا ذاعة المحلية بشة عان واذاعة هوا عمان بشة

ا

ي بأن

اؤدي دو اًر ةبي اًر ي إيصا وبث الاوعية والاحذير لة

أ راد المجامع ,حيث اساطيع أن اناقش م الف اللضايا وا زمات عبر وسا ل ا الم الفة ,واعابر ا ذاعات

ل

المسموعة من أ ض الوسا

من حيث قدرا ا على الوصو إلى أماةن مافرقة عبر أثيرها ,وايصا المعلومات

للطاعات م الفة من المجامع ي ار زمنية محدد .
الكلمات المفتاحية  :اإلذاعات األردنية – اعالم األزمات – إذاعة هوا عمان -اتجاهات الجمهور .
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BY The Jordanian Public Attitudes towords the performance of the “ Hawa Amman “ Radio
during the
Local Crises
ABDALLAH SAMIH AL OFAISHAT
supervisied Prof. Dr. Hamida Sumisem
(Abstract)

The study aimed to identify the Jordanian public opinion of the watchers" Hawa Amman radio radio
performance during local crises.
The study used the scanning approach, it is one of the descriptive studies, and adopted resolution
study Data Collection Tool. Applied to a sample of class resolution of radio watchers reached (385)
single residents of the capital of the Hashemite Kingdom of Jordan.
The study found a number of results, the most important that the level of the assessment of the role of
the Jordanian radio in dealing with internal crises and highly came on the instrument as a whole, and
on all axes.
This explains the result in light of the reliance theory, which says that the modern mass media is the
most important means of raising awareness in the face of crises and the best, as they have to be
influenced by and influence mass media, as the media control over the coverage of the events and
crises that affect the public opinion is influenced by the events themselves.
Also, the degree of adoption of Jordanian citizens on Radio Hawa Amman to know the local affairs
came to a high assessment on the axle as a whole. This result can be explained by the fact that the
radio has a prominent place among the means of communication between them and the public, as it is
close to the public.
Among the other results of the degree evaluation of Hawa Amman radio broadcasting educational
messages to citizens during the crisis, the axis as a whole has got the level of assessment of the high.
These results can be explained there is no doubt that the local Radio, Radio Hawa Amman in
particular play a significant role in the delivery and spreading awareness of the warning for all
members of society, where you can discuss various issues and crises through various means, radio is
one of the best means in terms of their access to different places across the raise, the delivery of
information, different sectors of the community in a specific period of time.
Keywords: Jordanian radio - Media - Radio Hawa Amman crises. Trends in Public
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
 -1المقدمة:
اصبح لإلعون دور مازايد وأهمية طير ةأحد أسرلحة العصرر الحاضرر ري اغطيار ل زمرات ن ر اًر لمرا
ياو ر ل مرن قردرات ها لرة امثر
م ررن وس ررا

ري أنالالر بسررعة ةبيرر  ,واجايرازه للحردود ,وا طير للعوا ر بمرا املةر

مل رررو ومس ررموعة ومر ي ررة ,ولم ررا لر ر م ررن ق رردرات ها ل ررة عل ررى الا ررأثير النفس رري عل ررى ا ررراد

والسريطر الفةريرة وا قنراع للجم رور ري المجامعررات الم الفرة ,والراحةن ري سرلوةياا ن واروج ن اصررة
ي اطور وسا
ذه الوسا

الالنية الحديثة واسا دام ا ي مجا ا عون .

اؤدي دو اًر حيوياً ي الاوعية وا رشاد والاوجير عرن طرير ا اصرا المباشرر برين ررف

العملير ررات ال اصرررة بمواج ر ررة امزمر ررات وبر ررين جمر رراهير المسر ررامعين والمش رراهدين والل ر ر ار لاحر ررذيرهن مر ررن
ام طار المحدقة الاي ان الانبؤ ب ا  ,وماى وأين ومةان وقوع ا ومساراا ا ( همان . ) 1997 :
والدور ا هن الذي الون ب وسا

ا عون ومن ا ا ذاعات هرو ازويرد الجمراهير بالحلرا

عرن الحروادث

وا زم ررات وموبس رراا ا وةيفي ررة ملاوما ررا لمس رراعدا ا عل ررى الاعامر ر مع ررا  ,وللح ررد م ررن ثاره ررا الس ررلبية
ا جاماعية وا قاصادية وا منية.
وا عون اليون هو ا قوى وا ةثر اناشا ار وارأثي ار ري البنرا السياسري واتجامراعي والثلرا ي واتقاصرادي
والحض ر رراري ,وه ر ررو الس ر ررلطة ا ةث ر ررر ا ر ررأثي ار ب ر ررين الس ر ررلطات ا رب ر ررع (الانفيذي ر ررة ,الاشر ر رريعية ,اللض ر ررا ية
وا عومير ررة ,وت نر ررى عر ررن ا عر ررون ر رري ار رردعين اتاجاهر ررات ,والمحا ر ررة علر ررى اللر ررين ,واطر رروير هر ررذه
اتاجاهات بما ي ردن السياسرة العامرة للن ران السياسري ,وهرو الفاعر ا قروى ري عمليرة الاجديرد والاغييرر
وا نااج وا بداع.
أص ر رربح عل ر ررن إدار ا زم ر ررات أح ر ررد العل ر ررون المعاص ر ررر الا ر رري اح ر ررى بأهام ر رران الب ر رراحثين ر رري عدي ر ررد م ر ررن
الا صصر ررات وأزدادت أهمير ررة هر ررذا العلرررن ر رري الوقر ررت ال ر رراهن نايجر ررة الاطر ررورات ال ا ل ررة ر رري اةنولوجير ررا
ا اصرراتت والمعلومررات ممررا سرراعد علررى إقا رراب أج ر از العررالن مررع بعض ر ا الرربعض ,وا طرري الرسررالة
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ا عومي ررة لحر رواجز الزم رران والمة رران ,وا اجاه ررات الما ازي ررد نح ررو الاعددي ررة السياس ررية وانفا ررا ا سر روا
الوطنية والعالمية ,واناشار اهر العولمة بما انطوي علي مرن ارداعيات سياسرية واقاصرادية واجاماعيرة
وثلا ية.
ويحضى المن ور ا عومي ي إدار ا زمات بأهمية ماصاعد  ,حيث يعد مةونراً أساسرياً مرن مةونرات
المزيج الاةاملي لم الف العلون ي دراسة ا زمات ,وهو المزيج الذي يفارض أن ة أزمة انطوي على
عوقة ماشعبة ومادا لة من ا مور الفردية والجماعية ,الدا لية من ا وال ارجية.
واعنري إدار ا زمرة ببسرراطة محاولرة احلير السريطر علررى ا حرداث ,وعرردن السرما ل ررا بالاصراعد علررى
نحو ير مر وب ي .
وي الف اعريف ا زمة بأ اوف الاوج ات الفةرية والا صصات العلمية ,وهي ي المن رور ا عومري
عبار عن موقف ياسبب ي جع المن مة مح إهامان سلبي واسع النطا من وسا

ا عون المحلية

والعالمية ,وي دد سمعة المن مة ةلما إاسع نطاق (.مةاوي والسيد )2003
ويرةز المف ون ا عومي يما ياعل با زمة على أن الم ن " ليس ما حدث " ولةن " ما ياصور النراس
أنر ر ح رردث " ,م ررن ا م ررور الحيوي ررة عن ررد د ارس ررة ا زم ررة أن نع رررف أن م ررا يدرةر ر الن رراس عب ررر بر رراا ن
الش صية أو اعرض ن لوسرا

ا عرون ياحرو

ري أذهران ن إلرى واقرع ت يلبر الشر  ,وبالارالي ت برد أن

يعرف اللا ن بإلاصا ةيف ي اطب أهامامات الناس من و مدرةاا ن ل شيا حين ياصور النراس
أن ررن رري سرراعات ال طررر ,تبررد أن نشررعرهن بررأن ن موضررع إهامرران ,وتبررد أن ناأةررد أن ررن سرروف يصرردقون
المعلومات الصادر من مصادر بير ومساللة.
واعود البداية العلمية لدراسة دور وسا

ا عون أثنا ا زمات إلى الساينيات من اللرن العشررين حيرث

أجريرت د ارسرات محردود أهامررت برصرد واحلير الالررارير ا

باريرة ري محطررات الاليفزيرون ري الوتيررات

الماحررد ا مريةيررة ,ولررن ا رران الر البحرروث بمجمر عمليررات ا اصررا الجمرراهيري اصرة رري مرحلررة مررا
قب وما بعد حدوث ا زمة.
و رري الثمانيني ررات والاس ررعينيات ,أزدادت البح رروث والد ارس ررات الما صص ررة رري إع ررون ا زم ررات ,واش ررير
يعررد ا عررون أدا ر يسررية و عالررة مررن
العوقررة بررين ا زمررة وا عررون ,إلررى أهميررة ح
البعررد ا عومرري ,حيررث ح
أدوات إدار ا زمررة س روا علررى المسرراوى الرردا لي أو ال ررارجي وأيض راً س روا ةانررت أزمررات سياس ررية,أو
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إجاماعية,أو إقاصادية,أو بي ية,أو صناعية ,رذ النوعيرة مرن ا زمرات اعامرد ري إدارا را علرى وسرا
ا عون ةأحد مةونات إساراايجية مواج ة ا زمة(.هويدا مصطفى )2000:7
واعد ا ذاعة بإعابارها واحد من أقدن وسا

ا اصا الجماهيريرة أحرد المصرادر ا ساسرية لللرو حيرث

إسرراطاعت ا ذاعررة ,منررذ البررث ا و قب ر مررا يزيررد علررى ما ررة عرران ,أن اةررون مصرردر معلومررات قويررة,
حيررث يعابررر الراديررو ن راً وجرردانياً عاطفي راً ,وهرري سررمة انب ررت ل ررا الحةومررات رري العديررد مررن دو العررالن
ثار المشاعر الشعبية الجار ة ,اصرااً أثنرا ا زمرات والحرروب ,اسرعى لاعب رة الررأي العران بالنشررات
ا

بارية الماوحلة والدين المعلومات وافسيرها والاعلي علي ا.

وم ررن هن ررا اب رررز أهمي ررة ودور ا ذاع ررة رري ان رراو ا زم ررات وذلر ر م ررن ررو الدق ررة رري ب ررث الحل ررا
والمعلومررات والررديم ا لل ررأي العرران بصررد دون الرروين أو احريررف للحلررا
وا

للحررد مررن إناشررار الشررا عات

بررار الةاذبررة حررو ا زمررة مررع م ارعررا السرررعة بررث المعلومررات يجرراد منررا صررحي يحارروي ثررار

ا زمة.
و ي هذ الدراسة ,يسعى الباحث للاعريف بدور ا ذاعات ا ردنية وانموذجاً عن ا إذاعرة هروا عمران ري
اناو ا زمات المحلية ,بإعابارها إذاعة اردنية م امة ي شؤون الوطن والمواطن.

 -2مشكلة الدراسة:
احررددت المشررةلة البحثيررة رري هررذه الد ارسررة رري الوقرروف علررى ااجاهررات الجم ررور اتردنرري
مررن ماررابعي اذاعررة " ه روا عمرران " اثنررا حرردوث اتزمررات الدا ليررة والمحليررة  ,ودور هررذه
اتذاعررة رري الرردين صررور واضررحة وشررفا ة لوزمررة واررداعياا ا وحلول ررا وناا ج ررا  ,والريررب
المواطن من ح اتزمة والوقوف على اسباب ا .

 -3أهداف الدراسة:
هد ت الدراسة إلى الاعرف على ااجاهات الجم ور اتردني الماابع تذاعرة هروا عمران لمعر رة مرا
يلي :
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 _1دور إذاعة هوا عمان ي الاعام مع ا زمات المحلية .
 _2درجة إعاماد المواطنين على إذاعة هوا عمان ي معر ة حدود اتزمة واداعياا ا.
 _3دور إذاعة هوا عمان ي بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة.

 _4دور إذاعررة هر روا عم رران رري الاعامرر م ررع الش ررا عات الا رري اناش ررر رري حال ررة نلر ر

المعلوم ررات

الماعللة با زمة.

 -4أهمية الدراسة:
ااجسد اتهمية العلمية ل ذه الدراسة من ةون ا اعالج ن ريا وعمليا اتعون واتزمات واا ذ نموذجا
حيا ي اناو اذاعة هوا عمان لوزمات المحلية وةيفية معالجا ا اعوميا من و ا ار المواطنين
الماابعين لوذاعة .
اما اتهميرة الاطبيليرة اامثر

ري اتحاطرة بمرا يحريط بالمملةرة اتردنيرة ال اشرمية مرن رروف يرر

طبيعيررة مررن حيررث اتزمررات اتقليميررة والعالميررة والصرراعات الدوليررة الارري اررنعةس سررلبا علررى اتردن
رري جميررع النرواحي  .و ضررو عررن ذلر

رران المرواطن اتردنرري يعرريش بررين اررر وا ررر ازمررات دا ليررة

محليررة مث ر ازمررة الوج ررين السرروريين وازمررات البطالررة وضررعف الم روارد الطبيعيررة وانحسررار الاجررار
وبعررض المشرراة اتجاماعيررة ات رررى  ,ومررن هنررا ابرررز اهميررة لرردور وسررا
هذه اتزمات ي

اتعررون رري انرراو ةر

ال روف اتقليمية والدولية المحيطة بالمملةة اتردنية ال اشمية .
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 -5أسئلة الدراسة:
ابحث هرذه الد ارسرة ري ارو ير اجابرات علميرة عرن ااجاهرات الجم رور اتردنري المارابع تذاعرة هروا
عمان للوقوف على اتجابات لوس لة الاالية :
 -1ما دور إذاعة هوا عمان ي الاعام مع ا زمات المحلية ؟
_2ما درجة إعاماد المواطنين على إذاعة هوا عمان ي معر ة حدود اتزمة واداعياا ا ؟
_3ةيف هو دور إذاعة هوا عمان ي بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة؟

 _4ةيرف ااعامر إذاعرة هروا عمران مررع الشررا عات الاري اناشررر ري حالررة نلر

المعلومررات الماعللررة

با زمات المحلية ؟

 -6حدود الدراسة :
الحدود المةانية  :محا ة العاصمة ا ردنية ال اشمية عمان.
الحدود الزمانية  :ان إج ار الدراسة الفص الدراسي ا و للعان .2018 - 2017
الحدود البشرية :سةان محا ة العاصمة ا ردنية ال اشمية عمان.
الحدود الموضوعية  :دور إذاعة هوا عمان ي إدار ا زمات .

 -7محددات الدراسة :
يعامد اعمين ناا ج الدراسة بالمحددات اماية:
 -1دتتت الصد والثبات دا الدراسة الاي اامث

ي إسابانة سيان اصميم ا

راض الدراسة.

 -2مدى صد المبحوثين وحرص ن على دقة ا جابات على أدا الدراسة.
 -3ن ر اًر لاجررانس العينررة الارري سرريان إ ايارهررا ,وصررد وثبررات ا دا إن ر يمةررن اعمررين ناررا ج هررذا
البحث على مجامع البحث نفس .
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 -8مصطلحات الدراسة :
الدور  :مجموع اوقعات ا عا ( الاأثيرات ) الاي الون ب ا ا ذاعات اتردنية ي إدار ا زمات
المحلية ( .منصور : 2007

.) 275

ةما يعررف الردور بحسرب " جريمس روزنرو " بأنر مجموعرة السرلو والمسرؤوليات والسرمات الاري اضريف ا
الو يفررة علررى اللررا ن ب ررا " واامث ر أهررن عناصررر الرردور  :الفع ر الررذي يلررون ب ر اللررا ن بالرردور واوقعررات
واوج ات الدور  ( .الشلران : 1997 :

) 11-10

أما إجرائياً يلصد ب و يفة أو أدا إذاعة هوا عمان ي إدار ا زمات المحلية

 .

األزمة إصرطوحاً :عبرار عرن لر مفراجج نايجرة وضراع مضرطربة ارؤدي إلرى اطرورات يرر ماوقعرة
بسبب عدن اللدر على إحاوا ا من ب ا طراف المعنية(.الشعون)2002,
و رري المنظوووور اإلداري نجررد أن ا زمررة  " :لح ر حرج ر حاسررمة ااعل ر بمصررير الةيرران ا داري الررذي
أصيب ب ا وبذل يوجد صعوبة حاد أمان ما ذ اللرار اجعلر ري حيرر بالغرة ت يردري اي قررار يا رذ .
(محسن ال ضيري )76 : 1990
و ي المنظور االجتماعي  :يرى احمد بدوي أن ا زمرة  ":ااطلرب اوقرف اتحرداث المنا مرة والماوقعرة
واضررطراب العررادات والعرررف ممررا يسررالزن الاغييررر الس رريع عرراد الا روازن ولاةرروين عررادات جديررد أةثررر
مو مة( .أحمد بدوي )82 : 1982
أمررا إجرائي واً يلصررد ب ر  :وجررود إضررطرابات أو عمليررات جماهيريررة يررر مسرريطر علي ررا رري الرردا
دا

ايررؤ

اتردن .

إدارة األزموووات :هرري ةيفيررة الاغلررب علررى ا زمررة برراتدوات العلميررة وا داريررة الم الفررة واجنررب سررلبياا ا
وا سافاد من إيجابياا ا ,وهو علن إدار الاوازنات ورصد حرةة وااجاهرات اللرو والاةيرف مرع الماغيررات
الم الفة وبحث ثارها ي ةا ة المجاتت ( .عليو )17 : 2002 :
إعالم األزمات :مجموع العمليات ا عومية الاي ااوس ب ا م الف الوسا

ا عومية قب وأثنا وبعد

حدوث ا زمات لاغطية ا حداث ومواةبا را را عون وسريطاً عراتًبين برؤر ا زمرة والجمراهير العريضرة

7

الارري ينااب ررا شررعور قرروي بضرررور الحصررو علررى معلومررات ةا يررة ووا يررة وشررا ية ,ااسرراب إلررى معر ررة
الافاصي الدقيلة والاطورات الطار ة ( .ضور) 1999,
إذاعة هوا عمان :هي إذاعة أردنية أنطللت عان  2007وبدأت بث ا ي عان  2008وهي إحدى دوا ر
أمانة عمان الةبرى ابث على اردد  ,105.9 FMويارةز عمل را علرى ال ردمات الاري احعنرى ب را أمانرة
عمان الةبرى عوو على العديد من البرامج مانوعة المواضيع.

( موقع إذاعة هوا عمان.)www.hawaamman@ammancity.gov.jo( ,
أم ررا الاحدي ررد ا ج ار رري لألزموووات المحليوووة الا رري ااعامر ر مع ررا إذاعوووة هووووا عموووان :الحال ررة المروري ررة,
ا ساعدادات لفص الشاا  ,إ وقات بعض الطر الر يسية ,حاتت ر ع ا سعار (الوقود ومشالاا )
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري للدراسة:
الون هذه الدراسة و لا لمشةلة البحث واهدا واس لا على مراةزات ن ريات الاأثير اتعومية الاي
عالجت دور وسا

اتعون ي المجامع وو ا ف وسا

اتعون طبلا لللا ن باتاصا  .ومن الن ريات
ا عون Mass media

الاي وجدها الطالب مو مة لموضوع هي ن رية ( ا عاماد على وسا

 )dependency theoryةون ا ن رية شاملة وماةاملة لدراسة العوقات بين وسا

ا عون والرأي

العان واأثيرها على الجم ور ,ةما هو حا هذا الموضوع الحالي .
انطللر ررت ن رير ررة اتعامر رراد مر ررن مبر رردأ أن اسر ررا دان وسر ررا

ا عر ررون تير ررأاي مر ررن ر ر ار وت بمعر ررز عر ررن

الار ررأثير بر ررالرأي العر رران الر ررذي اعر رريش ي ر ر إذ أن قر رردر ا عر ررون ار ررزداد ر رري الار ررأثير عنر رردما الر ررون و ر ررا ف
وسر ررا

ا عر ررون بأدوارهر ررا بة ر ر

عالير ررة واقار رردار والمامثلر ررة ر رري نل ر ر المعلومر ررات بشر ررة ممير ررز ومةثر ررف

للن ريات الماعللة باللا ن باتاصا وا عون  (.المشاقبة,2011 ,

)95

مر ررن ا هر ررداف الر يسر ررية ل ر ررذه الن رير ررة هر ررو الةشر ررف عر ررن ا سر ررباب الار رري اجع ر ر لوسر ررا

ا عر ررون ثر ررار

قوي ر ررة ومباش ر ررر  ,و ر رري أحي ر رران أ ر رررى اة ر ررون ل ر ررا ا ر ررأثيرات ي ر ررر مباش ر ررر وض ر ررعيفة نوعر ر راً م ر ررا  .يمة ر ررن
اللر ررو أن ن رير ررة اتعامر رراد علر ررى وسر ررا

ا عر ررون هر رري " ن رير ررة بي ير ررة " ,والن رير ررة البي ير ررة ان ر ررر إلر ررى

المجام ر ررع باعاب ر رراره ارةيبر ر راً عض ر رروياً ,ر رري ابح ر ررث ر رري ةيفي ر ررة اراب ر رراط أجر ر ر از م ر ررن ال ر ررن ن اتجاماعي ر ررة
صر ر ررغير وةبير ر ررر ي ر ر ررابط ة ر ر ر من ر ر ررا بر ر ررا
العوقات( .مةاوي,2009 ,

ر ,ثر ر ررن احر ر رراو افسر ر ررير سر ر ررلو ا ج ر ر ر از يمر ر ررا ياعل ر ر ر ب ر ر ررذه

.)314

اعم ررد س رراند ار ب ررا -روة ررش وملف ررن دي ل ررور

&Defleur

 Ball-Rokeachال ررى مر ر

ال ر ر ررذي لفر ر ر ر نم ر ر رروذج (اتس ر ر رراعما واتش ر ر ررباع ) بإهمالر ر ر ر لا ر ر ررأثير وس ر ر ررا
الماللرر رري وأسر ر ررباب اسرر رراعمال لوسر ر ررا

ا عر ر ررون  .وهرر ررذا المر ر ررد

الفر ر ار

ا ع ر ر ررون والارةي ر ر ررز عل ر ر ررى

ير ر ررر ض ت ا ارض ر ررات السر ر ررببية ,ولةر ر رري

يا ط ر ررى ه ر ررذا الض ر ررعف ر ررأن الم ر ررؤلفين يأ ر ررذان من ر رراهج الن ر رران اتجام ر رراعي العر ر رريض لاحلير ر ر ا ر ررأثير
وس ر ررا

ا ع ر ررون وهم ر ررا ر رري نموذج م ر ررا المس ر ررمى ( اتاة ر ررا عل ر ررى وس ر ررا

اتع ر ررون الابعي ر ررة ) يلارح ر رران
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عوق ر ررة اندماجيرر ررة برر ررين الجم رر ررور ووس ر ررا
محاولر ررة لشر ررر ار ررأثيرات وسر ررا

اتاصر ر ررا والن ر رران اتجام ر رراعي العر ر رريض ,ولرر ررذا رر ررأن أيرر ررة

اتاصر ررا يجر ررب ان اأ ر ررذ عوام ر ر ( ماغي ر ررات ) عدير ررد ر رري اتعابر ررار.

واذا أ ر ررذنا هر ررذه المجموعر ررة مر ررن الماغي ر ررات ر رري الحسر رربان ,ردي ر راً وافاعلي ر راً وان يمير ررا ,إننر ررا يمةر ررن أن
نجني ماً أةثر مو مة لاأثير وسا

ا اصا (.أبو أصبع,2010 ,

)212

ات ا ارضر ر ررات اتساسر ر ررية لن رير ر ررة اتعامر ر رراد يمةر ر ررن ال يص ر ر ر ا ر ر رري  :احامر ر ررا إح ر ر رراز وسر ر ررا

ا عر ر ررون

لنسر رربة م ر ررن الا ر ررأثيرات المعر ير ررة والس ر ررلوةية والش ر ررعورية سر رروف ي ر ررزداد حينم ر ررا ا ر رردن ا ن م ر ررة ا عومي ر ررة
بارير ررة المانوعر ررة ض ر روً عر ررن زير رراد هر ررذا اتحامر ررا

العدير ررد مر ررن الو ر ررا ف ا

ر رري حالر ررة وجر ررود درجر ررة

عالير ر ر ر ر ررة مر ر ر ر ر ررن عر ر ر ر ر رردن اتسر ر ر ر ر ررالرار ر ر ر ر ر رري البي ر ر ر ر ر ررة اتجاماعير ر ر ر ر ررة ار ر ر ر ر ررؤدي إلر ر ر ر ر ررى الاضر ر ر ر ر ررارب والاغيير ر ر ر ر ررر
(.)Rokeach,1977,p:263
نجر ررد أن اتعامر رراد م ر ررابط بعر رردد مر ررن الر رردوا ع ال اصر ررة با سر رراغ ار
أن ا ش ر ر ا

ر رري مصر رراحبة وسر ررا

ا عر ررون إذ

ا ةث ر ررر احفر ر ر اًز يةونر ر روا ر رري حال ر ررة بحر ررث ع ر ررن ا ش ر ررباعات ر رري وس ر رريلة معين ر ررة  ,بمعن ر ررى

ر ررر ير ررزداد إعامر رراد الفر رررد علر ررى الوسر رريلة ا عومير ررة ةلمر ررا ازداد إد ارة ر ر بإمةانير ررة الحصر ررو من ر ررا علر ررى
إشر ر ررباعات معينر ر ررة .حير ر ررث ار ر ررؤدي حاجر ر ررة الفر ر رررد للحصر ر ررو علر ر ررى المعلومر ر ررات ( ا
ا عام رراد عل ررى وس ررا

بر ر ررار) إلر ر ررى زير ر رراد

ا ع ررون م ررن أجر ر إش ررباع حاجار ر لف ررن م ررا ي رردور حولر ر رري المجام ررع ال رردا لي

وال ارجي أو الليان بدور عا

ي هذا المجامع (الحديدي,2006,

.)53

تأثيرات اإلعتماد على وسائل اإلعالم
إن الار ررأثيرات الار رري احر رردث نايجر ررة ا عامر رراد علر ررى ن ر ررن ا عر ررون اعةر ررس العوقر ررة بر ررين درجر ررة ا عامر رراد
علر ررى هر ررذ الر ررن ن وااجاهر ررات الاغير ررر ر رري المعر ر ررة أو الشر ررعور أو السر ررلو ل ر رراد بإعابارهر ررا مجر رراتت
اأثير النااج عن هذا ا عاماد.
وسوف يان اساعراض وبحث هذه الاأثي ارت ةما يلي ( مةاوي والسيد : ) 2003 ,
 .1التوووووووأثيرات المعرفيوووووووة :اج ر ر رراوز مش ر ر ررةلة الغم ر ر رروض الا ر ر رري ان ر ر رراج ع ر ر ررن ان ر ر رراقض المعلوم ر ر ررات الا ر ر رري
ياعر رررض ل ر ررا الفر رررد أو نل ر ر

المعلومر ررات أو عر رردن ةفايا ر ررا لف ر ررن ا حر ررداث ,يحر رردث هر ررذا للفر رررد عنر رردما

يعلر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن بوقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروع ا حر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررداث وت يعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررف مغر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررزى الحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردث او افسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريراا .
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 .2التوووووأثيرات العاطفيووووو  :مر ررن ا مثل ر ر علي ر ررا مشر رراعر الحر ررب والةراهي ر ر  ,إذ ار ررؤثر الرسر ررا

ا عومي ر ر

علر ررى مشر رراعر ا ر رراد واسر رراجاباا ن .ةر ررالفاور العر رراطفي ,ةر ررأن ياعر رررض الفر رررد إلر ررى موضر رروعات العنر ررف
بشر ررة مةثر ررف ممر ررا يولر ررد لدي ر ر شر ررعو اًر بر ررأن العنر ررف هر ررو الحير رراه الحليلي ر ر ار ررنل
ي مساعد ا

بالار ررالي لدي ر ر الر بر ررة

رين.

 .3التووووأثيرات السوووولوكية :هر رري النر ررااج الن ر ررا ي للار ررأثيرات المعر ير ررة أو العاطفير ررة ,مر ررثوً نجر ررد أن النر رراس
يمة ر ررن أن ار ر ررابط بوج ر ررة ن ر ررر أو حرر ر لمش ر ررةلة نايج ر ررة اجاه ر ررات ةونا ر ررا بالمعر ر ررة والمش ر رراعر الا ر رري
طورا ا من و وسا

ا عون والعةس صحيح .

اإلذاعة :مفهومها ,نشأتها ,تطورها.
اعد ا ذاعة من أهن وسا

اتاصا الجماهيري ,ويلصد ب ا ما يبث عن طري اميثر باسا دان موجات

ة رومغناطيسية بإمةان ا اجاياز حاجز ا مية والحواجز الجغ ار ية ,والسياسية وربط مسامعي ا الماباعدين
برباط مباشر وسريع ,ا نسان يسامع إلرى الراديرو ويسرافيد مرن برامجر الم الفرة ري أي مةران ري العرالن
دون عا

أو حاجز ي البيت ,السيار ,المةاب  .وللد احالت ا ذاعة ةوسيلة ااصا سمعية ي البداية

مةانة الصدار بين وسا

اتاصا ا

رى المساعملة ي عملية الاثليف والاعلين والار ي .

وأروع ما قال "جوبلز "حو اأثير ا ذاعة " سيعم الراديو ةمعلن يللي الضو علرى المشرةوت الصرعبة
ي الوقت الحاضر ويعالج ا"  .وجولبز هو وزير الدعاية ي زمن هالر ايان الحرب العالمية الثانية .
مفهوم اإلذاعة:
اإلذاعة :لغة :ا شاعة ,وهي بمعنى النشر العان.
واصطالحاً :هي إحدى أهن وأقدن وسا

ا اصا الجماهيري وهو ا ناشار المن ن والملصود بواسطة

الراديو لمواد إ بارية وثلا ية واعليمية واجارية و يرها من البرامج ,ليلالط ا ي وقت واحد المسامعون
المناشرون ي شاى أنحا العالن – رادى وجماعات – بإسا دان أج ز ا سالبا المناسبة.
(إمان)1985,
يعود مف ون ا ذاعة إلى الةلمرة الواينيرة ( ,)RADIUSواعنري نصرف قطرر الردا ر ,ري إشرار إلرى شرة
ا رسررا ا ذاعرري ,حيررث ارس ر الموجررات الصررواية علررى شررة دوا ررر انطوق راً مررن مرةررز ا رسررا  ,ثررن
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اطررورت الةلمررة لاصرربح ( ,)RADIOواعنرري بررث الموجررات بواسررطة م ارةررز ا رسررا هررذه الموجررات عبررر
ا ثير لالالط ا أج ز ا سالبا مر أ رى .وهي" عملية نل ا صوات من المرسر الرى المسرالب وذلر
بعد احوي هذ ا صوات الى موجرات ة رومغناطيسرية ,يران إسرالبال عرن طرير ج راز ا سرالبا الرذي
يحو الموجات الى صوت".
نشأة اإلذاعة:
يعررد اتاصررا ا ذاعرري بمثابررة المرحلررة الرابعررة رري اطررور اتاصررا بعررد مرحلررة الةلمررة المنطوقررة ,والةلمررة
المةاوبة ,والةلمرة المطبوعرة ,وةيرف شر د اتاصرا ا نسراني م ارحر ماعاقبرة علرى مرر الاراري بدايرة مرن
عصررر ا شررارات والعومررات ,إلررى عصررر اللغررة والحررديث ,ثررن ارردوين اللغررة المنطوقررة إلررى رمرروز وأشررةا
مةاوبررة اعامررد علررى الرمرروز الاصررويرية ,ثررن الرمرروز الصررواية ,وأ ي ر اًر الحررروف ا لفبا يررة مرررو ار نعصررر
الطباعررة رري مناصررف اللرررن ال ررامس عشررر المرريودى واداعياا ر علررى زيرراد وعرري الم رواطنين واناشررار
الاعلررين ,واحررو المجامعررات مررن الررنمط ا سررابدادي رري الحةررن إلررى الررنمط الررديملراطي ومررا ابررع ذل ر مررن
ور الصحا ة الجماهيرية ر يصة الثمن ,وبعض الم ارعات الاري شر دها اللررن الااسرع عشرر وم ردت
ل ررور ا ذاعررة ,مث ر اةاشرراف الموجررات الة رومغناطيسررية ,والالغ رراف ,والاليفررون ,وصرروتً إلررى إةاشرراف
الوسلةي على يد العالن ا يطالي الش ير مارةوني عان .1896
حيررث ةانررت ا شررارات الارري إباةرهررا مررارةوني ارران لإلاصررا عبررر مسررا ات قصررير رري إيطاليررا ,و رري عرران
 1899أصرربح لرردى مررارةوني اللرردر علررى إرسررا ا شررارات الوسررلةية عبررر اللنررا ا نجليزيررة ,و رري عرران
 1901نجح ي إرسا إشارات تسلةية عبر المحيط ا طلنطي.
و ي عان  1904نجح العالن ا نجليزي " جون ليمينج"  John Flemingي إ اراع "الصمان الثنا ي"
 The Diode Rectifier Tubeالذي يحو الارددات الصواية إلى ارددات ة ربا ية.
و رري عرران  1906إسرراطاع ا مريةرري "لررى دى ورسررت"  Lee De Forestإ ا رراع "الصررمان المفررر "
 ,Vacuum Tubeوةان ل ذين ا

ا ارعين دتلة ةبير ي اطور ا ذاعة المسموعة.

و ي عان  1910إساطاع "دى ورست" أن ينل صروت الموسريلى مرن دار ا وبر ار ماروبولياران بنيويرور
وةان يان ا ساماع ل ذه الموسيلى على شاطج البحر من و ال وا .)Hilliard,1982:15( .
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وبرردأ إسررا دان ا ذاعررة الوسررلةية ل

رراض الشرعبية ررو الحرررب العالميررة ا ولررى( )1914-1918وقررد

أدى ا سا دان العسةري لإلذاعة الوسلةية إلى احسين معدات ا ج ز ,وان ادريب تف العراملين علرى
إسا دان ا شارات الوسلةية ,وةان هؤت الرجا العسةريون هن طليعة العمر ا ذاعري بعرد عرودا ن إلرى
الحيا المدنية(.مةاوي)1989,
وبعررد إنا ررا الحرررب العالميررة ا ولررى

رررت أو إذاعررة صررواية أمريةيررة عرران  1920بإسررن ()K.D.K.A

وأسرررا دمت ال ر ر ا ذاعرررة ر رري برررث الدعاير ررة ونل ر ر إنا ابر ررات الر اسر ررة ا مريةير ررة ,حي ررث ار ررابع الجم ر ررور
ا نا ابات الر اسية ا مريةية على ال وا مباشر (.)Smith,A.1973
ومن أوا

الدو ا وروبية الاي أنشأت محطة إذاعية ي عان  1920هري بريطانيرا ,واوهرا إنشرا هي رة

ا ذاعررة البريطانيررا  BBCعرران  .1922ومررا أن انا ررت سررنة  1924حاررى أصرربح هنررا محطررة إذاعيررة
واحد على ا ق

ي ةر دولرة مرن دو العرالن حيرث أصربح ري السرنة الااليرة نحرو  600محطرة إذاعيرة,

و ي عران  1935إزداد عردد المحطرات إلرى أةثرر مرن الضرعف ,و ري عران  1960أصربح عردد المحطرات
ا ذاعية ي العالن سبعة تف و مسما ة محطة إذاعية(.صابات)2001,
اإلذاعة في الوطن العربي
برردأت ا ذاعررة رري وقررت يررر ماررأ ر نسرربياً عررن دو العررالن ,حيررث ةانررت مصررر أو الرردو العربيررة الارري
عر رت ا ذاعرة ,ويرجررع ذلر إلررى عران  1925حيررث بردأت ال رردمات ا ذاعيرة علررى يرد بعررض ا رراد مررن
ال روا  ,واعامردت عللرى ا عررون الاجراري ري امويل ررا ,ثرن بردأت برث ا ذاعررة الرسرمية للحةومرة المصررية
ي عان  ,1934بعد أن ان إيلاف جميع المحطات ال اصة با راد.
وقد اوالى

ور ا ذاعة ي جميع أنحرا العرالن العربري ,حيرث انامرت اردريجياً قردرات ا ذاعرة ري الردو

العربيررة ,حيررث وصررلت إلررى إمةانيررات ماعا مررة سروا علررى مسرراوى الةروادر البشررية أو ا مةانررات الالنيررة
الارري سرراهمت رري اطرروير البررث ا ذاعرري لرريس لررط دا ر الرروطن العربرري ,ولةررن أيضررا إلررى ررارج حرردود
الدو العربية من و ا ذاعات الدولية الموج ة(.الحلواني.)2002 ,
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و ي ما يأاي جدو يبين ااري

ور ونشأ ا ذاعات ي بعض دو الوطن العربي(:صابات)2001,

جدو رقن ( )1نشأ ا ذاعات ي الوطن العربي.
الدولة

التاريخ

مصر

1925

الع ار

1928

المغرب

1928

الج از ر

1929

اونس

1935

السعودية

1943

اليمن

1947

سوريا

1947

ا ردن

1948

الةويت

1951

لبنان

1959

مورياانيا

1970

ا مارات

1971

و رت العديرد مرن الاطرورات المجامعيرة ري العرالن العربري الاري عجلرت باطرور ا ذاعرة علرى المسراوى
العربي ,ومن هرذه الاطرورات حرةرات الاحررر الروطني ,ومسرالزمات الانميرة ,إضرا ة إلرى الاطرور السرريع
رري مجررا اةنولوجيررا ا اصررا وت سرريما رري مجررا ا لةارونيررات بوجر
العربية اطورات ماوحلة اصة مع

ررا

 ,حيررث شر دت ا ذاعررات

ور ا ج ز الارانزساور ةثور حليلية ي مجا ا اصا .

ةررذل ح يررت المنطلررة العربيررة بإهامرران ا ذاعررات الدوليررة الموج ررة باللغررة العربيررة ,ةرران راديررو "بررارى"
ا يطالي أو إذاعة دولية ابث إرسال ا باللغة العربية عان  ,1932ةما وج ت بريطانيا ردماا ا باللغرة
العربيررة عرران  ,1938ثررن ألمانيررا  ,1938و رنسررا ,1939وروسرريا ,1943والوتيررات الماحررد .1950
((صابات.))2001,
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وقر ر ررد ش ر ر ر دت ا ذاعر ر ررات العربير ر ررة مومر ر ررح اطر ر ررور عدير ر ررد يمةر ر ررن إجمر ر ررا أهم ر ر ررا ر ر رري النلر ر رراط الاالير ر ررة
(مةاوي,عبدالغفار: )2008
 -1الازايد المسامر ي عدد ال دمات ا ذاعية الاي اغطي النطا الجغ ار ي لة الدو العربية.
 -2اتهامرران باوجي ر إذاعررات ررارج الحرردود العربيررة منررذ عرران  1953حررين برردأت ا ذاعررات المص ررية
الموج ررة لل ررارج بنح ررو  38لغ ررة للمس رراهمة رري حرة ررات الاح رررر رري ال رردو العربي ررة وال رردو ا ريلي ررة
وامسيوية.
 -3اتهامان بإنشا واطوير دمات إذاعية على المساويات الوطنية والمحلية لالبية ماطلبات الانمية.
 -4الا ازيررد المسررامر رري عرردد أج ررز ا سررالبا ا ذاعرري ,حيررث اعررد المنطلررة العربيررة مررن أةثررر منرراط
العالن من حيث نسب إناشار أج ز ا سالبا ا ذاعي.
 -5او ي ررف ال رردمات ا ذاعي ررة ل دم ررة أ ر رراض الانمي ررة الش رراملة ,و دم ررة عملي ررة الاعل ررين رري مراحلر ر
الم الفة.
 -6ا اجراه إلررى الا صر

رري ال ردمات ا ذاعيررة مررن ررو اوجير إذاعررات ل دمررة قضررايا معينررة ,أو

جماعات ماجانسة من الجماهير ,او نوعيات ما صصة من البرامج ا ذاعية.
 -7ا سافاد من اطورات اةنولوجيا ا اصا
مع الجماهير المسا د ة.

ي الدين البث المباشرر واحلير الافاعليرةInteractivity
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اإلذاعة في األردن
ةانت نشأ ا ذاعة اتردنية ي الرابع عشر من مايو عان  1948حيث قان المو فون العررب ري هي رة
اتذاعررة الاابعررة لوناررداب البريطرراني وبمسرراعد الجرريش العربرري اتردنرري باتسررايو علررى الر المحطررة,
ونل قسن ةبير من معدات اتذاعة من اللدس الى مدينة ران اهلل حيث بدأت البث و اًر .
وبااحرراد الضررفاين رري  24ابرير  1950اصرربحت محطررة اتذاعررة رري ران اهلل احمر اسررن (هي ررة اذاعررة
المملةة اتردنيرة ال اشرمية) وةانرت ابرث ري ذلر الوقرت  13سراعة مرن البررامج يوميراً عبرر ج راز قوار
 20واط على الموجة الماوسطة .
رري عرران  1956اررن ا ااررا محطررة اذاعررة المملةررة اتردنيررة ال اشررمية الجديررد رري جب ر الحسررين بعمرران
وا ااح ا المغفور ل صاحب الجولة المل الحسين المع ن حيث اةد جولا على عروبرة هرذا الصروت
الداعي الى الوحد والمدا ع عن قضايا اتمة .
و ي اتو من مارس عان  1959جرى ا ااا مبنى اتذاعة الحالي ي أن الحيران وان ي اليرون نفسر
ا ااررا محطررة اترسررا علررى طرير نرراعور بلررو  100ةيلررو واط  .و رري الثالررث والعشررين مررن ا سررطس
 1959ان ا ااا اسراوديوهات اتذاعرة الجديرد ري اللردس .ةمرا ارن ا اارا محطرة اترسرا الجديرد ري
منطلة الحرانة ي .12/11/1988
وقد انطل بث اتذاعة الموج ة ي  1/10/1990بحيث يغطي منطلة ال ليج و ايران والع ار وشما
ا ريليررا والباةس راان وال نررد واسرراراليا والوتيررات الماحررد واوروبررا وروسرريا والب ارزي ر وا رجناررين و أمريةررا
الوسطى .
ومنذ اتو من يناير  1994قامت اتذاعة اتردنية بادامة البث لمد  24ساعة موزعة ةما يلي :
 )1اتذاعة العربية  24 :ساعة يومي
 )2البرنامج اتنجليزي  17 :ساعة يومياً .
 )3البرنامج الفرنسي  11 :ساعة يومياً
 )4اذاعة محلية (  ) FMباللغة العربية لمنطلة عمان الةبرى  6.30 :ساعة يومياً .
 )5اذاعة محلية (  ) FMباللغة العربية ي مدينة اربد  5 :ساعات يومياً
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 )6اذاعة اللران الةرين  19 :ساعة يومياً
 )7ةما ان ا ااا محطة (عمان  ) FMعلى موجة  99ميجاهيراز ي العان  1999والاي ابرث علرى
مدار الساعة( .إذاعة المملةة ا ردنية ال اشمية) www.jrtv.jo ,
امي ررز ا ردن دومر راً بض ررمان حر ر الممارس ررة ا عومي ررة الح ررر والمس ررؤولة ,وذلر ر اجس رريداً لرس ررالة الدول ررة
ا ردنية منذ اأسيس ا عان  ,1921بأن اةون نوا للمشروع الن ضوي العربي.
وقررد انعةررس ذل ر علررى الاش رريعات النا مررة للصررحا ة والنشررر وا عررون ا ردنرري بوج ر عرران ,دو اًر وأدا
وم نيررة .وعلررى الررر ن مررن وقرروع ا ردن رري إقلررين مضررطرب ,ةرران لاررداعيات أحداث ر انعةاسرراا ا علررى
المملةة ي مراح م الفة ,إن حرية الصحا ة وصون الحريات واحاران حلو ا نسان ةانرت ولرن ارز
قاسماً مشارةاً للوانين المطبوعات والنشر ,و رها اللانون النا ذ رقن ( )8لسنة .1998
واد ارة راً مررن ا ردن هميررة مواةبررة اطررور ا عررون ,ونايجررة للمراجعررة الدا مررة الارري ت ااررردد الدولررة عررن
الليان ب را لواقرع ا عرون دو اًر وأدا ً ,لرد أنشر ت هي رة ا عرون بموجرب قرانون ا عرون المر ري والمسرموع

لسرنة  ,2002باعابارهرا ال لرف اللرانوني لردا ر المطبوعرات والنشرر وهي رة ا عرون المر ري والمسرموع.
وب ذا أصبحت ال ي ة معنية باطبي قانوني المطبوعات والنشر والمر ي والمسموع .وهو ما يعزز دورها
ي من ومة ا عون ا ردني من ج ة ,ويللي على ةاهل ا بمسؤوليات مضاعفة من ج ة ثانية .
ااما ررع ال ي ررة بش ص ررية اعاباري ررة ذات اس ررالو إداري وم ررالي واا ررولى جمل ررة م ررن الم رران أبرزه ررا(هي ررة
ا عون المر ي والمسموع):.
 -1انميررة قطرراع ا عررون المطبرروع والمر رري والمسررموع رري المملةررة وان يم ر والعم ر علررى ل ر بي ررة
اساثمارية ي .
 -2اس ررالبا طلبر ررات ار ررر ي

 :الصر ررحف والمجر رروت ,والمواقر ررع اتلةارونيرررة ا

باريرررة والما صصر ررة,

ومحطررات ا ذاعررة والالفزيررون ,با ضررا ة الررى م ارةررز الد ارسررات وا بحرراث ,وقيرراس ال ررأي العرران ,ودور
النشر والاوزيع والارجمة والدعاية وا عون والمطابع والمةابات.
 -3وضع معايير أسس منح الر
 -4ماابعة الازان الج ات المر

.
ل ا باللانون.
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 -5إجرراز المصررنفات ومررنح الررر

الوزمررة نااج ررا ولمحرروت اررداول ا وأمرراةن عرض ر ا و ر أحةرران

اللانون.
 -6اعاماد مةااب مراسلي محطات ا ذاعة والالفزيون.
 -7ار ي

ا ج ز والوسا

الالنية المسا دمة عما البث ا ذاعري والالفزيروني بالانسري مرع هي رة

ان ين قطاع اتاصاتت.
 -8انفيذ السياسة ا عومية العامة والملر من قب الحةومة.
 -9إعداد طط الاوجي الوطني واعميم ا على المر

ل ن.

 -10ان ررين أنشررطة إعوميررة لر ررع سرروية م نررة ا عررون واأهي ر ا عوميررين وارردريب ن واجر ار الد ارسررات
والبحوث وعلد المؤامرات والندوات واقامة الم رجانات.
 -11اشةي لجنة مرن ذوي ات اصرا

للن رر ري الشرةاوي الملدمرة مرن الجم رور أو أي ج رة أ ررى

ماعلل ررة ب ررالمحاوى ا عوم رري أو المر رواد المبثوث ررة أو المس ررجلة لغاي ررات الع رررض أو ا ررداو الجم رررور أو
مر

ل على مر

ل

ر.

ميزات اإلذاعة:
وا ذاعة ةوسيلة إعون ل ا ميزات ةثير هي:
 -1سعة اتناشار والسرعة الفا لة الاي انل ب ا الةون مرن ج راز ا رسرا إلرى ج راز اتسرالبا " ,ةمرا
أن موجررات ا ذاعررة اسرراطيع أن اا طررى جميررع العلبررات الارري امنررع أةثررر وسررا

اتاصررا ا

رررى مررن

الليرران بو يفا ررا أو احجب ررا ,اتاصررا ا ذاعرري ت يحارراج إلررى وسرريط ,والرسررالة ا ذاعيررة اصر مباشررر
من المذيع إلى المسامع.
 -2شغل ا حاسة واحد هي حاسة السمع ,وهذه الميز اساعد الماللي على المزيد من الاصرور والا ير
والليب الفةر على جميع وجوه را ,يحصر علرى ةرر مسرالر ثابارة ري م يلار بردون اشروه أو اهارزاز.
(مراد)2011 ,
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 -3ص ررغر حج ررن ج رراز الرادي ررو ,وسر ر ولة حملر ر ونللر ر  ,اص ررة بع ررد ا ار رراع الارانزس رراور ,ال ررذي رردا
ةالةااب ,ر ي ا نسان ي إقاما وسفره.
 -4قدر ا ذاعة على م اطبة جميع المساويات ي الجماعات البشررية ,سروا أةانرت أميرة أن ماعلمرة.
(نصار)1992 ,
 -5ت احااج ا ذاعة إلى الارةيز أو المج ود المطلوب من المسامع ةةثير من وسرا
اساطيع أن اسمع برامج ا وأنت مشغو

ي عم

ا عرون ,نر

ر ,لذل قلّمرا نررى وسريلة نلر قرد لرت مرن ج راز

الراديو( .عبدالرحمن)1997 ,
 -6ااميز عرن الوسرا

ا

ررى بعردن افرر المسرالبل ل را الافرر الةامر  ,رإذا ةنرت ري مسرر أو مردرج

السينما ةان علي المةوث إلى ن اية العرض ,سوا حسرررت برالعرض أن ت ,ولةرن هرذا ا سرر ت يعر ر
جم ور الراديو.

 -7قلة الاةاليف المالية ,حيث اعابر أق من اةاليف الالفزيون ,سوا أج ز ا رسا واتسالبا  ,وأنت
لرن اسراطيع شر ار الصرحيفة ود رو المسرر والسرينما إت بملابر مرالي ,وهرذا يرر موجرود ري ا ذاعرة,
إذا اساثنيا ثمن الج از.
 -8م ل
شاهد المسر أو السينما يلون بعمليرة ا ايرار مسرب لمرا سيشراهده ,بينمرا ت يعررف مسرامع الراديرو
ح
مث هذا ات ايار ,وانما يلون بعملية ا ايار وقاي ,ومن ثَن ةان على من يريد الةاابة للراديرو وم اطبرة
الجم ور أن يعرف ةيف يأسر يا المسامع واهاماماا ي ة ةلمة يةاب ا.
 -9المذياع أنسب وسيلة ي البود النامية شاسعة المسا ة ,إذا لن اةن عندها اغطية الفزيونية ,أو ةان
أهل ا من الفل ار  ,ت يساطيعون ش ار ج از الالفزيون(.أدهن.)1979 ,
خصائص اإلذاعة:
 -1قليلة الاةلفة و ي ماناو الجميع.
 -2س لة اتساعما .
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 -3يمةن أن يناشر البث عبر مساحات شاسرعة قوميرة  -إقليميرة  -عبرر اللرارات اصرة ري السرنوات
ا

ير بعد الاطور الةبير و ور الراديو الرقمي  -والراديو عبر اللمر الصناعي يمرا يعررف (برالراديو

الفضا ي) ( .لحي)2002 ,
 -4إمةانيررة البررث الماواص ر ( 24سرراعة) بفض ر ا ج ررز المالدمررة ممررا يارريح للمسررامع ا ايررار الررزمن
المناسب ي الاللي.
 -5ان اطوير مصادر للطاقة ( فيفة  -صغير الحجن) لاشغي الراديو ,وبعض ا ج ز اعمر بالطاقرة
الشمسية عبر لوحة عبار عن شريحة ت وزن ل ا مثباة ي وج الج از.
 -6يمةررن اسررا دان الراديررو رري الرراعلرن وبررث الب ررامج الاعليميررة لرريوً ون ررا اًر ,ويمةررن للمسررامع أن يسررالب
البررث رري المةاررب ,أثنررا الرياضررة ,رري المل ررى ,رري النررادي ,رري السرريار وبالاررالي يحلر

لسررفة وأهررداف

الاعلين المفاو وعن بعد أيضاً اماماً.
 -7البث اتذاعي لر ا رد ع يمرة للمعراقين الرذين ت يلروون علرى معراود الم ارةرز الد ارسرية ,ولمرن لرد
بصره ويعامد ي ج اعلرم على حاسة السمع ,وت سيما أن اصمين ةاراب علرى طريلرة برير لرن اناشرر
باللدر الةا ي ,ولن اشم جميع المراح الدراسية.
وظائف اإلذاعة:
 -1الوظيفة اإلخبارية:
اعني قيان ا ذاعة بنل ا حداث واللضايا الم مة ,وماابعرة اطوراا را وانعةاسراا ا علرى المجامرع ,وذلر
لالبيررة حاجررة ا نسرران الطبيعيررة لمعر ررة البي ررة المحيطررة بر  ,ومعر ررة الحروادث الجاريررة مررن حولر  ,ويةرراد
المضررمون ا

برراري يشررة النسرربة الر يسررية السررا د اليررون رري وسررا

ا عررون الارري يفارررض أن الررون

باغطية ال ا حداث بحيادية ودقة ومصداقية ,لةي اح ى باحاران الجم ور.
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 -2التوجي وتكوين المواقف واالتجاهات:
مررن الماعررارف علي ر أن المدرسررة ااررولى م مررة الاوجي ر  ,بعررد العا لررة ,لةررن المجامررع بجميررع مؤسس رراا
ا سررية والعا ليررة واتجاماعيررة والدينيررة واتقاصررادية لر دور ةبيررر رري مجررا الاوجير  ,واةرروين المواقررف
رد ,يان ذل من و وسا

واتاجاهات ال اصة بة

ا عون ومن ا ا ذاعة.

 -3زيادة الثقافة والمعلومات:
التثقيووف العووام هد ر زيرراد ثلا ررة الفرررد بواسررطة ا ذاعررة ,ولرريس بررالطر والوسررا

ا ةاديميررة الاعليميررة,

والاثليررف العرران يحرردث رري ا طررار اتجامرراعي للفرررد س روا ةررأن ذل ر بشررة عفرروي وعررارض أن بشررة
م طط ومبرمج وملصود.
والتثقيف العفوي هو مواج ة دا مة من جانب ا ذاعة للفرد ,هذه المواج ة الدن ل ر بدون أن يةون هو
الملصود بالذات ر معلومات وأ ةار وصور و ار ,
أما التثقيف المخطط

و حصريلة و يفاري الاوجير والابشريرن لةرن هنرا بعرض الحراتت الرع ري دا رر

الاثليرف الم طرط ةرالبرامج الزراعيرة الاري هري عبرار عرن حللرات إرشراد للمرزارعين يردعون إلي را أو ابرث
الي ن عبر ا ذاعة.
 -4االتصال االجتماعي والعالقات البينية:
ويعرف اتاصا اتجاماعي عاد باتحاةا الماباد بين ا راد بعض ن مع بعض ,هذا اتحاةا
هو نوع من الاعارف اتجاماعي يان عن طري ا ذاعة الاي ااولى اعمي الصوت اتجاماعية
وانميا ا .وهنا أمر ثان هو قيان أ لب ا ذاعات الريبا باعريف الناس ببعض ا ش ا
الذين هن ي طري الش ر سوا ي مجا السياسة أو الفن أو المجامع أو ا دب.
 -5الترفي عن الجمهور وتسليت :
حيث الون ا ذاعات ببث برامج ار ي ية لملج ار الجم ور ولاغير نمط الرسالة ا عومية.
 -6اإلعالن والدعاية:
الون ا ذاعات بو يفة ا عون عن السلع الجديد الاي ا ن المواطنين (.لحي. )2002,

البارزين أو
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انواع اإلذاعات :
 -1االذاعووة المركزيووة (القوميووة) :وهرري الارري يلرردن دمررة اذاعيررة اغطرري الدولررة الواحررد ةةر و بالاررالي
هري اتذاعررة الرسررمية الناطلرة باسررن الدولررة و ابرث برامج ررا عرراد مرن عاصررما ا و ل ررا مرن قررو البررث مررا
يغطي الوطن ةل .
 -2االذاعة االقليمية :و هي الاي الردن دمرة اذاعيرة تقلرين ري اطرار الدولرة و اتذاعرة اتقليميرة هري
الاي ا اطب جماهير مجامعات اعيش دا

اقلين محدد طبلا للالسين اتداري للدولة.

 -3اإلذاعة المحلية :و هي الاي الدن دمة اذاعيرة محليرة و ا ردن مجامعرا محليرا بمعنرى ان برامج را
ا اط ررب مجامع ررا اص ررا مح رردود الع رردد يع رريش ررو ارض مح رردود المس رراحة و ماج ررانس م ررن النر رواحي
اتقاصادية و اتجاةاعية و الثلا ية بحيث يشة هذا المجامع بي ة ماجانسة.
 -4إذاعة الجوار :وهي صرور مرن صرور اتذاعرات المحليرة لةن را ا ردن حيرا صرغي ار مرن احيرا مدينرة
ةبير او شارع من شوارع ا ياف سةان ا يما بين ن على انشا هذه ال دمة المحدود .
 -5اذاعة المؤسسة :وهي الدن دمة اذاعية واحد محدد مثلما هو الحرا مرع اذاعرات الشررطة الاري
الون باوجي ارشادات مرورية اصة بالطر و الحوادث و ان ين المرور ي ساعات الذرو .
(الرمحين وأ رون.)2004,
نبذة عن إذاعة هووا عموان :هري إذاعرة أردنيرة أنطللرت عران  2007وبردأت بث را ري عران  2008وهري
إحردى دوا رر أمانرة عمران الةبررى ابرث علرى ارردد  ,105.9 FMويارةرز عمل را علرى ال ردمات الاري
احعنررى ب ررا أمانررة عمرران الةبرررى عرروو علررى العديررد مررن البررامج مانوعررة المواضرريع ,وبنررا اً علررى رسررالا ا
رري الرردن إعررون قررا ن علررى ا سررالولية والحريررة والمسررؤولية ,واررؤمن بررأن المؤسسررة ا عوميررة يجررب أن
احم على عاال ا المسؤولية الوطنية والش ارةة مع ةا ة الج ات ,ومن أهن أسباب اأسيس هرذه ا ذاعرة
لاةون حللة وص بين الواطن وأمانة عمان ولجع المواطن على إطوع ةام بمواطن ال ل .
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األزمة ,مفهومها ,خصائصها ,أسبابها ,أنواعها ,مراحلها :
عر ت الحيا البشرية منذ جر ااري ا أزمات ةثير لفت ثا اًر مش ود

يرت ي حاتت ةثير مجررى

ا حداث وصنعت واقعاً جديداً رضا على الناس وبلي صداها ي بطون الةاب للعبر والذةرى.
و ي عصرنا الحاضر الذي اطورت ي جميع م ار
البشررر ,واعلرردت وسررا

الحيا وااسعت ي مجاتت الاباد والاواص بين

ا اص ررا انب ر البرراحثون والم اص ررون إلررى ه رذه ال رراهر الارري ا رردد الةيان ررات

السياسر ررية وا قاصر ررادية وا جاماعير ررة وأدرة ر روا أن ر ررن ملزم ر ررون با هامر رران ب ر ررا للحفر ررا علر ررى المنجرر رزات
والمةاسرربات عةف روا علي ررا يدرسررون ا مررن ة ر الجوانررب والن رواحي ليحيط روا بأبعادهررا ويسرراجلوا م اهرهررا
وياعر روا إلررى أسررباب ا حاررى يامةنروا مررن وضررع ا سررس العلميرة الارري اارريح ل ررن الانبرؤ ب ررا ,وارشرردهن إلررى
أقون السب

دارا ا إدار حازمة بحيث ي رجون من ا بأق ال سا ر والضحايا.

وقررد ام ررض هررذا ا هامرران الةبيررر با زمررة عررن د ارسررات ةثيررر ومانوعررة وثريررة اضررمنت احلرريوً علمي راً
للاجارب ا نسانية عبرر الاراري  ,ومنراهج ماعردد وجراد  ,ةمرا أسرفرت عرن اعراريف ةثيرر ل زمرة اانراو
م اهرها العامة وجوانب ا الم الفة(.زرمان.)2010,
 -األزمووة ةلمررة قديمررة ,ارجررع أصررول ا الااري يررة إلررى الطررب ا

ريلرري ,واعنرري " نلطررة احررو " ,رري

اطل للدتلة على حدوث اغيير جوهري ومفاجج ي جسن ا نسان.
ثررن إناللررت الةلمررة بعررد ذل ر إلررى م الررف ررروع العلررن ا نسرراني ,وأصرربحت اعنرري " مجموعررة ال ررروف
وا حداث المفاج ة الاي انطوي على ا ديد واضح للوضع الراهن المسالر بطبيعة ا شيا ".
واعرررف الموسرروعة ا عوميررة ا زمررة بأن ررا " :موقررف إعاقيراً يشررة نلطررة احررو هامررة للمن مررة,وياطلب
هررذا الموقررف اغير اًر حاسررماً ويسررالزن إا رراذ قررار سرريع وحاسررن ,ةمررا ياطلررب أيضراً إباةررار أسرراليب أنشررطة
سريعة وجديد لمواج ة ال روف الجديد ( .صاد )2007,
واعرف ا زمة حسب دا ر معارف العلون ا جاماعية بأن ا " :حدوث ل

طير ومفاجج ي العوقات

بين شي ين" (.ضور.)1999,
وأيض راً اعرررف ا زمررة حسررب ولررين ةوانررت بأن ررا ":النلطررة الحرجررة واللح ررة المناسرربة الارري ياحرردد عنرردها
مصير اطور ما"(.العماري.)1993,
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ويعر ا جوناثان روبرت بأن ا ":مرحلة الذرو ري اروار العوقرات ري بنيرة إسراراايجية وطنيرة أو إقليميرة
أو محلية"(.عثمان)1955,
أما بولدنج يرى أن ا ":بمثابة نلطة احو أو حد اص بين وضعين"(.عطية)1986,
وعرررف ( )Mitroff & Pauchant 1992ا زمررة بأن ررا حالررة امررز اررؤثر علررى الن رران ةل ر وا رردد
ا اراضاا ا ساسية ومعالداا الدا لية وجوهر وجوده" .
ةما عر ت ا زمرة حسرب  )Bieber 1988(":بأن را نلطر احرو مرن أوضراع يرر مسرالره ويمةرن أن
الود إلى ناا ج ير مر وبة إذا ةانت ا طراف المعنية يرر مسراعد أو يرر قرادر علرى احاوا را ودر
أ طارها".
و عرررف الحمررووى ( )1997ا زمررة بأن ررا عبررار عررن ل ر يررؤثر ماديررا علررى الن رران ةل ر ةمررا أن ر ي رردد
ات اراضات الر يسية الاى يلون علي ا هذا الن ان .
وأ ي اًر عر ت منى شريف ( )1998ا زمرة بأن را موقرف ينراج عرن اغيررات بي يرة مولرد ل زمرات وي ررج
عررن إطررار العمر المعارراد وياضررمن قررد ار مررن ال طررور والا ديررد وضرري الوقررت والمفاجررأه إن لررن يةررن ررى
الحردوث ررو رى الاوقيررت  ,وياطلررب اسرا دان أسرراليب إداريررة مباةرر وسرررعة ودقر مرن رد الفعر ويفرررز
ثا ار مسالبلية احم

ى طياا ا رصا للاحسين والاعلن( .ر اعي ,جبري .)2007

خصائص األزمة:
ومثلمررا إهامررت الد ارسررات الما صصررة باعريررف ا زمررة والافري ر بين ررا وبررين المصررطلحات الماشرراب ة,
إهامت أةثر باحديد صا ص ا .ومن هذه ال صا

الاي ااميز ب ا ا زمة:

 -1أن ررا ا ررأاي بش ررة مف رراجج اح رردث حال ررة م ررن الض ررغط النفس رري الع ررالي ,وحال ررة م ررن الا رروار والللر ر
الماص رراعد ,وانش ررر ال رروف والا رروجس م ررن المج ررو ة رررد عر ر لعنص ررري الا دي ررد وال ط ررر المص رراحب
ل زمة.
 -2أن ا ا لط ا و ار واصحب ا الفوضى والغياب الةام للان ين.
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 -3أن ا معلد وماشابةة العناصر ومادا لة ا سباب بسبب وجود مجموعة من اللروى ذات ا اجاهرات
الضا طة والمصالح الماعارضة ي ا.
 -4أن ثاره ررا الس ررلبية ااص رراعد بس رررعة وأح ررداث ا ااا ررابع بل ررو ا رردد ا ه ررداف ا ساس ررية للةيان ررات ذات
العوقة بحيث يفلد أصحاب ا اوازن ن ويعجزون عن موحلة اطوراا ا.
 -5إن المعلومات الماو ر عن ا نادر ,والرؤيرة يرر واضرحة ,حيرث اةثرر ا شراعات وااردا

ا

برار

ويصبح من الصعب احديد المعلومة الصحيحة من ال بر ال از ف( .ال ضيري.)1990,
وقررد أجمر أحررد الةارراب اررداعيات ا زمررة واوصرريفاا ا رري قولر أن ررا "بمثابررة حالررة عصرربية مفزعررة مؤلمررة
اضررغط علررى ا عصرراب واش ر الفةررر واحجررب الرؤيررا ,ااضررارب ي ررا عوام ر ماعارضررة وااررداعى ي ررا
ا حررداث وااوح ر وااشرراب

ي ررا ا سررباب بالناررا ج واارردا

ال يرروط وي شررى مررن لررد السرريطر علررى

الموقف واداعياا و ثاره وناا ج  ..ي ل يؤثر اأثي ار حيويا يعرض الماعرض ل ا سوا أةان ردا أو
حاى دولة لحالة من الشاات والضياع ,ا دد الثوابت الاي يلون علي ا "(.الشا عي)1999,
أسباب األزمة:

 -1أسوووباب خارجوووة عووون إرادة اإلنسوووان :ةم ررا ه ررو الوض ررع بالنس رربة للةر روارث الطبيعي ررة ,مثر ر ال ررزتز
والبراةين وا عاصير.

 -2ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية والمعنوية :للاعامر مرع بعرض ا حرداث والمواقرف ,وقرد يرؤدي
اللصور ري ا مةانيرات الاري افراقن الوضرع ومضراعفة ال سرا ر الماديرة والمعنويرة الناجمرة عرن ا زمرة,
بمررا قررد ياسرربب رري إيجرراد أزمررات اابعررة ةرران مررن الممةررن او ي ررا رري اللح ررة ا ولررى لررو اررن الاعامر مررع
ا زمة بم ار عالية من و حسن اسا دان الموارد المااحة ,مث أزمة الديون .

 -3إهمال اإلنذارات :أي ا شارات الاي اسب ا زمة إيذانا بوقوع ا مع عدن جدية سو الدير الموقرف
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بالنسبة لال ا شارات وا نذارات سروا عرن قصرد أو يرر قصرد ,ويرأاي هرذا لسربب عردن اتعالراد وقلرة
ال بر ي الاعام ال ا

بالجوانب الوقا ية ,مث أزمة ا رهاب.

 -4اإلشاعات :ةثير مااةون ا شاعات سبب هان ي اةوين ا زمات ويان اس ير ا شاعة بإسا دان
مجموعة حلا

صادقة قد حدثت عو وملومة من جانب قطاع ةبير من ا راد وبالاالي إن إحاطا ا

ب الة من البيانات والمعلومات الةاذبة والمضللة واعون ا ي اوقيت معين,ومن و اساغو حدث
معين احل ا زمة ,ومن أمثلة هذا النوع من ا زمات  ,الاموينية الاي شاع أن ا أصبحت محدود
العرض لسبب أو

ر ,ةذل ا زمات العمالية عند حدوث إشاعة ا فيض الحوا ز أو اتساغنا عن

عدد مازايد من العما .

ةثير من ا زمات ,مث ذل انفجار مةو الفضا
 -5األخطاء البشرية :أي إهما البشر الذي سبب ًا

اشالجنر وما ناج عن من أزمة عنيفة ي الثلة ي بعض ال ي ات المشر ة على برنامج  ,وما أحدثا

ا زمة من صدمة ي ةيان المجامع ا مريةي ,ةان مصدره طأ بشري مامث

ي اعاقس ةثير من

العاملين عن الليان بو ا ف ن الفنية وةذل المشر ين على الليان بالعمليات ا ش ار ية.

 -6سوء اإلدراك :يمث ا د ار مرحلة اسايعاب المعلومات الاي أمةن الحصو علي ا والحةن الالديري
على ا مور المعروضة ,إذا ماةان هذا ا د ار

ير سلين و نجن عن ادا

ي الرؤية والاشويش

سوا المعامد أو الطبيعي ,إن يؤدي إلى عدن سومة اتاجاه الذي اا ذه اللا د ا داري ,ب ويؤدي
إلى انفصان العوقة بين ا دا الحليلي للةيان ا داري ( المؤسسة ,الدولة ,المشروع ) وبين الل اررات
الاي يا ذها هذا اللا د ا داري ,ومن هنا إذا اراةمت ناا ج الاصر ات السابلة بشة معين ,ي حين
ةان ما ذ اللرار يدر أن ا اأ ذ شةو

مولدا اتنفجار ا زمة.
ر ,إن ي ل ضغطا ً

 -7سوء التقدير والتقييم :وهي من أةثر أسباب ا زمات ي جميع المجاتت

اصة المجاتت

العسةرية الاي يةون ي ا الصدان العسةري وشي الحدوث أو دوا ر عو ,ةما اعد أزمة حرب أةاوبر
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 1973أحد ا مثلة اللوية على هذا السبب

اصة عندما اوا رت لدى ة

من الوتيات الماحد

واس ار ي المعلومات الةاملة عن الحشود المصرية والسورية العسةرية ولةن ا احت وهن و طرسة اللو
و داع النفس وقعا ي طأ سو الالدير ,مما أدى إلى نشو ا زمة العنيفة الطاحنة الاي حطمت
أسطور الافو العنصري ا س ار يلي وأسطور جيش ا الذي تيل ر ,وأصابت المجامع ا س ار يلي بأزمة
عنيفة

ي أمن

واسال ارره تعوج ل ا وت

روج من ا والى ا بد( .زرمان.)2010 ,

 -8اإلدارة العشوائية :وهذا النوع من ا دار يعم ليس لط ةسبب وباعث ل زمات ,ولةن أيضا
وبدرجة أشد طور ةمدمر للةيان ا داري ومحطن إمةانياا وقدراا وتساعداده لمواج ة أي أزمة م ما
ةان حجم ا صغي ار أو يمةن الاغلب علي ا ,ا دار العشوا ية هي إدار الون على الج

واشجيع

ا نح ار ات والاسيب واحو الةيان ا داري الذي حدثت ب إلى ةيان ر و تيساطيع الصمود أمان أي
أزمة ,والون هذه ا دار على أساليب الفع  ,واا اذ اللرار الذي يملي الموقف والمزاج الش صي لللا د,
صبا للفساد وا ساد
وهي إدار ابريرية ,والل اررات ي ا معدومة الاأثير ويصبح الةيان ا داري مراعا
ً

والن ب السا ر لة الموارد.
أنواع األزمات:

اةشررف الد ارسررات الارري إهامررت با زمررات عررن وجررود إ رراوف رري طبيعررة الاعامر وقررت ا زمررات ,وذلر
ابعراً لنروع ا زمرة .ويصرنف العلمرا ا زمرات أصرنا اً عديرد  ,وذلر حسرب المعرايير الاري يسرا دم ا ةر
باحررث للاصررنيف .نررا د ارسررات اصررنف ا زمررات و ر عرراملين أساسرريين همررا :نمررط ا زمررة ,والمرردى
الزمني ل ا إلى ا نواع الاالية (:ريد)1999,
 -1األزمات المفاجئة  :immediate crisesوهي ا زمات الاي احدث بشة مفاجج  ,ومرن أمثلرة
ال ا زمات :اعرض المن مة لعم إرهرابي ,الح ار ر  ,ا نفجرارات ,حروادث السرفن ,الطرا رات ,والسرة
الحديدية.
 -2األزموووات ذات المقووودمات المحسوسوووة crises

 :Emergingوه رري الا رري ل ررا مل رردمات يمة ررن

اساشعارها مسبلاً ,ومن أمثلة ال ا زمات :إضطربات العاملين ,الاغيرات ري اللواعرد واللروانين المرؤثر
على المن مة.
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 -3األزمات المزمنة  :Satained crisesوهي ال الاي اسامر لعد ش ور أو حاى لسرنوات ,علرى
الررر ن مررن بررذ أ ض ر الج ررود يجرراد حلررو ل ررا ,مث ر  :الشررا عات ,وأزمررات المصررداقية بررين المن مررة
وجماهيرها.
واسا دن أدبيات "العلرون السياسرية" و"إدار ا زمرات" اصرنيفات م الفرة ل زمرات ,ويعرود ذلر ا

راوف

إلى المعيار المسا دن ي الاصنيف ,ومن أبرز هذه الاصنيفات ( :ضور)1999,
 -1وفق معيار مرحلة التكوين :نجد أزمة ي مرحلة المريود ,أزمرة ري مرحلرة النمرو ,أزمرة ري مرحلرة
النضج ,أزمة ي مرحلة ا نحسار ,أزمة ي مرحلة ا

افا .

 -2وفوق معيوار معوودل تكورار حوودوث األزموة :نجرد أزمرة ذات طررابع دوري ماةررر الحردوث ,وأزمررة ذات
طابع جا ي عشوا ي ير ماةرر.
 -3وفق مستوى العمق :اميز الدراسات بين نوعين من ا زمات :أزمة سطحية هامشية الاأثير ,وأزمة
جوهرية بالغة الاأثير.
 -4وفق درجة الشدة :يمةن الامييز بين أزمة عنيفة مافجر ,وبين أزمة هاد ة.
 -5وفق الشمولية :نجد أزمة عامة ذات طابع شمولي ,أزمة اصة ذات طابع جز ي.
 -6وفق الموضوع :اوجد ازمة مادية ,وأزمة معنوية ,وأزمة م الطة.
 -7وفوووق المظهووور :اميررز الد ارسررات بررين :أزمررة زاحفررة ,وأزمررة مفاج ررة ,وأزمررة علنيررة ص رريحة ,وأزمررة
ضمنية مساار.
وحاولت دراسات أ رى اصنيف ا زمات حسب نوع ا إلى( :أبو النصر)1996,
 -1األزمات اإلدارية :واناج من واقع المنشأ احت ضغوط حراد  ,و لردان ا دار ري المنشرلت للردرا ا
علررى إا رراذ قر اررات صررحيحة ,إناشررار الشررا عات والمبالغررات دا ر المنشررأ  ,ضروً عررن اضررارب قر اررات
ا دار واعارض ا.
 -2األزمووات اإلجتماعيووة :مث ر أزمررة اللررين ,وأزمررة العدالررة ا جاماعيررة ,وأزمررة ال ويررة الوطنيررة ,وأزمررة
الاجرانس اللررومي .واحردث ا زمررات ا جاماعيررة البراً نايجررة إ راو ن رران اللررين والالاليرد وان يررار ليررات
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اسوية الصراعات ا جاماعية ,ممرا يرؤدي إلرى شرعور طبلرات أو رات إجاماعيرة معينرة دا ر المجامرع
با

اراب ي

ا وضاع الراهنة لمجامع ا.

 -3األزمووات النفسووية :مثر أزمررة ال ويرة ,وأزمررة المراهلررة ,أزمرة الررزواج ,وأزمررة الطرو  ,وأزمررة ال ررروج
على المعاش ,وهذه ا زمات نايجة الشعور با حباط ,وا ةا اب ,وعدن الثلة بالنفس.
 -4األزمات السياسية :مث أزمة المشارةة السياسية ,وأزمة العوقة برين الحةومرة وأحرزاب المعارضرة,
وأزمة الشرعية ...واشير ا زمة من الناحية السياسية إلرى حالرة أو مشرةلة اأ رذ بأبعراد الن ران السياسري
واسادعي إا اذ قرار لمواج رة الاحردي الرذي امثلر  ,ولةرن ا سراجابة الرواينيرة المؤسسرة ل رذه الاحرديات
اةون ير ةا ية ,احو المشةلة إلى أزمة.
 -5األزمووات اإلقتصووادية :مث ر أزمررة الطاقررة ,وأزمررة الاصرردير ,وأزمررة الرةررود الاض ر مي ,أزمررة عجررز
الموازنة .وا زمات ا قاصادية اعبر عن ا نلطاع المفاجج ي مسير المن ومة ا قاصرادية ,ممرا ي ردد
سومة ا دا المعااد ل ا.
 -6األزمات األمنية :مث ا عادا على أحد الش صيات الم مة أو الحاةمة ,طف الطا رات ,افجير
إحرردى وسررا

النل ر والمواصرروت ,الا ديرردات الارري اواج ر الرردو  ,وقررد ي الررف الا ديررد وااعرردد مصررادره

وااجاهاا ر مررن دولررة إلررى أ رررى و ر

عابررارات ةثيررر من ررا الموقررع الجغ ار رري ,وا هررداف والمص ررالح,

وا مةانيات والمعالدات ا يديولوجية والسياسية ,والدور الذي العب الدولة ي دا ر الصراع الدولي.
ويتم أيضا تصنيف األ زمات وفق المستوى الذي تحدث علية االزمة (:ابو النصر .)1999
 -1األزمووات التووي تحوودث علووى مسووتوى المؤسسووة :وهرري ا زمررات الدا ليررة أو ال ارجيررة الارري ا رردد
المنشأ وقد الح الضررر ب را وقرد ارأثر علرى مسرالبل ا واسرامرارها ,مثر  :إضرراب العمرا عرن العمر ,
حموت ا عون المضاد .
 -2األزمات القومية :وهري ا زمرات الاري احردث علرى مسراوى الدولرة ,مثر أزمرة السرياحة بعرد ال جرون
ا رهابي على السيا

ي ا قصر ,وأزمة إ وس بن ا عاماد والاجار .

 -3األزمات الشخصية :وهي ا زمات الار رري اح ر رردث للشر ر ر
البطالة ,وأزمة ال روج على المعاش.

مث ر ر أزم ر ررة ال ر ررزواج والمراهل ر ررة ,وأزم ر ررة
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 -4األزمووات الدوليووة :وهرري ا زمررات الارري احرردث بررين الرردو مث ر  :أزمررة ارةيررا وسرروريا ,1998وأزمررة
أ غانسرراان واي رران ,1998وأزمررة الرهررا ن ا مريةيررة ,1979/1981وأزمررة ضرررب السررفار الصررينية رري
يو سو يا ,1999وحرب ال ليج الثانية.1990/1991
األزمة الدولية هي وصف لحالة ااميز بالاوار الشديد ,والوصو إلى مرحلة حرجة انذر با نفجرار ري
العوقات الطبيعيرة برين الردو  ,ومرن ثرن اشرة طرو اًر مالردماً مرن أطروار الصرراع الرذي يبردأ بالمسراجوت
الةومية ويادرج ي اصاعده حاى يص

ي ذروا إلى ا شاباةات العسةرية.

ويوح مما سب أن على الر ن من اعدد اصنيفات أنواع ا زمات وذل حسب المعايير الم الفرة ,إت
أن هذا لن يمنع من وجود بعض الادا

بين هذه ا نواع.

مراحل تطور األزمة:
اناولت الدراسات الماعللة بموضوع "ا زمات واداراا ا" مراح اطور ا زمات على أساس ا طوار الاري
امررر ب ررا الر ا زمررات .واةشررف أدبيررات د ارسررة ا زمررات عررن أن ا زمررة امررر بررأطوار وم ارحر م الفررة.
واحدد الباحثة "دونا" مراح ا زمة على النحو الاالي( :مةاوي)2005,
 -1مرحلة التأثير :ي هذه المرحلة اواج المن مة ا زمرة ,ابردأ برالاحر لمواج ا را ,إت أنر
افشر

البراً مرا

رري مواج ررة ا زمررة ,ن ر اًر ن معلوماا ررا و براا ررا وعاداا ررا الارري املة ررا ت اسررعف ا رري مواج ررة

ا زمة ,مما يزيد من اعليد الموقف ,ومن ضرعف اللردر علرى مواج رة ا زمرة ن ر اًر لفلرد عنصرر الاروازن
أو ا ازان.
 -2مرحلة اإلرتداد أو التراجوع :وهري المرحلرة الثانيرة الاري امرر ب را المن مرة ري مواج رة ا زمرة ,وهنرا
اعرراني مررن زيرراد الافة ر وعرردن الان ررين ,ا ررر عومررات جسرريمة علررى المس ر ولين بالمن مررة ةإسرراجابة
للموقف الصعب وللحالة النفسية الاي يمر ب ا ,وهذه العومات هي :الاعب ,وا ثار ,وا ر .
 -3مرحلة التفكك والتوافق :ويان ي هذه المرحلة إةاشراف أسراليب جديرد اسراعد ري مواج رة ا زمرة,
أو وضررع اعرراريف ون ررر جديررد لموقررف ا زمررة ,واباةررار حلررو جديررد

يررر الليديررة لح ر ا زمررة مررع

إسامرار حالة الاوار وعدو الاوازن والافة الاي ال ادريجياً من ا على إلى ا سف حاى الن اية.
والسن الدراسات العلمية مراح ا زمة إلى أربعة مراح على النحو الاالي( :العربي.)1999,
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المرحلة األولى :مرحلة نشوء وتراكم األزمة :وهي الفارر الزمنيرة الاري ا رر ي را مؤشررات انبرج بلررب
وقوع ا زمة ,ا ر أعراض جديد وعديد بشة ماوا .
المرحلووة الثانيووة :مرحلووة إنفجووار األزمووة :وهرري المرحلررة الارري ياسرربب ي ررا الحرردث أو الاصررر ات رري
إنفجررار ا زمررة ,وينرراج عررن هررذا ا نفجررار أضر ار اًر ابرردأ رري الاعررا ن اارةررة عواقررب ماديررة وبشررية و يمررة
على المن مة.
المرحلووة الثالثووة :مرحلووة إنحصووار األزمووة :وقررد اسررمى هررذه المرحلررة أحيانراً مرحلررة ا زمررة المزمنررة ,ن
ثار وعواقب ا زمة قد ابلى لعد سنوات.
المرحلة الرابعة :مرحلة انتهاء األزمة :وهي المرحلة الاي اصر

ي را ا زمرة إلرى ن ايا را بعرد الوصرو

إلى حلو ن ا ي ل ا ,وبعدها يصبح موضوع ا زمة ير ذي با للمن مة وجماهيرها العامة.
وارردمج ةثيررر مررن الد ارسررات المرررحلاين الثالثررة والرابعررة رري مرحلررة واحررد  ,يلسررمون م ارح ر ا زمررة إلررى
ثوث مراح ر يسية وهي:
 -1مرحلة ما قبل األزمة( .اإلستعداد)
 -2مرحلة انفجار األزمة( .المواجهة)
 -3مرحلة ما بعد األزمة( .إعادة التوازن)
بينمررا ارررى بعررض الد ارسررات أن مرح ر نشررأ ا زمررة هرري :مرحلررة الاةررون والةمررون -مرحلررة ا ةام را
وال ور -مرحلة الاصاعد وا سافحا  -مرحلة الاصادن وا ناشار.
إدارة األزمات وتطورها
ةانررت البرردايات ا ولررى ل ررور علررن "إدار ا زمررات" مرابط راً ةمصررطلح وضررعي بمجررا ا دار العامررة,
حيث مارسا الدولة والمنشلت العامرة لمواج رة ال رروف الطار رة والةروارث العامرة المفاج رة ,ثرن مارسرا
المنشلت ال اصة ةأسلوب لإلدار ي مواج ة ا حداث والماغيررات يرر الماوقعرة والماوحلرة ,نجراز
م ان عاجلة وح ملز طار ة.
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واعابر أزمة الصواري الةوبية عان  1962النموذج الناجح دار ا زمات واشار البد

نطو الج رد

ا ةاديمي نحرو اأصري مبرادإ "إدار ا زمرات" ,وب را يرؤر اراري هرذا المصرطلح إلرى قراموس العوقرات
الدوليررة ,وذل ر عنرردما أطل ر "روبرررت مةنمررارا" وزيررر الررد اع ا مريةرري رري إدار الررر يس "جررون ةينرردي"
جملا ر الش ر ير " لررن يعررد هنررا –بعررد امن -مجررا للحررديث عررن ا سرراراايجية ,وانمررا عررن إدار ا زمررات
لط".
ومنرذ أوا ر السراينيات وعلرى وجر الاحديرد علرب أزمرة الصرواري الةوبيرة عران  1962أاسرع مف ررون إدار
ا زمات ليشم إدار أزمات ذات صبغة سياسية من من ور العوقات الدولية ,وما يعاري ا مرن اللبرات,
ثن عاد مف ون إدار ا زمات مر أ رى ليرابط بعلن ا دار .وقد نما ري هرذا ا طرار نمرط ماةامر سرمي
"إدار ا زمات" يعم ةوحد و يفية لمعالجة موضروعات محردد هري ا زمرات والمشراة الاري امرر ب را
المن مررة ,وذل ر بوضررع أسررس ن اميررة ل ررذا الررنمط ,ليصرربح نمط راً محرردداً ل ر لياا ر المميررز رري مواج ررة
ا زمات الماعدد والمازايد (.صاد .)2007,
مفهوم إدارة األزمات
واعنر رري ةيفير ررة الاغلر ررب علر ررى ا زمر ررة بر ررا دوات العلمير ررة وا دارير ررة ,واجنر ررب سر ررلبياا ا ,وا سر ررافاد مر ررن
إيجابياا ررا( .البل ر  )1994,رري حررين يعرررف البرراحثون "إدار ا زمررات" بأن ررا مجررا دينرراميةي يزي رد مررن
ةفررا

و اعليررة المن مررة رري الاعام ر مررع ةثيررر مررن ا زمررات الارري ااعرررض ل ررا المن مررات ,وهرري اطب ر

طريلررة إداريررة صررممت للاعام ر مررع مواقررف ا زمررة أثنررا احلي ر أهررداف المن مررة ,هررذه الطريلررة احرراو
اطبي أةثر الوسا

حاى يمةن الطيف ناا ج ا زمة المدمر .)Robert1983( .

ومن ناحية أ رى ,أن إدار ا زمة ل ا مف ون أو معنى مرزدوج ,األول :يعنري أن إدار ا زمرة هري إدار
العمليات أثنا حدوث ا زمة الحليلية ,ولةن يوح أن ةثي اًر من ا حداث الاري انطروي علي را ا زمرات
قد ت يمةن إدارا ا اصة عندما اةون هذه ا حداث ارج سيطر البشر علي ا.
أما المفهوم الثاني :يشير إلى أن إدار ا زمة اعني اللدر على إدار العمليات قب وأثنا وبعرد حردوث
ا زمررة ,وهررذا المف ررون يحم ر
الغرض.

رري طياا ر ضرررور وجررود برنررامج أو ن رران ,أو طررة اررن اصررميم ا ل ررذا
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مراحل إدارة األزمات:
ارى بعض الدراسات أن إدار ا زمة امر بالمراح الاالية (:أ ندي)1994,
 -1مرحلة تخفيف حدة األزمة :وهذه المرحلة اان بعد وقوع ا زمرة ,وياعرين ي را احديرد مراهو مطلروب
عمل  ,وا هادا إلى مةامن ال طر وانالا البرنامج المطلوب للا فيف من درجة طورا .
 -2مرحلة األستعداد والتحضير :ويان ي هذه المرحلة اطوير طة مواج ة ا زمرة ,واردريب العراملين
على انفيذها ,وااضمن ال طة هنا احديد الموارد ا ساسية المطلوبة.
 -3مرحلة المواجهة :وهنا يجب او ير ال دمات الضرورية المساعد  ,والسعي لاللري

دا رر الضررر,

وا هامان باوجي عملية المجاب ة بالشة الذي يضمن ا فيف حد المشةوت بعد إنا ا ا زمة.
 -4مرحلووة إعووادة الت ووازن :و ي ررا اارةررز الم رران علررى اررو ير الرردعن الضررروري ررو الفاررر ا ولررى مررن
إعاد ا مور إلى الوضع الساب لحدوث ا زمة بشة ادريجي.
وهناك تصور آخر يرى أن مراحل إدارة األزمات تتمثل في الخطوات التالية:
 -1تقدير الموقف :يان ي هذه المرحلة الدين أجوبة عن ا س لة الاالية :ماهي اللوى الصانعة ل زمة,
وماهي عناصر اللوى المساعد والمؤيد  ,ولماذا وةيف صنعت ا زمة.
 -2تحليول الموقوف :ويرران ري هرذه المرحلررة عمليرة احديرد عوقرات ا رابرراط ,وأسراليب الاروار ,ومرواطن
اللو  ,وطبيعة ال طر الذي اشةل ا زمة.
 -3التخطوويط العلمووي للتوودخل فووي األزمووة :و رري هررذه المرحلررة يرران رسررن السرريناريوهات ,ووضررع ال طررط
والبرامج وحشد اللوى المؤيد لمواج ة ا زمة والاصدي ل ا.
 -4التوودخل لمعالجووة األزمووة :و ررو ال ر المرحلررة ابرررز هنررا م مررة احديررد الم رران ا ساسررية والثانويررة,
وسب احليل ا.
و ي إطار هذا الاصور ,أن هنا مايسمى "بالوصايا العشر" للاعام مع ا زمات) ضور)1999,
 -1تحديد الهدف.
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 -2اإلحتفاظ بحرية الحركة وعنصر المبادرة.
 -3المباغتة.
 -4الحشد.
 -5التعاون.
 -6اإلقتصاد في إستخدام القوة.
 -7التفوق في السيطرة على األحداث.
 -8المواجهة السريعة.
 -9التعرض السريع لألحداث.
 -10إستخدام األساليب غير المباشرة كلما كان ذلك ممكناً.
وتتناول أدبيات إدارة األزمات مراحل المنهج المتكامل إلدارة األزمات ,كما يلي ( :الخضيري)1998,
 -1مرحلة إختراق جدار األزمة :واساعد هذه المرحلة ي
اس ررا دان عمليا ررين رري ا

الرموز ومعر ة ما بدا

ا زمة ,ويمةن

ار ر ار وهم ررا :عملي ررة البح ررث وا رران ببح ررث موض رروع ا زم ررة والاع رررف عل ررى

عناصرررها وأسررباب ا والعوام ر المررؤثر ي ررا ,ثررن عمليررة الاليررين واعنررى الحةررن علررى ا زمررة بطريلررة شرراملة
ومعر ة جوانب ا السلبية وا يجابية.
 -2مرحلة التمركز :واعني بنا رأس جسرر مامرةرز دا ر ةيران ا زمرة حارى يمةرن العبرور إلرى قلب را,
ثررن الحصررو علررى مزيررد مررن المعلومررات دا ر ا زمررة ,حيررث يعابررر الحصررو علررى المعلومررات عنصر اًر
هاماً ي ح ا زمة.
 -3مرحلوووة اإلنتشوووار :وهرري مرحلررة ةسررب مزيررد المؤيرردين واحررويل ن إلررى قررو مناصررر للسرريطر علررى
عناصر ا زمة وش حرةا ا ,ود ع ا بعيداً عن أماةن السيطر .
 -4مرحلة التحكم والسيطرة :ويان ي هذه المرحلرة السريطر والراحةن علرى عوامر الةرن والةيرف والرزمن
والاةلفة والج د ال ا

بإدار ا زمة ةة .
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 -5مرحلوة التوجيو  :وهرري أ طرر الم ارحر علررى ا طرو  ,حيررث يسراطيع المسررؤو عن را اوجي ررا رري
عد مسارات ,حيث يمةن اصديرها إلى ةيانات ارجية.

إستراتيجيات إدارة األزمات
امث ر اسرراراايجيات إدار ا زمررات مجموعررة مررن المنرراهج الارري يمةررن اسررا دام ا رري الاعام ر ا زمررات,
وياوقف اسا دام ا على اللدرات الش صية ,وال روف الموضوعية ,وا مةانات المااحة .ويمث إ ايار
ا ساراايجية المناسبة أهمية ةبير ي سرعة وةفا

الاعام مع ا زمة.

ومن هذه اإلستراتيجيات في التعامل مع األزمة ,وذلك على النحو التالي)Laurance.1991( :
 -1استراتيجية العنف في التعامل مع األزمة :واسا دن ي الاعام مع ا زمات الاي ت اارو ر حول را
المعلومررات الةا يررة ,وأيض راً رري حالررة اناشررار ا زم ررة رري عررد إاجاه ررات .واسررا دن هررذه ا س رراراايجية
اةايةين ,األول :هو الادمير الدا لي ل زمة باحطين الملومات والعناصر الاي أشعلت ا زمرة ,أو لر
ص رراع دا لرري بررين اللرروى الصررانعة ل ررا .والثووواني :وهررو الارردمير ال ررارجي ل زمررة عررن طري ر حصررار
العناصر المسببة ل زمة من ال ارج ,واجميع اللوى المعارضة ال ارجية ود ع ا الى مجا ا زمة.
 -2استراتيجية وقوف النموو :وا ردف إلرى الارةيرز علرى قبرو ا مرر الواقرع وبرذ الج رود لمنرع اردهوره,
واسا دن ي أزمات المواج ة مع قوى ذات حجن ةبير وماشعبة ,وأزمات الرأي العان والجماهير.
 -3اسووتراتيجية التجزئووة :واعامررد علررى الد ارسررة والاحلي ر للعوام ر المررؤثر رري ا زمررات الةبيررر ,وارةررز
على ضرب الروابط المجمعة ل زمة واجز ا ا ,ثن احوي العناصر الماحد إلى عناصر ماعارضة.
 -4اسووتراتيجية إجهوواض الفكوور الصووانع لألزمووة :ا رردف إلررى إضررعاف المبررادإ أو ا سررس الارري يلررون
علي ا الفةر الصانع ل زمة ,ويرةز الاةاي المسا دن ي ا علرى الاشرةي

ري العناصرر المةونرة للفةرر,

أو ا قاراب من بعض الف ات المرابطة بشة ضعيف ب والاحالف مع ا ,أو الاضرامن مرع الفةرر الرذي
يلود ا زمة ثن الا لي عن واحداث ا نلسان.
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 -5استراتيجية دفع األزمة لألموام :وا ردف إلرى ا سرراع برد ع اللرو المشرارةة ري صرناعة ا زمرة إلرى
مرحلررة مالدمررة ,وا ررر و رراا ن واسرررع بوجررود الص رراع بيررن ن ,واصررلح هررذه ا سرراراايجية عنررد اةا ر
واضامن قوى ير ماشاب ة ومانا ر من أج صناعة ا زمة.
 -6استراتيجية تغيير المسار :واحاو احلي ناا ج طيبة اعويضاً لل سا ر الاري أ رزا را ا زمرة وذلر
من و اغيير مسار ا زمة الطبيعي واحويل ا إلى مسارات بعيد .
إعالم األزمات:
اؤةد عديد من الدراسات أن قلة المعلومات المااحة ل زمة اؤثر بالسرلب علرى م الرف ا طرراف ,وازيرد
من حراتت الرذعر وال روف مرن ارداعياا ا ,وبالارالي رأن قردر اللرا ن با اصرا
وسرا

ري المن مرة علرى إمرداد

ا عرون بالمعلومرات الدقيلررة والفوريرة وقرت ا زمررة اعطري مؤشر اًر م مراً علررى اعليرة المن مرة رري

إدار ا زمرة و لر

ثرار إيجابيرة علرى المن مرة لرردى جماهيرهرا وا طرراف ذات الصرلةCenter, & (.

)Jackson, 1990
ويلون ا اصا بدور مؤثر عند مواج ة المن مة ل زمات ,مرن ج رة يسراعد علرى إدار ا زمرة بفاعليرة
ونجر ررا  ,ومر ررن ج ر ررة أ ر رررى يحر رراو الحفر ررا علر ررى صر ررور إيجابير ررة للمن مر ررة اجر رراه جماهيرهر ررا الدا لير ررة
وال ارجية.
وقررد أةرردت عديررد مررن الد ارسررات أن الجم ررور بة ر
لمعر ة افاصي ا زمات .وا ر أهمية وسرا

اا ر يعامررد علررى وسررا

ا عررون ةمصررادر ر يسررية

ا عرون أيضراً ري مجرا السريطر علرى الشرا عات الاري

اناش ررر بس رررعة بالغ ررة وق ررت ا زم ررة ,والا رري اة ررون ل ررا أحيانر راً ا ررداعيات س ررلبية عل ررى إدار ا زم ررة ,رري
امض ر ررة بطبيعا ر ررا وم ر ررن الص ر ررعب معر ر ررة مص ر ررادرها لع ر رردن ا ر ررو ر المعلوم ر ررات الةا ي ر ررة ع ر ررن ا زم ر ررة.
(شريف)1998,
مفهوم إعالم األزمات:
هررو مجمرروع العمليررات ا عوميررة الارري ااوس ر ب ررا م الررف الوسررا

ا عوميررة قب ر وأثنررا وبعررد حرردوث

ا زمات لاغطية ا حداث ومواةبا ا .وعلى الرر ن مرن أن ا زمرة ليسرت أساسراً مسرألة إعوميرة إت أن
ا عون يسامد أهمياة الةبرى زمن حدوث ا زمات من قدرا ال ا لة على الارأثير ,واوجيرة الررأي العران,
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واحا روا اررداعيات ا زمررة واأثيراا ررا الس رلبية ,ودعررن المواقررف ,واجليررة الحلررا  ,وا د ررة النفرروس ,واعب ررة
الصرفوف ,وحشرد الطاقررات بااجراه ال طرط الموضرروعة لضرمان أسررلن م ررج ل زمرة .وبررذل يعرد ا عررون
وسرريطاً عرراتً بررين بررؤر ا زمررة والجمرراهير العريضررة الارري ينااب ررا شررعور قرروي بضرررور الحصررو علررى
معلومررات ةا يررة ووا يررة وشررا ية ,ااسرراب إلررى معر ررة الافاصرري الدقيلررة والاطررورات الطار ررة ,وااضرراعف
ا وقررات الارري ا صص ر ا للاعرررف لم الررف وسررا

ا عررون بحيررث اصرربح هرري المصرردر الوحيررد الررذي

يسامد من الناس معلوماا ن حو ا زمة .
لذل اسانفر وسا

ا عون ة طاقاا ا أثنا ا زمات وابعث ي أوساط ا حالرة اعب رة قصروى لاغطيرة

الحالررة وماابعا ررا واأديررة الرردور المنرروط ب ررا ,ب رردف الاغلررب علررى عرردن اتسررالرار النفسرري والفةررري الررذي
ي ين على الناس ,واعزيرز الثلرة بالرذات وبالملردر الذاايرة علرى اجراوز ا زمر لدير وبرث الشرعور برا من
والطمأنينررة رري نفوس ر ن م ررن ررو إش ررباع حاجرراا ن إل ررى المعلومررات ,ن مل رراوما ن – أثنررا ا زم ررة-
اضررعف ,ويصرربحون عرضررة ":للاررأثير بأيررة أق روا أو مواقررف أو رسررا
أةثر طلبا ,وأةثر أساعدادا ,وأةثر عرضة وقابلية ل

إعوميررة ارجيررة ,ويةررون الفرررد

ا ار

وهذا ما أه ا عون إلى أن يصبح طر ا مازايد الحضور ,قوي الصوت ,مسراهما نشرطا ,وطر را راعو
ي المساويات الم الف

دار ا زم ( .اديب ضور.)1999

أسس وقواعد إعالم األزمات:
 -1المصداقية :واعني الاوازن ي عرض الرأي والرأي ام ر أثنا الاغطيرة ا عوميرة ,وا حاطرة بةر
أبعاد الموضوع ,وا شار إلى اتاجاهات المطروحة حول بطريلة ماوازنة.
ةمرا اعنرري أيضررا احارران ذةررا الجم ررور وعرردن اتسررا انة بلد ارار علررى الامييررز ,وافررادي ارررويج ا ةاذيررب
والاسررار علررى الحلررا  ,ن احارران الماللرري ,واحارران عللر ومشرراعره ,مررن أساسرريات الجررذب الارري اعامررد
علي ررا الوسررا

ا عوميررة الرصررنة الارري اطمررح إلررى أن اجررد ل ررا مةانررا ت لررا بررين ن يراا ررا وسررط حمررى

المنا سة المساعر بين وسا

ا عون.

المصررداقية هرري جرروهر العم ر ا عومرري واحرردى ثوابا ر المسررمر دومررا وب اصررة رري الرروعي الجمعرري
والمعلومة المااحة.
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 -2م ارعررا أنرواع الرسررا
ورسررا

ا عوميررة الارري ياعررين بث ررا أثنررا ا زمررة :نررا رسررا

موج ررة إلررى ال ررارج ورسررا

موج ررة إلررى الرردا

موج ررة إلررى أط رراف أ رررى ل ررا يررد رري اررأزين ا وضرراع ,ورسررا

موج ررة إلررى ال صررن أو العرردو ,ولة ر نرروع مررن هررذه الرسررا

م ام ررا وو ا ف ررا وسررب وأشررةا وصررول ا

واأثيرها.
 -3لة وسيلة إعوميرة (ملررو أو مسرموعة أو مر يرة) صا صر ا ومميزاا را وجم ورهرا ,لرذل ياعرين
على وسا

ا عون أثنا ا زمات أن ا ارعري هرذه الفررو وات او رات ,وأن اصرو رسرا ل ا ا عوميرة

بالشة الذي يناسب ة وسيلة بحيث اضمن وصو الرسا

إلى أهدا ا المحدد .

 -4أن ياضمن ال بر ا جابة عن ا س لة الساة المعرو ة :ماذا؟ من ؟ ماى ؟ أين ؟ ةيف ؟ ولماذا ؟
 -5الحيادية واو يف الشواهد او يفا أمينا ودقيلا.
 -6البعد عن الا ويف.
 -7الم نية واتحا ار ية.
 -8الاصدي لإلشاعات بنشر ا

بار الصحيحة ,وبأقصى سرعة ممةنة.

إستراتيجيات إعالم األزمات
 -1أهمية الا طيط ا عومي ي مواج ة ا زمات يمةن للا طيط ا عومي المعد والمدروس جيدا أن
يعم على السين واشايت العناصر المسببة ل زمة  ,ومما يزيد من أهمية الا طيط ا عومي لمواج ة
ا زم ررات ه ررو ار ررأثيره المباش ررر عل ررى سر ررلوةيات ا ر رراد وااجاهر رراا ن ب رردف إنا رراج سر ررلو مر رروب ي ر ر .
والا طرريط ا عومرري يررر الجيررد رري مواج ررة ا زمررات يعم ر علررى زيرراد اسررافحا ا زمررات برردت مررن
اللضا علي ا.
 -2الدقة ي عررض الحلرا

والمعلومرات والرديم ا للررأي العران بصرد دون الروين أو احريرف للحلرا

ويجب أن يصاحب ذل السرعة ي نشرر المعلومرات يجراد منرا صرحي يحاروي ثرار ا زمرة لةرن مرع
السرررعة يجررب الارردقي

رري المعلومررة الملدمررة دون اسرررع ,و رري الوقررت نفسررة هنررا بعررض ا زمررات ذات

الاأثير ي الرأي العان الدا لي وقد ياطلب الاعام مع را حجرب أو منرع بعرض المعلومرات حرصراً علرى
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المصررلحة العامررة لةررن يجررب ممارسررة هررذا الحجررب للمعلومررات و ر معررايير واضررحة وبحر يررة إعوميررة
عالية.
 -3اتعاراف با

طا المراةبة ي بداية ا زمة.

 -4اغيير المواقف واتاجاهات.
 -5اةرار الرسا

الاحذيرية.

 -6ازويد الجماهير بالحلا

للحد من اناشار الشا عات وا

بار الةاذبة حو ا زمة.

 -7عدن الاوقف جأ عن اتهامان با زمة ,وعدن ار الجم ور ي ار .
 -8مجاب ة الحموت ا عومية المعادية :ياعرض الرأي العان العالمي لدعاية مضراد ومةثفرة وماعردد
المصررادر ,واشررة م مررة مجاب ررة هررذه الدعايررة المضرراد إحردى الم رران المرةزيررة لللرراد ا عوميررة وذلر
للحد من اطور ا زمة.
 -9ضرررور الارةيررز رري مرحلررة مررا بعررد ا زمررة علررى اسررا و

العبررر والرردروس والناررا ج مررن ا زمررة

والدين رؤية معملة ل زمة وللدروس المسافاد من ا.
وهذه ا ساراايجيات و يرها اعرد محطرات هامرة ري الاعامر ا عومري مرع ا زمرات ,ومن را نردر البعرد
ال طير وا ساراايجي عون ا زمات ,والدور الحيوي الذي يؤدي

و هرذه الفارر الحرجرة الاري اطبرع

ةر ر ال ررروف المحيط ررة ب ررا بط ررابع الا رروار والللر ر وا راب ررا وال رروف م ررن المج ررو واوق ررع ا سر روأ.
(زرمان.)2010,
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ثانياً :الدراسات السابقة:
و ي دراسة أجراها همام ( )1997عن دور ا عون ي الاوعية للحد من ال سا ر النااجة عن ا زمات
والةروارث ,أوصررى الباحررث بضرررور اتهامرران بإعررداد بررامج اوعيررة اعليميررة وارشررادية اناسررب ةر مرحلررة
معينة ,ي إطار حملة قومية ماةاملة احث علرى العمر ا يجرابي والفعرا لافرادي ا

طرار الاري ارؤدي

إلررى سررا ر رري المررا وا روا  ,ةمررا دعررا إلررى إقامررة مررؤامرات ونرردوات وحمرروت اوعيررة ي ص ر
أسبوع من ة عان للادريب على وسا
ذل ر

ل ررا

مةا حة النيران ,وعمليات ا نلاذ ,وا سعا ات ا ولية ,وما إلى

رري ةا ررة المرردارس والجامعررات والمصررالح الحةوميررة .ةمررا أوصررى بإنارراج أ ررون اسررجيلية الفزيونيررة

ب رردف ر ررع مس رراوى ال رروعي (ل رردى المر رواطنين والمليم ررين) للح ررد م ررن ا

ط ررار وال س ررا ر الناجم ررة ع ررن

ا زمررات الممةررن حرردوث ا ,وةيفيررة الاعامر مع ررا ,بعررد أ ررذ ةا ررة اتحاياطررات الوزمررة (همرران1997 :ن:
.)504
وأجرررى الفهيوود ( )1999د ارسررة بعن روان " دور العوقررات العامررة رري الاعام ر مررع ا زمررات " مررن ررو
إبرراز مرا الرون بر إدار العوقررات العامرة لاحسرين صرور الج راز أو الج ررة الاابعرة ل را أمران جماهيرهررا أو
الج رات الارري ااعامر مع ررا بإسرا دان وسررا
ررو وسررا

ا اصررا الم الفررة سروا علررى المسرراوى الش صرري أو مررن

ا عررون الم الفررة لعرروج ا زمررات وا ازلررة ثارهررا المعنويررة والماديررة .هررد ت الد ارسررة ال ررى

الاع رررف عل ررى م رردى ةف ررا

واس رراعداد إدار العوق ررات العام ررة رري ا ج ررز الحةومي ررة بالمملة ررة العربي ررة

السعودية للليان بدورها ا عومي لمواج ة ا زمات والةوارث .واوصلت هذه الدراسة إلى الناا ج الاالية:
 -1ت امارس إدار العوقات العامة أنشطة إعوميرة مسراند ري مرحلرة مرا قبر وقروع ا زمرة وهرذا يحرد
من إساغو الوقت لصالح ا.
 -2هنررا قصررور رري الرردور ا عومرري ج ررز العوقررات العامررة أثنررا وقرروع ا زمررة نايجررة عرردن وجررود
إساراايجيات مسبلة للاعام مع ا زمات والةوراث.
 -1ت الررون إدار العوقررات العامررة بررأي نشرراط إعومرري عررا بعررد زوا ا زمررة أو الةارثررة لاو رري وقوع ررا
مسالبوً او للا فيف من ثارها.
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وأجرى بهنسي ( )2000دراسة بعنوان" :مدى إعاماد الجم ور على وسا

ا عون المصرية أثنا

ا زمات"
واناولت الد ارسة أبعاد عوقات إعاماد طلبة الجامعات المصرية على وسا

ا عون أثنا ا زمات

وارايب أهميا ا لدى الجم ور ,وأسباب إعاماده علي ا ومدى ثلا ب ا والعوقة بين هذه الثلة وبين
ا عاماد على هذه الوسا  ,و ل

الباحث إلى عدد من الناا ج الاي ةشفت عن أن الالفزيون ان

الصحف ثن ا ذاعات المصرية اأاي ي ملدمة وسا

ا عون الاي يعامد علي ا الجم ور أثنا

ا زمات .ةما أسفرت الناا ج عن وجود رو ذات دتلة إحصا ية بين وسا

ا عون المصرية الثوث

يما ياعل بأسباب أعاماد الجم ور علي ا أثنا ا زمات ووجود درجة عالية من اتقاران بين درجة ثلة
الجم ور ي وسا

ا عون المصرية ودرجة اعاماده علي ا.

و ري بحرث أجرراه ةر مرن أرجرين وبراو (  )Hart Pault, Boin Arjen 2003ةيفيررة قيرراد واوجي ر
الجم ررور رري أوقررات ا زمررات  ,حررين اسرراناجا أن هنررا اصررور مررألوف مررن أن ا زم ررة ا ررو ر مفااح ررا
و رصا لإلصو والالوين ,إن الناس ي أوقات ا زمرات والمحرن ين رون إلى قادا ن ليفعلوا شي ا ما...
وعنرردما يررنجح اللرراد رري اللي ر

طررر ا زمررات والرجرروع إلررى الحالررة اتعاياديررة ل وضرراع  ,ررإن النرراس

يطللررون علررى قررادا ن صررفات اللرراد الحليليررين واذا اسررامر أداؤهررن الن راجح رري أوقررات ال طررر ررإن اللرراد
ياحولررون رري ن ررر شررعوب ن إل ررى رج ررا حليلي ررين ولةررن عنرردما ت يرران إن ررا ا زمررات وت يسرراطيع اللرراد
إعراد ا مررور إلررى الوضررع اتعايرادي رإن اللرراد سرياحملون النارا ج ,إن مرن الشرا ع رن الاصرور الررذي
مفرراده بررأن ا زمررات اولررد نا ررذ لفررر

حليلررة صررو والرروين ال ياة ر الان يميررة وال ررسياسات وال ط ررط

الطويلر ررة ا مر ررد  ...إن إدار ا زمر ررة ر رري ن ر ررر " أرجر ررين وبر رراو " ل ر ررن اة ر ررن سر ر ر لة أب ر رردا ن الفوض ر ررى
المؤسسااية وضغط ا عون والشد والمعلومات ير الدقيلة ,هري عوامر اجعر مرن الررصعب علررى قراد
ا زمررة اا رراذ اللر اررات ,إن ا زمررات الحديثررة اررزداد اعليرردا ,إن ررا ت انحصررر رري حرردود شررا عة معرو ررة ,
إن ا ااعلد مع مشاة عميلة أ رى ومدا ا طويلة ,إن ا زمرة الحديثة هي نايجة لعد عمليرات عررصرية
مثر العولمرة  ,المعلوماايرة  ,اتارصاتت.
وقررد ل ر

( رجررين وبرراو ) ثوثررة دروس اامث ر

رري  :الرردرس ا و  :إن اللرراد يحارراجون إلررى أن

يصررو وا لررسفة دار ا زمررات والارري اسرراعدهن لمناقشررة وملاومررة الحيررر الموزمررة ي عمليررة إصررو
واعاد الالوين .
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الدرس الثاني  :إن اللاد لن يند عوا بااجاه إعاد الالوين أو ا صرو بردون ا

ررذ باتعابرار حصرول ن

على الحجة من و المناقشات والمنا رات المسافيضة.
الدرس الثالث  :إن الالروين الرذي ي ر

ا زمرة ي لر احرديات اسراثنا ية اسرامر لفا ررات for the ( .

 ) long termطويلة زمنية.
ي دراسة قيمة  ,يرى (  )Elsubbaugh.S 2004إن " ا زمات هري حالرة حاميرة ت مفررر من را ري
مجا ا عون وت يمةن صل ا من أنشطة ا عما
الماضية قد شر دت زيراد

ي المؤسسات والمن مرات  ....وأن السرنين اللليلرة

طيرر ري عردد ا زمرات المردمر رري عرردد ةبيررر مررن المن مرات والمؤسسرات

رري العررالن  ,ويرررى أن الج ررد المطلرروب لمواج ررة ا زمررات هررو أةبررر بةثيررر مررن الماضرري بسرربب ارابرراط
المن مرات مررع اتقاررصاديات (  ( , ..) economiesإن أحررداث أيلررو (سرربامبر)  2001قرد وضررعت
العالن أمان أزمات دراماايةية  ....وان ال رروف والبي رة احرران علررى المؤسسرات اطروير أسراليب لمواج رة
ا زمررات عررن طرير ر الا ي ررؤ الم ررسب ل زم ررات المحامل ررة وضرررور وضررع اسرراراايجيات ل زمررة أصرربح
نايجة محامة لة مؤسسة اريد أن ارسامر برصور عالة وااجاوز أية أزمرات محاملرة  " ...ويؤةرد أيضرا
أن " العديد من ا زمات الدراماايةية للعشرين سنة الماضية مث ( ) Island Mile Three
عرران  1979أو حررادث انفجررار مفاعر

(اشررير نوب ر ) النررووي رري اتاحرراد السررو يااي عرران  1986ةرران

م ررن الممة ررن من ررع ه ررذه الحر روادث (ا زم ررات ) أو ةر رران م ررن الممة ررن اللير ر اأثيراا ررا ل ررو ة رران المش ررغلون
ومد ار هن قد اساعدوا أو ا يؤوا لمث هذه الحوادث وا زمات.
وأجرى الضويحي ( )2004دراسة بعنوان " الا طيط ا عومري ودوره ري مواج رة الةروارث وا زمرات "
حيررث هررد ت إلررى الاعرررف علررى دور الا طرريط ا عومرري رري مواج ررة اتزمررات والة روارث حيررث يس ر ن
الا طيط ا عومي ي مساعد ا ج ز الاي الون باطبيل علرى الاعامر ا مثر مرع ا زمرات والةروارث
والحد من ثارها السلبية من و اوجي الجماهير ي جميع مراح ا زمة أو الةارثة بأسا دان المن ج
العلمي وأدواا والبيانات وا حصا ات الدقيلة لاحلير الموقرف بموضروعية والاعررف علرى ةر ا وضراع
السررا د وا اجاهررات المررؤثر واو يف ررا رري ملاومررة ا زمررة والحررد مررن ثارهررا السررلبية .وأ رررت ناررا ج
الدراسة مايلي:

42

 -1أن لإلعون دور م ن جداً للا فيف من حد ا زمات والةوارث من و ازويد الجماهير بالحلرا
للحد من إناشار الشا عات وا
بررال بر والةفررا

برار الةاذبرة حرو ا زمرات والمواقرف وا صري

ماحردث رسرمي يامارع

لررإلدت بالاص رريحات حررو مسررار ا زمررة أو الةارثررة للحيلولررة دون افاقم ررا والمحا ررة

على سرية ا اصاتت والعمليات.
 -2هنا انسي إعومي قوي بين إدار العوقات العامة بالد اع المدني وا ج ز ا عومية.
 -2ادر إدار العوقات العامة بالد اع المدني أهمية اللجو لوسا

ا عون لمواج ة ا زمات والةوارث.

وأجرى العمرات ( )2005دراسة بعنوان "ا عون ا مني وقت ا زمرات " حيرث اوصر الباحرث
ي ن اية بحث إلى مجموعة من الناا ج لع من أهم ا مايلي :
 -1ا عون ا مني ليس هد اً بحد ذاا وانما هو وسيلة اعلين وارشاد واوعية للمواطنين اوضرح ا دوار
المطلوبة من ن لمساعد رجا الشرطة وا من والن ان العان لمصلحة الجميع .
 -2ا عون ا مني ةفرع ما ص

من علن ا عون من الس

على الةثيرين الاحدث ي وانالاد أدا

العاملين ي  ,ولةن عم من الصعب على مع ن المنالدين ل ان يعملوا ي  ,ن ن ت يعر رون بر وت
يجرؤون على احم ابعاا .
 -3ا ع ررون ا من رري الن رراجح رري الن اي ررة ه ررو إع ررون المناص ررر ,ن نج ررا الم رران دا مر راً يب رررر أ ط ررا
العاملين سوا ي العمليات الميدانية أو ي العمليات ا عومية.
وحيث يوصي الباحث من و دراسا بما يلي:
 -1على جميع اتج ز ا منية والشرطية دعن ج از ا عون اتمني لدي ا من و او ير اماي:
أ -ةروادر بشررية مؤهلررة أةاديميراً و نيررا ولرردي ا الر بررة الةاملررة رري هررذا العمر مررع اررو ير ن رران للح روا ز
المادية والمعنوية ل ن.
ب -وسا ط نل حديثة وةا ية وقادر على العم
ج -أج ررز ومعرردات للاصرروير وارسررا ا
وةاتت ا نبا ووسا

ا عون.

ي م الف ال روف الطبيعية وا منية الم الفة.

بررار والمعلومررات بالصرروت والصررور مررن مةرران الحرردث إلررى
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 -2يجب أن ااميز الرسالة ا عومية الاي يلدم ا رجرا ا عرون ا منري بالمصرداقية والشرفا ية مدعمرة
با رقان والبراهين ,ولةن بصور محار ة ت اؤثر سلباً على سير الاحلي وت اعادي على حلرو أطرراف
اللضية.
 -3على اللا مين على ا عون ا مني ي ا زمات ااباع جميع وسا

والنيرات الارأثير وا قنراع ,لنلر

الصررور ا يجابيررة عررن رجررا الشرررطة وا مررن وابريررر إج ر ار اا ن رري معالجررة ا زمررة ,مررع الارةيررز علررى
إضعاف صور ال صن واع ين سلبياا أمان الرأي العان ,من أج النجا إعومياً ي إدار ا زمة.
 -4علررى اللررا مين علررى ا عررون ا منرري بمررا لرردي ن مررن إمةانيررة الوصررو إلررى مةرران الحرردث بسرررعة,
وحرية ي اصوير واوثي امثار الناجمة عن  ,أن يرزودوا وسرا

ا عرون الرسرمية والمسراللة با شررطة

الالفزيونية.
و ي دراسة أج ارهرا( others and Hale. E Joanne )2005حرو احرديات اتارصاتت لوساجابة
الوزمة حيث اساناج أن "ااصا ا زمة مع الناس هو م ن جدا ويجلب اتناباه  ...وان عوقرات الناس
(العامة) امث مجموعة نشاطات اتاصاتت الضرورية و مرحلة اتساجابة الوزمة.
إن د ارسر ررة العوقر ررات العامر ررة قر ررد رةر ررزت بصر ررور اصر ررة علر ررى طر ررو واحر ررد لوا ر ررصا وه ر رري النشر ررر
) )Disseminationوج ة واحد هي ( الناس )  ,إن ناا ج هذه الدراسة الارر برأن ال طوات ا

رى

تاص رراتت ا زم ررة الرص ررد ( الموح ررة )  ,والارجم ررة أو الافس ررير  ,وات اير ررار يج ررب أن ا ررن ن وارا ررب
للنشررر وان ررا سرراؤثر علررى قرردر المن مررة نمررا طررور أو مرحلررة اتسرراجابة  ,وانمررا ال طررر ل ض ررار
المارابة على ا زمة  ,وأةثر من ذلر

رإن نشراطات العوقررات العامررة سروف الردر أو الريس ةر م ارحر

إدار ا زمررة  .وان العام ر الوحيررد الموجررود ررو مرحلررة اتسرراجابة ل زمررة ( طررر الفلرردان  ,ضررغط
الوقرت  ,والشد ) يؤدي إلى دعن واضح للبحث ...

وأش ررار إل ررى أن م ررور  1995تحر ر ب ررأن ( مرحل ررة اتس رراجابة ل زم ررة ) اض ررع أي أن مر ررة ااص رراتت
اعاياديررة للمن مررة والعمليررات احررت ضررغط إضررا ي  ...إن المعر ررة بررال طوات ع رراد م ررا يابع ر مواج ررة
احررديات  ,رري مثر هررذه العمليررات يمةررن أن يسرراعد مررد ار ا زمررات علررى اتس رراجابة بسرررعة بعررد افجررر
أح ررداث ا زم ررة  ,إن المحص ررلة الن ا ي ررة ه رري أن اتاص رراتت رري مرحل ررة اتس رراجابة ل زم ررة اللر ر م ررن
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ا ض ررار الناجمررة عررن ا زمررة  ,إن مث ر هررذا اتسررانااج جي ررد  ,وه ررو الغ رررض الررر يس لررإلدار الفعال ررة
ل زمات واتاصاتت الفعالة ل زمات.

وقان زين ( )2010بإج ار دراسة بعنوان" دور ا عون ي إدار ا زمات والةوارث" واناولت هذ
الدراسة دور ا عون ي إدار ا زمات والةوارث .وابراز دوره وأهميا ا واأثير وسا ل لإلساعداد
وا ساجابة لإلزمات والةوارث من و الاحذير المبةر والاصدي ل ةاذيب والشا عات والعم على
طمأنة الجم ور .إسا دن الباحث المن ج الوصفي والاحليلي ي معالجة البيانات والمعلومات وافسيرها
واحليل ا وشملت الدراسة أربعة صو ومباحث  ,اناو الفص ا و ا عون مف وم ا–اعريف ا–
أنواع ا  ,والفص الثاني إدار ا زمات والةوارث .والفص الثالث الا طيط ا عومي ي إدار ا زمات
والةوارث .و لصت الدراسة إلى مجموعة من الناا ج ةما يلي-:
أهن الناا ج-:
 -1أةدت الدراسة أهمية ا عون ووسا ل ي إدار ا زمات والةوارث  ,ن ا عون هو
الوسيلة المناسبة لحشد الجم ور والمس ولين للمشارةة والدين الدعن.
 -2أ رت الدراسة أن ا زمات والةوارث ينحصر مع م ا ,ي اهر الةوارث الطبيعية
ةالفيضانات والزتز والبراةين  ,و ي اللجؤ والنزو والمجاعات بأسباب ا الم الفة.
وةانت دراسة عمران ( )2011بعنوان " دور الصحا ة السعودية اليومية (عةا  ,الرياض,الوطن )
ي الاعام مع ا زمات والةوارث .
إذ ةان من أولويات هذه الصحف ا هامان با زمة والةارثة ي جميع مراحل ا (قب وأثنا وبعد
وقوع ا).
واوصررلت الد ارسررة إلررى أن الصررحف السررعودية رةررزت علررى المرحلررة الثانيررة مررن م ارح ر ا زمررة والةارثررة
(حرين وقوع را) ومرن ثرن المرحلررة الثالثرة (بعرد وقوع را) بينمرا لررن ا ران بالشرة المطلروب بالمرحلرة ا ولررى
الاي اعد هي ا هن ,حيث أن ا احذر من وقوع ا زمة والةارثة ,واحد من امثار السلبية النااجة عن ما.
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وأشارت ناا ج الدراسة إلى ارافاع اسا دان مواقع الصفحات الدا لية ي نشر أ بار ا زمة والةارثة
وهذا ياطلب من اللارإ البحث عن هذه المواضيع بدتً من أن ياواج إلي الموضوع .
ةما أشارت ناا ج الدراسة إلى عدن اهامان الصحا ة السعودية بمع ن الفنون الصحفية عند اناول ا
موضوعات ا زمة والةارثة  ,ب رةزت على اسا دان (ال بر) ,إذ لن ي ر ر ر ر ر ر ر على سبي المثا ر ر ر ر ر
اهامان السعودية بفن (الةاريةااير) على الر ن من أهمية الرسن السا ر ي اجسيد ال بر وقو اأثيره
على الل ار .
واشير الناا ج إلى أن الصحا ة السعودية رةزت على ال بر ي عرض ا لموضوعات ا زمة والةارثة,
ولن اعط الفنون ا

رى ا همية الاي اساحل ا.

وأوصت الدراسة بضرور ا هامان بمراح ا زمة والةارثة اصة المرحلة ا ولى الاي اانباأ بوقوع
ا زمة والةارثة.
ةما أوصت بضرور الا طيط المسب لاعام ا عون مع ا زمات والةوارث من و اج يز ةوادر
إعومية ما صصة ي ال الحاتت الطار ة ,إضا ة إلى ضرور اةثيف نشر المعلومات الاي احذر
من وقوع الةارثة وا زمة ,وادعيم ا با رقان واتحصا يات ,لما لذل من أهمية ي معالجا ا.
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التعليق على الدراسات السابقة ,وأبرز ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة :
 -1ا الررف هررذه الد ارسررة عررن الد ارسررات السررابلة الارري اناولررت موضرروعات ا عررون وادار ا زمررات مررن
حيث إ اوف البي ة الاطبيلية للدراسة.
 -2وأن أبرز ما يميز هذه الدراسة عن يرها من الدراسات السابلة أن ا اردرس دور ا ذاعرات ا ردنيرة
ي إدار ا زمات المحلية ي وقت ةثرت ي ا زمات وذل لما يدور حول را مرن أحرداث وعردن إسرالرار
ل ررد ةان ررت أ ل ررب الد ارس ررات ا رردرس دور ج رراز العوق ررات العام ررة والص ررحف والالفزي ررون رري الح ررد م ررن
ا زمات.
 -3وا الف هذه الدراسة عن بعض الدراسات السابلة من حيث مجامع البحث وعينا ا.
 -4مع ررن الد ارسررات السررابلة ماشرراب ة مررع هررذه الد ارسررة مررن ررو المررن ج المسررا دن (المررن ج الوصررفي
الاحليلي).
ويرررى الباحررث بررأن الد ارسررات السررابلة اناولررت موضرروع ا زمررات مررن عررد جوانررب من ررا مررن درس دور
ا عررون رري الاوعيررة للحررد مررن ال سررا ر النااجررة عررن ا زمررات والة روارث ومن ررا مررن حرردد أ طررا رري
ا اصرراتت يجررب ا باعرراد عن ررا عنررد إدار ا زمررات ومن ررا مررن درس ةيفيررة اوجي ر وقيرراد الجم ررور رري
أوقات ا زمات ,و يرها من الدراسات ,ولةن لن ااطر أي دراسة عن دور ا ذاعات ي إدار ا زمرات
ومن هنا اةمن أهمية هذه الدراسة وهذا ما يميزها عن باقي الدراسات السابلة ةما احدثنا سابلاً.
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الفصل الثالث
منهجة الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
أ -منهج البحث المستخدم:
اعد هذ الدراسة من الدراسات الوصفية الاري اعامرد علرى أسرلوب الد ارسرات المسرحية عرن طرير المسرح
بالعينة ,والمسح ينصب على دراسة أشيا موجود بالفعر وقرت إجر ار الد ارسرة ,ري مةران وزمران معرين
(عمررر)2008,

وي ررابط مف ررون البحرروث الوصررفية بد ارسررة واقررع ا حررداث وال رواهر والمواقررف وام ار

واحليل ررا وافسرريرها بغ رررض الوصررو الررى إس ررانااجات مفيررد إمررا لاص ررحيح هررذا الواقررع ,أو احديثر ر  ,أو
إس ر ر رراةمال  ,أو اط ر ر ررويره ,وامثر ر ر ر ه ر ر ررذ ا س ر ر ررانااجات مر ر ر راً للحاض ر ر ررر يس ر ر ررا دف اوجير ر ر ر المس ر ر ررالب .
(النعيمي,وأ رون)2009,

وارن إسررا دان المررن ج الوصررفي المسررحي بوصررف المرن ج ا ةثررر مو مررة ل ررذ الد ارسررة ةون ررا ارردرس دور
ا ذاعات ا ردنية ي إدار ا زمات المحلية.
ب -مجتمع الدراسة:
اةون مجامع الد ارسرة مرن سرةان العاصرمة ا ردنيرة ال اشرمية عمران والبرال عرددهن ( أربعرة مويرين )
ّ
وذل حسب معلومات دا ر ا حصا ات العامة الاي حنشرت ي صحيفة الرأي عان .2016
ج -عي ّنة الدراسة :
لمررا ةرران الحصررو إلررى جميررع أ رراد مجامررع الد ارسررة أمررر لرريس باليسررير ,ررإن الباحررث إراررأى إ ايررار نرروع
العينررة العنلوديررة العش روا ية , ,واررن احديررد العينررة ب  385ش ر

مررن سررةان العاصررمة (ذةور/إنرراث),

حسب برنامج  Sample Size Calculatorبنسبة صواب  95%وبنسبة طأ.5%
))https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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لد ان الوصو إلى عينة ممثلة قوام ا ( )385مفرد ومن باب اتحاياط ان اوزيع ( )400إسابانة ي
أماةن مجامع الدراسة  ,وبعد اسارجاع ا سابانات ,ان اسابعاد ( )15اسابانة لعدن صوحيا ا

راض

الاحلي ا حصا ي ,وذل بسبب عدن اةاما ا جابات أو عدن مشارةة ا راد عينة الدراسة ي اعب ة
اتسابانات ,امثلت العينة الن ا ية بر ( )385ش

.

د -أداة الدراسة:
ر رراض جم ررع بيان ررات الد ارس ررة ,ررإن الباح ررث لج ررأ إل ررى بن ررا أدا مناس رربة ل ررذا الموض رروع ,وه رري أدا
(اتسابانة) ,الاي امث الطريلة المثلى ي ا جابة على أس لة الدراسة ,واةونت اتسرابانة مرن عردد مرن
المحرراور والفلررات وا سر لة الارري اغطرري أهررداف الد ارسررة ,وابرردأ بجمررع معلومررات ش صررية أو ديمغ ار يررة.
وقان الباحث ي المرحلة باصمين هذه اتسابانة باتساعانة ببعض أدوات الدراسات السابلة.
وقد اةونت اتسابانة من جز ين ةاتاي
الجز ا و  :ياضمن المعلومرات الديمغ ار يرة ,والمةونرة مرن :النروع ا جامراعي ,الف رة العمريرة ,المؤهر
الدراسي ,معر ة إن ةانوا يسامعون إلى إذاعة هوا عمان أن ت .
الجز الثاني :والذي ياضمن أس لة الد ارسرة والمةونرة مرن ( )23لرر ,وجميع را ااعلر بردور إذاعرة هروا
عمرران رري إدار ا زمررات المحليررة ,واررن اصررمين ا دا علررى ررار مليرراس ليةرررت ال ماسرري المامث ر ب
اوا

بشد  ,أوا  ,ت أدري ,ت أوا  ,ت أوا

بشد .

ه -صدق األداة:
للاحل من الصد ال اهري ( )Face validityل دا والصرد المنطلري لر دا ()Logical validity
قان الباحث بما يلي-:
 -1ان صيا ة لرات ا سابانة مع مراعا البساطة والوضو وا طوع على إسابانات أ ررى ماشراب ة
من دراسات أ رى.
 -2ان عرض ا سابانة علرى مجموعرة مرن المحةمرين ذوي ا
وضو الفلرات ودقة الصيا ة.

اصرا

وذلر

بردا الررأي ب صرو
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و رري ض ررو موح ررات المحةم ررين وملارح رراا ن واوص ررياا ن ا ررن إجر ر ار الاع ررديوت المطلوب ررة ل رربعض
الفلر ررات ,وا ررن إعام رراد الفلر ررات الا رري احصر ر عل ررى اأيي ررد المحةم ررين مم ررا يجعر ر أدا الد ارس ررة ذات
صوحية للاطبي على عينة الدراسة.

و -ثبات األداة:
ق رران الباح ررث ب ررالاحل م ررن ثب ررات ا دا م ررن ررو معادل ررة (ةرونب ررا ألف ررا)Alpha( ,
ويساعم للاأةد من صوحية الملياس ,إذ يليس مدى اتاسا والاناس

)Cronbach

ي إجابة المساجوب علرى ةر

ا س لة الموجود بالملياس ,ومدى قياس ة سؤا للمف ون ,ويدل ارافاع معامر اترابراط ري المليراس
على ارافاع درجة الثبات.
وقرد ارن اسرا دان حسراب معراموت اترابرراط برين ةر

لرر مرن الفلررات ري المليراس عرن طرير اسررا دان

معام (ألفا ةرونبا )

ز -متغيرات الدراسة:
الماغير هي إدار ا زمات والثابت هي ا ذاعة (إذاعة هوا عمان) .

ح -المعالجة اإلحصائية:
اس ررا دن الباح ررث الحزم ررة ا حص ررا ية للعل ررون اتجاماعي ررة وا نس ررانية م ررن ررو البرن ررامج ا حص ررا ي
( )SPSSوبعررد جمررع البيانررات ومراجعا ررا وارردقيل ا ,اررن حسرراب النسررب الم ويررة والاةر اررات والماوسررطات
الحسررابية واتنح ار ررات المعياريررة ,واررن إسررا دان إ ابررار  lndependet Sample T-testواحلي ر
الاباين ا حادي  ,One Way ANOVAوذل من أج احلي أهداف الدراسة وأس لا ا بشة دقي .
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ط -إجراءات الدراسة:
قرران الباحررث رري المرحلررة ا ولررى بجمررع ا دبيررات الماصررلة بموضرروعات ومحرراور الد ارسررة ,ومررن ثررن قرران
الباحث بعم إسابانة للعينة المبحوثة من سةان العاصمة ا ردنية عمان حسرب النسربة الم ويرة بعرد أن
ا ررن اص ررمين اتس ررابانة واحةيم ررا والاحلر ر م ررن ثباا ررا حس ررب ا جر ر ار ات المش ررار إلي ررا ,باش ررر الباح ررث
با ج ار ات ا دارية والمسحية لاطبي اتسابيان على عينة الد ارسرة بعرد أن جررى احديرد دقير لمفرردات
هررذه العينررة مررن مجامررع الد ارسررة ,بعررد ذل ر  ,قرران الباحررث باحلي ر ناررا ج اتسررابيان عررن طري ر الاحلي ر
ا حصا ي و

المعادتت ا حصا ية ,ثن ان عرض نارا ج الد ارسرة ري جرداو مناسربة ,وةاابرة صرو

الد ارسرة وعررض النارا ج ري الفصر ال اربرع ومناقشررا ا ري الفصر ال رامس ,وأ ير اًر ارن وضرع الملارحررات
والاوصيات ي ن اية الرسالة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
ياضمن هذا الفص عرضاً للناا ج الاي اوصلت إلي ا الدراسة لإلجابة عن ا س لة الاي ان طرح ا,
و يما يلي عرض ل ذه الناا ج:
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول" :ما دور اإلذاعات األردنية في إدارة األزمات المحلية أنموذجا
إذاعة هوا عمان" ؟.
لإلجابررة علررى هررذا الس رؤا اررن اسررا راج الماوسررطات الحسررابية واتنح ار ررات المعياريررة للمحررور
ا و  :دور ا ذاعات ا ردنية ي إدار ا زمات المحلية ,بحيرث اشرام هرذا المحرور علرى ( )7لررات,
ةما هو مبين ي الجدو (.)1
جدول ()1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور دور إذاعة هوا عمان في إدارة األزمات المحلية مرتبة ترتيبا تنازليا
الرقم
1

الفقرات
تخفف إذاعة هواء عمان التوتر والقلق لدى المواطنين أثناء

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

3.86

1.02

مرتفعة

الترتيب
1

حدوث األزمات المحلية.
7

تبث إذاعة هوا عمان برامج عن أسباب األزمات المحلية

3.82

1.20

مرتفعة

2

وآثارها.
6

تقدم إذاعة هوا عمان برامج حوارية تعتمد على الحوار الفكري 3.78

1.14

مرتفعة

3

لمناقشة األزمة من كافة جوانبها.
5

تسعى إذاعة هوا عمان على بث روح الطمأنينة للجمهور

3.77

1.06

مرتفعة

4

أثناء حدوث األزمات المحلية.
3

تعزز إذاعة هوا عمان تنمية الوالء واالنتماء لدى المواطنين.

3.77

1.02

مرتفعة

5

4

تحث إذاعة هوا عمان الجمهور على التعاون مع األجهزة

3.76

1.13

مرتفعة

6

األمنية في الوقاية من األ زمات المحلية.
2

تنمي إذاعة هوا عمان الحس األمني لدى المواطنين.

3.72

1.00

مرتفعة

المحور ككل

3.79

1.02

مرتفعة

7
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يبين الجدو ( )1الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية ودرجة الاليين لة
والمحاور ةة  ,ويوح

لر من لرات المحور,

أن الماوسطات الحسابية ااراو بين ( )3.86 –3.72بدرجة اليين مرافعة

لجميع الفلرات ,أما المجا ةة

لد حص على ماوسط حسابي ( )3.79وانحراف معياري ()1.02

وبدرجة اليين مرافعة.
حيث جا ت ي المرابة ا ولى الفلر رقن ( )1ونص ا "ا فف إذاعة هوا عمان الاوار واللل

لدى

المواطنين أثنا حدوث ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.86وانحراف معياري ( )1.02ودرجة
اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة الثانية الفلر رقن ( )7ونص ا "ابث إذاعة هوا عمان برامج عن أسباب ا زمات
المحلية و ثارها " بماوسط حسابي ( )3.82وانحراف معياري ( )1.20ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة قب ا

ير الفلر رقن ( )4ونص ا " احث إذاعة هوا عمان الجم ور على الاعاون

مع ا ج ز ا منية ي الوقاية من ا زمات المحلية " بماوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري
( )1.13ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة ا

ير الفلر رقن ( )2ونص ا " انمي إذاعة هوا عمان الحس ا مني لدى المواطنين"

بماوسط حسابي ( )3.72وانحراف معياري ( )1.00ودرجة اليين مرافعة.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما درجة اعتماد المواطنين األردنيين على إذاعة هوا عمان فوي
معرفة الشأن المحلي؟"
لإلجابة على هذا السؤا ان حساب الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية لة

لر من لرات

المحور الثاني :درجة اعاماد المواطنين ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي,
والماةونة من ( )5لرات والمرابة ارايباً انازلياً مع درجة الاليين ,وجدو رقن ( )2يوضح ذل :
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جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثاني درجة اعتماد المواطنين األردنيين على إذاعة هوا عمان في معرفة
الشأن المحلي مرتبة ترتيب تنازلياً
الفقرات

الرقم

الترتيب

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

8

تبث إذاعة هوا عمان األحداث بدقة عالية للمواطنين.

3.89

1.05

مرتفعة

1

10

أثق بما تقدم إذاعة هوا عمان من معلومات إذاعية حول

3.71

1.06

مرتفعة

2

األزمات المحلية.
11

اعتمد األخبار التي تبثها إذاعة هوا عمان على مدار الساعة

3.71

1.13

مرتفعة

3

حول األزمات المحلية.
9

تبث إذاعة هواء عمان األحداث بموضوعية للمواطنين.

3.70

1.09

مرتفعة

4

12

تعمل إذاعة هوا عمان نشرات إخبارية على مدار اليوم

3.70

1.18

مرتفعة

5

لمعرفة الشأن المحلي.
3.74

المحور ككل

1.00

يبين الجدو ( )2الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية ودرجة الاليين لة

مرتفعة

لر من لرات المحور,

والمحور ةة  ,ويوح أن الماوسطات الحسابية ااراو بين ( ) 3.89 – 3.70بدرجة اليين مرافعة
لجميع الفلرات ,أما المحور ةة

لد حص على ماوسط حسابي ( )3.74وانحراف معياري ()1.00

وبدرجة اليين مرافعة.
حيث جا ت ي المرابة ا ولى الفلر رقن ( )8ونص ا " ابث إذاعة هوا عمان ا حداث بدقة عالية
للمواطنين" بماوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري ( )1.05ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة الثانية الفلر رقن ( )10ونص ا "أث بما الدم إذاعة هوا عمان من معلومات إذاعية
حو ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.71وانحراف معياري ( )1.06ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة قب ا

ير الفلر رقن ( )9ونص ا "ابث إذاعة هوا عمان ا حداث بموضوعية

للمواطنين" بماوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.09ودرجة اليين مرافعة.
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وجا ت ي المرابة ا

ير الفلر رقن ( )12ونص ا " اعم إذاعة هوا عمان نشرات إ بارية على مدار

اليون لمعر ة الشأن المحلي" بماوسط حسابي ( )3.70وانحراف معياري ( )1.18ودرجة اليين مرافعة.

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هول قاموت إذاعوة هووا عموان فوي بوث رسوائل توعويوة وتحذيريوة
للمواطنين أثناء حدوث األزمات؟"
لإلجابة على هذا السؤا ان حساب الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية لة
المحور الثالث :دور إذاعة هوا عمان ي بث رسا

لر من لرات

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة  ,وقد

اشام هذا المحور على ( )5لرات ,مرابة ارايباً انازلياً مع درجة الاليين ,وجدو رقن ( )3يوضح ذل :
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور إذاعة هوا عمان في بث رسائل توعية وتحذير المواطنين أثناء حدوث األزمة
مرتبة ترتيب تنازليا
الرقم
13

الفقرات
تعد إذاعة هوا عمان حمالت توعوية خاصة باألزمات

الحسابي

االنحراف

المعياري

درجة

المتوسط
3.83

1.04

مرتفعة

التقييم

الترتيب
1

المحلية.
17

تعد إذاعة هوا عمان برامج متنوعة عن األزمات المحلية

3.75

1.16

مرتفعة

2

14

تعد إذاعة هوا عمان برامج توعية مرورية تعرف المستمع

3.74

1.06

مرتفعة

3

15

تقدم إذاعة هوا عمان برامج للمواطنين عن توقعها بحدوث

3.67

1.13

متوسطة

4

لتوعية المواطنين في كيفية مواجهتها والتعامل معها.

بأنظمة السير وسلوكيات وكيفية تجنب الحوادث المرورية.
األزمات المحلية قبل حدوثها من اجل االستعداد لمواجهتها.

16

تحذر إذاعة هوا عمان المواطنين أثناء حدوث األزمة من

التصرفات السلبية التي قد تؤدي إلى تفاقم األزمات المحلية.

المحور ككل

3.67

1.12

متوسطة

3.73

1.01

مرتفعة

يبين الجدو ( )3الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية ودرجة الاليين لة
والمحور ةة  ,ويوح

5

لر من لرات المحور,

أن الماوسطات الحسابية ااراو بين ( )3.83 –3.67بدرجة اليين مرافعة
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والماوسطة لجميع الفلرات ,أما المحور ةة

لد حص على ماوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري

( )1.01وبدرجة اليين مرافعة.
حيث جا ت ي المرابة ا ولى الفلر رقن ( )13ونص ا "اعد إذاعة هوا عمان حموت اوعوية اصة
با زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري ( )1.04ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة الثانية الفلر رقن ( )17ونص ا "اعد إذاعة هوا عمان برامج مانوعة عن ا زمات
المحلية لاوعية المواطنين ي ةيفية مواج ا ا والاعام

مع ا" بماوسط حسابي ( )3.75وانحراف

معياري ( )1.16ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة قب ا

ير الفلر رقن ( )15ونص ا " الدن إذاعة هوا عمان برامج للمواطنين عن

اوقع ا بحدوث ا زمات المحلية قب حدوث ا من اج اتساعداد لمواج ا ا" بماوسط حسابي ()3.67
وانحراف معياري ( )1.13ودرجة اليين ماوسطة.
وجا ت ي المرابة ا

ير الفلر رقن ( )16ونص ا " احذر إذاعة هوا عمان المواطنين أثنا حدوث

ا زمة من الاصر ات السلبية الاي قد اؤدي إلى افاقن ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ()3.67
وانحراف معياري ( )1.12ودرجة اليين ماوسطة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ما هو دور إذاعة هوا عمان في القضاء على الشائعات التي تنتشور
في حالة نقص المعلومات المتعلقة باألزمة؟"
لإلجابة على هذا السؤا ان حساب الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية لة

لر من لرات

المحور الرابع :دور إذاعة هوا عمان ي الاعام مع الشا عات والاصدي ل ا ,وقد اشام هذا المحور
على ( )6لرات ,مرابة ارايباً انازلياً مع درجة الاليين ,جدو رقن ( )4يوضح ذل :
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جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الرابع دور إذاعة هوا عمان في التعامل مع الشائعات والتصدي
لها مرتبة ترتيب تنازليا
الفقرات

الرقم

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقييم

18

حث المواطنين لعدم اإلصغاء للشائعات أثناء حدوث

3.93

1.04

مرتفعة

1

23

اعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات للمواطنين أثناء

3.77

1.21

مرتفعة

2

22

السعي لتقديم إيضاحات آنية حول األزمات المحلية.

3.74

1.15

مرتفعة

3

19

السرعة في نقل الخبر إلى المواطنين أثناء حدوث األزمات

3.73

1.09

مرتفعة

4

20

االستمرارية في متابعة األحداث خالل حدوث األزمات

3.73

1.09

مرتفعة

5

21

الحرص على تقديم المعلومات بمصداقية إلى المواطنين

3.72

1.14

مرتفعة

6

األزمات المحلية.
األزمات المحلية.

المحلية.

المحلية إلى حين انتهائها.

الترتيب

أثناء حدوث األزمات المحلية.
3.77

المحور ككل

1.02

مرتفعة

يبين الجدو رقن ( ) 4الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية ودرجة الاليين لة
المحور ,والمحور ةة  ,ويوح

لر من لرات

أن الماوسطات الحسابية ااراو بين ( )3.93 –3.72بدرجة اليين

مرافعة لجميع الفلرات ,أما المحور ةة

لد حص على ماوسط حسابي ( )3.77وانحراف معياري

( )1.02وبدرجة اليين مرافعة.
حيث جا ت ي المرابة ا ولى الفلر رقن ( )18ونص ا "حث المواطنين لعدن ا صغا للشا عات أثنا
حدوث ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.93وانحراف معياري ( )1.04ودرجة اليين مرافعة.
وجا ت ي المرابة الثانية الفلر رقن ( )23ونص ا " اعاماد مبدأ الشفا ية ي نشر المعلومات للمواطنين
أثنا ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.77وانحراف معياري ( )1.21ودرجة اليين مرافعة.
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وجا ت ي المرابة قب ا

ير الفلر رقن ( )20ونص ا "اتسام اررية ي ماابعة ا حداث و حدوث

ا زمات المحلية إلى حين انا ا ا " بماوسط حسابي ( )3.73وانحراف معياري ( )1.09ودرجة اليين
مرافعة.
وجا ت ي المرابة ا

ير الفلر رقن ( )21ونص ا "الحر

على الدين المعلومات بمصداقية إلى

المواطنين أثنا حدوث ا زمات المحلية" بماوسط حسابي ( )3.72وانحراف معياري ( )1.14ودرجة
اليين مرافعة.
نتائج تحليل المتغيرات
جدول رقم ()5
األساليب اإلحصائية المستخدمة على المحاور األربعة ككل والمتمثلة في الوسط الحسابي  ,والوسيط  ,والنسبة
المئوية ,واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون لكل المحاور
المحور

النسب

الوسط

الوسيط

االنحراف

معامل ارتباط

1.02

**0.944
**0.945
**0.935

المئوية

الحسابي

دور إذاعة هوا عمان في إدارة األزمات المحلية.

%75.8

3.79

4.14

درجة اعتماد المواطنين األردنيين على إذاعة هوا عمان

%74.8

3.74

4.00

1.00

دور إذاعة هوا عمان في بث رسائل توعية وتحذير

%74.6

3.73

4.00

1.01

في معرفة الشأن المحلي.

المعياري

بيرسون

المواطنين أثناء حدوث األزمة.
دور إذاعة هوا عمان في التعامل مع الشائعات

%75.4

3.77

4.08

1.02

**0.943

المحاور ككل

%75.2

3.76

4.13

0.96

1

والتصدي لها.

يوضح جدو ( )5المحور ا و  :دور إذاعة هوا عمان ي إدار ا زمات المحلية ,الوسط الحسابي
( )3.79واتنحراف المعياري ( )1.02والوسيط ( ,)4.14والنسبة الم وية ( ,)%75.8ومعام
اتراباط ل ذا المحور اساوي (.)0.944
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أما المحور الثاني :درجة اعاماد المواطنين ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي,
الوسط الحسابي ( )3.74واتنحراف المعياري ( )1.00والوسيط ( , )4.00والنسبة الم وية
( ,)%74.8ومعام اتراباط ل ذا المجا اساوي (.)0.945
أما المحور الثالث :دور إذاعة هوا عمان ي بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة,

الوسط الحسابي ( )3.73واتنحراف المعياري ( )1.01والوسيط ( ,)4.00والنسبة الم وية (,)%74.6
ومعام اتراباط ل ذا المجا اساوي (. )0.935
والمحور الرابع  :دور إذاعة هوا عمان ي الاعام مع الشا عات والاصدي ل ا ,الوسط الحسابي
( )3.77واتنحراف المعياري ( )1.02والوسيط ( , )4.08والنسبة الم وية ( ,)%75.4ومعام
اتراباط ل ذا المجا اساوي (. )0.943
أما ي اتسامار ةة لجميع المحاور لد بل الوسط الحسابي ( )3.76واتنحراف المعياري ()0.96
والوسيط ( , )4.13والنسبة الم وية ( ,)%75.2ومعام اتراباط ل ذا المجا اساوي (.)1

توزيع عينة الدراسة حسب متغير النوع االجتماعي ,والعمر ,والمؤهل العلمي ,واالستماع إلذاعة هوا
عمان:
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الجدول ()6
توزع عينة الدراسة حسب متغيرات النوع االجتماعي ,والعمر ,والمؤهل العلمي
المتغير
النوع

العمر

المؤهل العلمي

االستماع إلذاعة هوا
عمان

المستوى

العدد

النسبة المئوية

أنثى

143

%37.1

ذكر

242

%62.9

المجموع

385

%100

23 – 18

97

%25.2

29 – 24

138

%35.8

35 – 30

76

%19.7

41 – 36

44

%11.4

 41فأكثر

30

%7.8

المجموع

385

%100

ثانوية عامة فاقل

91

%23.6

دبلوم متوسط

33

%8.6

بكالوريوس

168

%43.6

دراسات عليا

93

%24.2

المجموع

385

%100

نعم

366

%95.1

ال

19

%4.9

المجموع

385

%100

ةما هو موضح ي الجدو ( )6من حيث:

المجموع

385
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متغير النوع االجتماعي:
حيث احاوت عينة الدراسة على ( 143أنثى) ونسبا ن  , %37.1وةذل احاوت على  ( 242ذةر)
ونسبا ن . %62.9
متغير العمر:
حيث احاوت عينة الدراسة على  97ش
وةذل احاوت على  138ش
احاوت على  76ش
 44ش

من الف ة العمرية ( 23 – 18سنة) ونسبا ن ,%25.2

من الف ة العمرية (  29 – 24سنة ) ونسبا ن  ,%35.8وةذل

من الف ة العمرية (  35 – 30سنة ) ونسبا ن  ,%19.6وةذل احاوت على

من الف ة العمرية (  41 - 36سنة) ونسبا ن  ,%11.4وةذل احاوت على  30ش

من الف ة العمرية
(  41سنة أةثر ) ونسبا ن .%7.8
متغير المؤهل العلمي:
حيث احاوت عينة الدراسة على  91ش

من المؤه

 ,%23.6وةذل احاوت عينة الدراسة على  33ش
 ,%8.6وةذل

احاوت عينة الدراسة على  168ش

 ,%43.6وةذل احاوت عينة الدراسة على  93ش

العلمي (ثانوية عامة اق ) ونسبا ن

من المؤه العلمي (دبلون ماوسط) ونسبا ن
من المؤه العلمي (بةالوريوس) ونسبا ن
من المؤه العلمي (دراسات عليا) ونسبا ن

.%24.2
متغير االستماع إلذاعة هوا عمان :
حيث احاوت عينة الدراسة على  366ش
 ,%95.1وةذل
ونسبا ن.%4.9

احاوت على  19ش

من يسامعون

ذاعة هوا عمان (نعن) ونسبا ن

من الغير مسامعين

ذاعة هوا عمان ( ت )
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متغير النوع االجتماعي:
ان حساب الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية تساجابة أ راد عينة الدراسة ,ابعا لماغير النوع
اتجاماعي ,ةما ان ا ابار (  ) t-testلعيناين مساللاين ,وي ر الجدو (  ) 7ذل .
الجدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة واختبار (  ,) t-testتبعا لمتغير
النوع االجتماعي

مستوى

عدد

المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

م

محاور االستبانة

المتغير

األفراد

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

أنثى

134

3.88

1.09

1.72

0.24

1

دور إذاعة هوا عمان

ذكر

232

3.75

0.97

درجة اعتماد المواطنين أنثى

134

3.74

1.03

ذكر

232

3.74

0.99

في إدارة األزمات
المحلية .

2

األردنيين على إذاعة

هوا عمان في معرفة

0.018

0.98

القرار
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

الشأن المحلي .
3

دور إذاعة هوا عمان

أنثى

134

3.82

0.99

وتحذير المواطنين

ذكر

232

3.67

1.02

دور إذاعة هوا عمان

أنثى

134

3.88

1.01

في التعامل مع

ذكر

232

3.71

1.03

أنثى

134

3.83

0.96

ذكر

232

3.72

0.95

في بث رسائل توعية

أثناء حدوث األزمة .

4

الشائعات والتصدي لها

االستبانة ككل

* دال عند مستوى داللة إحصائية ()0.05 ≤α

1.30

1.47

0.19

0.14

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

1.09

0.27

غير دال
إحصائيا
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باتعاماد على جدو ( ) 7ياضح ان :
ت يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي إدار ا زمات المحلية.
ت يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور درجة اعاماد المواطنين
ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي.
ت يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة.

ت يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي الاعام مع الشا عات والاصدي ل ا.
ت يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي اتسامار ةة بجميع
محاورها.
متغير العمر:
ان اسا دن احلي الاباين ا حادي ( )one way anovaةما هو موضح ي الجدو (.)8
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الجدول رقم ()8
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لمتغير العمر مع المحاور الرئيسية للدارسة الستخدام تحليل التباين األحادي ( one way
)anova
المحور

مستوى متغير العمر بالسنة

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دور إذاعة هوا عمان في

23-18

90

3.56

1.25

إدارة األزمات المحلية .

29-24

133

3.88

0.90

35-30

72

3.70

0.97

41-36

42

4.06

0.85

 41فأكثر

29

3.97

0.95

المجموع

366

3.79

1.02

درجة اعتماد المواطنين

23-18

90

3.51

1.11

األردنيين على إذاعة هوا

29-24

133

3.85

0.90

عمان في معرفة الشأن

35-30

72

3.60

1.09

المحلي.

41-36

42

4.07

0.81

 41فأكثر

29

3.83

0.94

المجموع

366

3.74

1.00

دور إذاعة هوا عمان في

23-18

90

3.50

1.10

بث رسائل توعية وتحذير

29-24

133

3.84

0.93

المواطنين أثناء حدوث

35-30

72

3.58

1.06

األزمة.

41-36

42

3.98

0.88

 41فأكثر

29

3.89

1.01

المجموع

366

3.73

1.01

دور إذاعة هوا عمان في

23-18

90

3.59

1.14

التعامل مع الشائعات

29-24

133

3.88

0.96

والتصدي لها

35-30

72

3.57

0.95

41-36

42

4.03

0.92

 41فأكثر

29

3.94

1.09

المجموع

366

3.77

1.02

23-18

90

3.54

1.09

29-24

133

3.86

0.88

35-30

72

3.62

0.95

41-36

42

4.01

0.84

 41فأكثر

29

3.93

0.94

المجموع

366

3.76

0.96

االستبانة ككل
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باتعاماد على الجدو ( )8الذي يبين الماوسطات الحسابية واتنحراف المعياري والعدد لة

ة من

ماغير العمر ,باسا دان احلي الاباين ا حادي (. )one way anova
حيث جا

ي المرابة ا ولى من حيث الماوسط الحسابي الف ة العمرية من ( )41 – 36بماوسط

حسابي ( )4.01وانحراف معياري (.)0.84
وجا

ي المرابة الثانية من حيث الماوسط الحسابي الف ة العمرية من ( 41أةثر) بماوسط حسابي

( )3.93وانحراف معياري (.)0.94
وجا

ي المرابة الثالثة من حيث الماوسط الحسابي الف ة العمرية من ( ) 29–24بماوسط حسابي

( )3.86وانحراف معياري (. )0.88
ةما جا ي المرابة الرابعة من حيث الماوسط الحسابي الف ة العمرية من ( ) 35 – 30بماوسط حسابي
( )3.62وانحراف معياري (. )0.95
وجا

ي المرابة ال امسة من حيث الماوسط الحسابي الف ة العمرية من ( ) 23 – 18بماوسط حسابي

( )3.54وانحراف معياري (. )1.09
متغير العمر :ةما وان إج ار احلي الاباين ا حادي لماغير العمر ,وجا ت ناا ج الاحلي ةما هو
موضح بالجدو رقن (.)12
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ,واختبار تحليل التباين األحادي ( one way
 ,)ANOVAتبعا لمتغير العمر
المحور

مصدر التباين

دور إذاعة هوا عمان في

بين المجموعات

10.29

إدارة األزمات المحلية .

داخل المجموعات

371.23

361

المجموع

381.52

365

درجة اعتماد المواطنين

بين المجموعات

12.58

4

3.14

األردنيين على إذاعة هوا

داخل المجموعات

365.21

361

0.98

المجموع

368.79

365

دور إذاعة هوا عمان في

بين المجموعات

11.42

4

2.85

بث رسائل توعية وتحذير

داخل المجموعات

364.03

361

1.00

المواطنين أثناء حدوث

المجموع

375.45

365

عمان في معرفة الشأن
المحلي .

القرار

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

4

2.57

2.50

* 0.04دال

1.02

إحصائيا
3.18

*0.01
دال
إحصائيا

2.83

* 0.02دال
إحصائيا

األزمة
دور إذاعة هوا عمان في

بين المجموعات

11.28

4

2.82

التعامل مع الشائعات

داخل المجموعات

374.41

361

1.03

والتصدي لها

المجموع

385.69

365

االستبانة ككل

بين المجموعات

10.57

4

2.64

داخل المجموعات

327.69

361

0.90

المجموع

338.26

365

2.17

* 0.03دال
إحصائيا

2.91

* 0.02دال
إحصائيا

* دال عند مستوى داللة إحصائية ()0.05 ≤α
باتعاماد على جدو رقن ( )9يوضح ان يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة (≤α
 )0.05ي اتسابانة ةة و ي جميع مجاتت اتسابانة.
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ةما ويوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا
عمان ي إدار ا زمات المحلية ,والفروقات بين الف ة العمرية ( ) 23 – 18والف ة العمرية ( 41أةثر)
ولصالح الف ة العمرية ( 41أةثر).
ةما يوجد رو

ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة

( )0.05 ≤αي محور درجة اعاماد

المواطنين ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي ,والفروقات بين الف ة العمرية (18
–  ) 23والف ة العمرية ( 41أةثر) ولصالح الف ة العمرية ( 41أةثر).
ويوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان ي
بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة ,والفروقات بين ة العمرية ( ) 23 – 18والف ة

العمرية ( 41أةثر) ولصالح الف ة العمرية ( 41أةثر).
ةما يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي الاعام مع الشا عات والاصدي ل ا ,والفروقات بين الف ة العمرية ( ) 23 – 18والف ة العمرية (41
أةثر) ولصالح الف ة العمرية ( 41أةثر).
ويوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي اتسامار ةة  ,والفروقات بين
الف ة العمرية ( ) 23 – 18والف ة العمرية ( 41أةثر) ولصالح الف ة العمرية ( 41أةثر).
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متغير المؤهل العلمي:
ان حساب الماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية تساجابة أ راد عينة الدراسة ,ابعا لماغير المؤه
العلمي باسا دان احلي الاباين ا حادي ( )one way anovaةما هو موضح بالجدو (.)10
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والعدد لمتغير المؤهل العلمي مع المجاالت الرئيسية للدارسة باستخدام تحليل التباين
األحادي ()one way anova
المحاور

مستويات المتغير المؤهل العلمي

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

دور إذاعة هوا عمان في

ثانوية عامة فاقل

87

3.40

1.11

دبلوم متوسط

32

3.91

0.70

بكالوريوس

159

3.90

1.01

دراسات عليا

88

3.94

0.95

المجموع

366

3.79

1.02

درجة اعتماد المواطنين

ثانوية عامة فاقل

87

3.40

1.10

األردنيين على إذاعة هوا

دبلوم متوسط

32

3.80

0.91

بكالوريوس

159

3.85

0.93

دراسات عليا

88

3.87

0.98

المجموع

366

3.74

1.00

دور إذاعة هوا عمان في

ثانوية عامة فاقل

87

3.42

1.14

بث رسائل توعية وتحذير

دبلوم متوسط

32

3.73

0.85

بكالوريوس

159

3.78

0.97

دراسات عليا

88

3.93

0.94

المجموع

366

3.73

1.01

دور إذاعة هوا عمان في

ثانوية عامة فاقل

87

3.47

1.17

التعامل مع الشائعات

دبلوم متوسط

32

3.79

0.81

بكالوريوس

159

3.84

0.94

دراسات عليا

88

3.94

1.03

المجموع

366

3.77

1.02

ثانوية عامة فاقل

87

3.42

1.09

دبلوم متوسط

32

3.82

0.71

بكالوريوس

159

3.85

0.89

دراسات عليا

88

3.91

0.95

المجموع

366

3.76

0.96

إدارة األزمات المحلية .

عمان في معرفة الشأن
المحلي .

المواطنين أثناء حدوث

األزمة.

والتصدي لها

االستبانة ككل

باتعاماد على الجدو ( )10الذي يبين الماوسطات الحسابية واتنحراف المعياري والعدد لة
ماغير المؤه العلمي ,باسا دان احلي الاباين ا حادي (.)one way anova

ة من
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حيث جا

ي المرابة ا ولى من حيث الماوسط الحسابي

ة (الدراسات العليا) بماوسط حسابي

( )3.91وانحراف معياري (. )0.95
ةما جا

ي المرابة الثانية من حيث الماوسط الحسابي ة (بةالوريوس) بماوسط حسابي ()3.85

وانحراف معياري (. )0.89
وجا

ي المرابة الثالثة من حيث الماوسط الحسابي ة (دبلون ماوسط) بماوسط حسابي ()3.82

وانحراف معياري (. )0.71
وجا

ي المرابة ال امسة من حيث الماوسط الحسابي

ة (ثانوية عامة اق ) بماوسط حسابي

( )3.42وانحراف معياري (. )1.09
ةما وان إج ار احلي الاباين ا حادي والماوسطات الحسابية واتنح ار ات المعيارية تساجابة أ راد عينة
الدراسة ,وا ابار احلي الاباين ا حادي ( ,)one way ANOVAابعا لماغير المؤه العلمي.
ةما وان احلي الاباين ا حادي ( )one way anovaلماغير المؤه العلمي مع المحاور ا ربعة
الر يسية للدارسة ولاحديد قبو أو ر ض الفرضية وجدو ( )11يوضح ذل :
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جدول ()11
تحليل التباين األحادي ( )one way anovaلمتغير المؤهل العلمي مع المحاور األربعة الرئيسية للدارسة ولتحديد قبول أو
رفض الفرضية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مصدر التباين

المحور

17.39

3

5.79

داخل المجموعات

364.13

362

1.00

المجموع

381.52

365

بين المجموعات

13.79

3

4.59

داخل المجموعات

355.00

362

0.98

المجموع

368.79

365

12.24

3

4.08

363.20

362

1.00

375.45

365

11.35

3

3.78

والتصدي لها

داخل المجموعات

374.33

362

1.03

المجموع

385.69

365

االستبانة ككل

بين المجموعات

13.26

3

4.42

داخل المجموعات

325.00

362

0.89

المجموع

338.26

365

دور إذاعة هوا عمان في بين المجموعات
إدارة األزمات المحلية .
درجة اعتماد المواطنين

األردنيين على إذاعة هوا

عمان في معرفة الشأن

المحلي .

دور إذاعة هوا عمان في بين المجموعات

بث رسائل توعية وتحذير داخل المجموعات
المواطنين أثناء حدوث

األزمة.

المجموع

دور إذاعة هوا عمان في بين المجموعات
التعامل مع الشائعات

مجموع

المربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

القرار
دال إحصائيا

5.76

4.68

4.06

3.66

4.92

*0.00

*0.00

*0.00

*0.01

*0.00

دال إحصائيا

دال إحصائيا

دال إحصائيا

دال إحصائيا

* دال عند مستوى داللة إحصائية ()0.05 ≤α
باتعاماد على جدو ( )11با ضا ة إلى اسا دان ا ابار " شيف " لاحديد الفرو قات ياضح ما يلي :
يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي اتسامار ةة  .و ي جميع
محاور اتسابانة.
ةما يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي إدار ا زمات المحلية .والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي
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(بةالوريوس) ولصالح الف ة المؤه العلمي (بةالوريوس) .والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية عامة
اق ) و ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) ولصالح الف ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) .
وأيضا يوجد رو

ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور درجة اعاماد

المواطنين ا ردنيين على إذاعة هوا عمان ي معر ة الشأن المحلي .والفروقات بين ة المؤه العلمي
(ثانوية عامة اق ) و ة المؤه

العلمي (بةالوريوس) ولصالح الف ة المؤه

العلمي (بةالوريوس).

والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) ولصالح
الف ة المؤه العلمي (الدراسات العليا).
وةما يوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان
ي بث رسا

اوعية واحذير المواطنين أثنا حدوث ا زمة .والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية

عامة اق ) و ة المؤه العلمي (بةالوريوس) ولصالح الف ة المؤه العلمي (بةالوريوس) .والفروقات بين
ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) ولصالح الف ة المؤه
العلمي (الدراسات العليا) .
ويوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي محور دور إذاعة هوا عمان ي
الاعام مع الشا عات والاصدي ل ا .والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه
العلمي (بةالوريوس) ولصالح الف ة المؤه العلمي (بةالوريوس) .والفروقات بين ة المؤه العلمي
(ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) ولصالح الف ة المؤه العلمي (الدراسات
العليا).
ويوجد رو ذات دتلة إحصا ية عند مساوى الدتلة ( )0.05 ≤αي اتسامار ةة  .والفروقات بين
ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي (بةالوريوس) ولصالح الف ة المؤه العلمي
(بةالوريوس) .والفروقات بين ة المؤه العلمي (ثانوية عامة اق ) و ة المؤه العلمي (الدراسات
العليا) ولصالح الف ة المؤه العلمي (الدراسات العليا) .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج
يانرراو هررذا الفصر عرضراً لمناقشررة الناررا ج الارري اوصررلت إلي ررا الد ارسررة والاوصرريات الارري انبثلررت عن ررا
و يما يأاي مناقشة ل ذه الناا ج وعوقا ا با دب الن ري الساب .
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ":ما دور اإلذاعوات األردنيوة فوي إدارة األزموات المحليوة أنموذجوا
إذاعة هوا عمان"؟.
أ رت النارا ج أن مسراوى اليرين دور ا ذاعرات ا ردنيرة ري إدار ا زمرات المحليرة أنموذجرا إذاعرة هروا
عمان ,جا بدرجة مرافعة على ا دا ةة  ,وعلى جميع المحاور.
ويمةن افسير هذه النايجة ي ضو أن وسا

ا عون الحديثة اعابر أهن وسيلة من وسا

الاوعية ي

مواج ة ا زمات و أ ضل ا ,حيث أن را اامارع بالارأثر والارأثير الجمراهيري ,وةمرا يامارع ا عرون بسريطر
ي اغطية ا حداث وا زمات لذل يؤثر على الرأي العان وياأثر ي ال ا حداث نفس ا.
ومررن ناحيررة أ رررى يمةررن افسررير هررذه النايجررة اسرراناداً إلررى طبيعررة ا ذاعررات المحليررة ,حيررث أن ررا ااماررع
بلثار وادوار ايجابية ي إدار ا زمات المحلية ,وذل من و برامج ا الملازمة وما اوصل للجمراهير
مر ررن أ بر ررار ومعلومر ررات ب ر رردف زير رراد المعر ر ررة واترالر ررا و فر ررض الار رروار واللل ر ر وبر ررث رو الطمأنينر ررة
للجماهير ,حيث احا
الشام

على ماانة العوقة بين المسامعين من الجم ور وا ج ز ا منية لاحلي ا من

ي المنطلة ,وذل من و ا عون ا مني الفاع

ي اسليط الضو على ا حداث ومواج رة
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ا ش رراعات وا ةاذي ررب الا رري ا ررؤثر عل ررى رو المعنوي ررة للش ررعب ,وانمي ررة ال رروعي ا من رري للس رريطر عل ررى
ا زمات.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني " :ما درجة اعتماد المواطنين األردنيين على إذاعوة هووا عموان
في معرفة الشأن المحلي؟"
أ رررت الناررا ج أن درجررة اعامرراد المرواطنين ا ردنيررين علررى إذاعرة هروا عمرران رري معر ررة الشررأن المحر
جا بدرجة اليين مرافعة على المحور ةة .
ويمةر ررن افسر ررير هر ررذه النايجر ررة بةر ررون ا ذاعر ررة احا ر ر مةانر ررة هامر ررة بر ررين وسر ررا

اتاصر ررا بين ر ررا وبر ررين

الجم ور,حيث أن ا اعابر ملربة من الجماهير ,على ا اوف أعمارهن وثلا راا ن ومسراوياا ن المعيشرية,
با ضا ة إلى المزايا العديد الاي ااماع ب ا على رار وسا
الوسا

اتاصرا ا

ررى ,أهل را لاةرون مرن أهرن

الاي احضى بشعبية جماهيرها.

ومن ناحية أ رى الصوت هو ال ان الذي يلون الفن ا ذاعي باشرةيل ا إعومرا ,وافسري ار واعليلرا واثليفرا
وار ي ررا ,ا ذاع ررة المحلي ررة بش ررة ع رران واذاع ررة هر روا عم رران بش ررة

ررا

 ,م ررن اب رررز ا ذاع ررات الا رري

اسا دف ب دماا ا قطاعا ةبي ار مرن السرةان دا ر الدولرة ,وذلر بسربب الاطرور الرذي اامارع بر  ,وبروادر
اتساثمار والمنا سة اللوية جع من ا وسيلة ت يسا ان ب ا ي جذب المسامعين ل ا.

ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث " :هل قامت إذاعة هوا عمان في بث رسائل توعوية وتحذيرية
للمواطنين أثناء حدوث األزمات؟"
أ رت الناا ج أن درجة اليين إذاعة هوا عمان ي بث رسا
ا زمات والمحور ةة قد حص على مساوى اليين مرافعة.

اوعوية واحذيرية للمواطنين أثنا حدوث
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ويمةن افسير هذه الناا ج أن مما ت ش
ا

ي بأن ا ذاعة المحلية بشة عان واذاعة هوا عمان بشة

العب دو اًر ةبي اًر ي إيصا وبث الاوعية والاحذير لة أ راد المجامع ,حيث اساطيع أن اناقش

م الف اللضايا وا زمات عبر وسا ل ا الم الفة ,واعابر ا ذاعات المسموعة من أ ض الوسا

من

حيث قدرا ا على الوصو إلى أماةن مافرقة عبر أثيرها ,وايصا المعلومات للطاعات م الفة من
المجامع ي ار زمنية محدد  ,ولذل تبد من اساغو مث هذه الوسيلة ا عومية يصا واعداد
أةبر قدر ممةن من البرامج الاي ا دف إلى الاصر ات اتيجابية والموج ة لةا ة أبنا المجامع من
المواطنين ,و ي ا ردن لعبت ا ذاعات دو اًر ةبي اًر ي الابصير لةثير من ا مور الحيااية ,وهذا ما
أثباا إذاعة هوا عمان ي اتعاماد علي ا ي اوعية الناس عند حدوث ا زمات.
رابعاً :النتوائج المتعلقوة بالسوؤال الرابوع " :موا هوو دور إذاعوة هووا عموان فوي القضواء علوى الشوائعات
التي تنتشر في حالة نقص المعلومات المتعلقة باألزمة ؟"
أ رت الناا ج دور إذاعة هوا عمان ي اللضا على الشا عات الاي اناشر ي حالة نل

المعلومات

الماعللة با زمة ,والمحور ةة قد حص على مساوى اليين مرافعة.
ويمةر رن افس ررير النا ررا ج ب ررأن الش ررا عة ه رري ب ررر أو قص ررة ب ررا ج ررز م ررن الحليل ررة احيطر ر مجموع ررة م ررن
المعلومات المغلوطة ,وةارثا ا الحليلية أن ا قابلرة للاصردي مرن جانرب المسرامع ل را ,ةمرا وان را احامر
إضررا ة الةثيررر مررن الافاصرري إلي ررا عنررد ةر مسررالب ل ررا ,وباررالي ا رررج رري ةر مررر رري سرريا م الررف
حسب طبيعة الش
ومن جانب

الراوي.

ر ان الشا عات العب دو ار ةبي ار ور يسرا ري وقرت ا زمرات ,ن را اثيرر العواطرف واارر

أث ار معنويا عميلا ي النفوس ,الشرا عة مررض طيرر اافشرى دا ر جميرع المجامعرات أيراً ةران مسراوى
اعليم ا ,ذه الشا عات هد ا زعزعة المجامع واثار البلبلة ي  ,و صوصا و حدوث ا زمرات سروا
أةانت ثلا يا أو اجاماعيا أو أمنيا أو اقاصاديا أو سياسيا...ال  .وت ش بأن اأثيرهرا يرر محردود علرى
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ال ررأي العرران و اصررة إذا اررو ر وجررود إعررون يثيررر هررذه الشررا عات ويعابرهررا سرربلا صررحفيا ومرراد إعوميررة
صبة يساغل ا لزياد أعداد ماابعي ا من الجم ور.
ومررن جانب ر ررإن وسررا

ا عررون ا ردنيررة بشررة عرران واذاعررة ه روا عمرران بشررة

الةبير ي محاربة الشا عات والاللي

ررا

ةرران ل ررا الرردور

من ا ,بحيث أن ا اساعين بمعلوماا را مرن المصردر الر يسري ل را,

وباالي يبني علي ا الفرد موقفة ااجاه ا ,بحيث الون باساضا ة الضيوف الم اصين على الردوان واجر ار
الح روارات الوزمررة بشررة موسررع ومناقشررا ا علررى مسررمع الجم ررور ,وهررذا مررا يجعل ررا ااصرردى للش ررا عة
وار ض ا ,وباالي ا ف من حد اناشارها بين المواطنين أثنا حدوث ا زمات.
وقررد اافلررت نايجررة الد ارسررة الحاليررة مررع د ارسررة همرران ( )1997حيررث أشررار إلررى أهميررة دور ا عررون رري
الاوعية للحد من ال سا ر النااجة عن ا زمرات والةروارث .ةمرا اافلرت مرع د ارسرة ب نسري ( )2000الاري
أشررار إلررى أهميررة أبعرراد اعامرراد طلبررة الجامعررات المص ررية علررى وسررا

ا عررون أثنررا ا زمررات وارايررب

أهميا ا لردى الجم رور ,حيرث أن الالفزيرون ارن الصرحف ثرن ا ذاعرات المصررية ارأاي ري ملدمرة وسرا
ا عون الاي يعامد علي ا الجم ور أثنا ا زمات.
ةما اافلت مع دراسة الضويحي ( )2004الاي أشرار إلرى أهميرة الاعررف علرى دور الا طريط ا عومري
ري مواج رة ا زمررات والةروارث ,حيررث يسر ن الا طرريط ا عومري الجيرد رري مسراعد ا ج ررز الاري الررون
باطبيل على الاعام ا مث مع ا زمات والةوارث والحد من ثارها السلبية.
ةما واافلت مع دراسة زين ( )2010الاي أشار بأهمية دور ا عون ي إدار ا زمات والةوارث ومدى
أهميا ا واأثير وسا ل ا تساجابة أ رادها نحو ا زمات والةوارث من و الاحذير المبةر والاصدي
ل ةاذيب والشا عات والعم على طمأنة الجم ور.
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التوصيات
 -1مررن الضررروري رري ا ذاعررات المحليررة بشررة عرران واذاعررة ه روا عمرران بشررة

ررا

أن يةررون إعومررا

موض رروعيا وناجح ررا ,وية رررس دور رري الا ررأثير اتيج ررابي نح ررو اتاجاه ررات وام ار الم الف ررة رري جمي ررع
المجاتت بصد وموضوعية أثنا حدوث ا زمات.
 -2ممارسة حرية الاعبير بوعي ومسؤولية واحارران المصرالح العامرة للدولرة ومصرالح و صوصريات أ رادهرا,
ونشر الاوعية الوزمة ومناقشة ةا ة جوانب ا أثنا ا زمات .
 -3مررن الضررروري علررى أج ررز ا ذاعررات أن اضررع اسرراراايجيات ااضررمن ارردريب اللررا مين علررى عمليررات
اتاصا والاواص من معدين وملدمين ومذيعين و يرهن ,وذل لر ع ةفا ا ن ي أدا العم ا عومي
وا اي ررار مض ررمون بم ررا ي ررؤثر ايجابي ررا عل ررى المس ررامعين ,وبم ررا يحلر ر مطالب ررة واحاياجاار ر أثن ررا ح رردوث
ا زمات.
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الملحقات

ملحق رقم ()1
محكمي أداة الدراسة

#

األسم

الرتبة

التخصص

الجهة التي يعمل بها

1

أ.د .عزت حجاب

أستاذ

سياسات إعون

جامعة الشرق األوسط

2

أ.د .عبدالرزاق الدليمي

أستاذ

دعاية واعون

جامعة البت ار

3

د .كامل خورشيد

أستاذ مشارك

إعون

جامعة الشرق األوسط

4

د .رائد البياتي

أستاذ مشارك

إذاعة والفزيون

جامعة الشرق األوسط

5

د .جمال التميمي

أستاذ مشارك

إعون

جامعة البت ار

6

د .ليلى جرار

أستاذ مساعد

علون سياسية ومجا

جامعة الشرق األوسط

7

د .حنان الشيخ

أستاذ مساعد

إعون

معر ي ي ا عون
جامعة الشرق األوسط
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ملحق رقم ()2
إستبانة الدراسة

إستبيان دراسة ماجستير في اإلعالم
األخوة المجيبين على األستبانة المحترمين
يلون الباحث بإج ار دراسة بعنوان " اتجاهات الجمهور األردني نحو أداء إذاعة " هوا
عمان " أثناء األزمات المحلية" للحصو على درجة الماجساير ي ا عون
(ةلية ا عون – جامعة الشر ا وسط).
ويأم الباحث منةن ا جابة على أس لة ا سابيان بدقة وبما ارون مناسبا من وج ة ن رةن
ولن يسا دن هذا ا سابيان إت

راض البحث العلمي.
ولكم جزيل الشكر والتقدير
الباحث :عبداهلل سميح عبدالجليل العفيشات
كلية اإلعالم – جامعوووة الشرق األوسووووووووووووووط
هاتف0799624469 :
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القسم األول :المعلومات الشخصية
 -1النوع االجتماعي-1 :

-2

أنثى.

 -2العمر-1 :

من  18الى  23سنة.

-2

من  24الى  29سنة.

-3

من  30الى  35سنة.

-4

من  36الى  41سنة.

-5

أةبر من  41سنة.

ذةر.

 -3المستوى التعليمي:
-1

ثانوية عامة أق .

-2

دبلون ماوسط.

-3

بةالوريروس.

-4

دراسات عليا (ماجساير ودةاوراه).

 -4هل تستمع إلذاعة هوا عمان:
-1

نعن أسامع إلي ا.

-2

ت أسامع إلي ا.

(( إذا ةان جواب على السؤا الساب (ت أسامع إلي ا أبدا) رجا عدن إساةما
الوحلة واعاد ا سابانة للباحث ,مع جزي الشةر ل ))

ا س لة
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القسم الثاني  :فقرات االستبانة
المحور األول :دور إذاعة هوا عمان في إدارة األزمات المحلية.
الرقم

الفقرة

أوافق
بشدة

أوافق

ال أدري

ال أوافق

 -5ا فف إذاعة هوا عمان الاوار واللل لدى
المواطنين أثنا حدوث ا زمات المحلية.
 -6انمي إذاعة هوا عمان الحس ا مني لدى
المواطنين.
 -7اعزز إذاعة هوا عمان انمية الوت واتناما
لدى المواطنين.
 -8احث إذاعة هوا عمان الجم ور على الاعاون
مع اتج ز ا منية ي الوقاية من اتزمات
المحلية.
 -9اسعى إذاعة هوا عمان على بث رو الطمأنينة
للجم ور اثنا حدوث اتزمات المحلية.
 -10الدن إذاعة هوا عمان برامج حوارية اعامد على
الحوار الفةري لمناقشة ا زمة من ةا ة جوانب ا.
 -11ابث إذاعة هوا عمان برامج عن اسباب
اتزمات المحلية و ثارها.

* يقصد باألزمات المحلية :هي األزمات التي تتعامل معها إذاعة هوا عمان مثل :الحالة
المرورية ,اإلستعداد لفصل الشتاء ,وحاالت رفع األسعار(الوقود).

الأوافق
بشدة
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المحور الثاني :درجة إعتماد المواطنين االردنين على إذاعة هوا عمان في معرفة الشأن المحلي.
الفقرة

الرقم

أوافق
بشدة

ابث إذاعة هوا عمان اتحداث بدقة عالية
 -12للمواطنين.
 -13ابث إذاعة هوا عمان ا حداث
بموضوعية للمواطنين.
 -14أث بما الدم إذاعة هوا عمان من
معلومات إذاعية حو اتزمات المحلية.
 -15اعامد ات بار الاي ابث ا إذاعة هوا عمان
على مدار الساع حو ا زمات المحلية.
 -16اعم إذاعة هوا عمان نشرات إ بارية على
مدار اليون لمعر ة الشأن المحلي.

أوافق

ال أدري

ال أوافق

الأوافق
بشدة
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المحور الثالث :دور إذاعة هوا عمان في بث رسائل توعية وتحذير المواطنين أثناء حدوث
األزمات المحلية.
الرقم الفقرة

أوافق
بشدة

 -17انفذ إذاعة هوا عمان حموت اوعوية
اصة باتزمات المحلية.
اعد إذاعة هوا عمان برامج اوعية مرورية
 -18اعرف المسامع بأن مة السير وسلوةياا
وةيفية اجنب الحوادث المرورية.
 -19الدن إذاعة هوا عمان برامج للمواطنين عن
اوقع ا بحدوث اتزمات المحلية قب حدوث ا
من اج ا ساعداد لمواج ا ا.
 -20احذر إذاعة هوا عمان المواطنين أثنا
حدوث ا زمة من الاصر ات السلبية الاي
قد اؤدي الى افاقن ا زمات المحلية.
 -21ابث إذاعة هوا عمان برامج مانوعة عن
اتزمات المحلية لاوعية المواطنين ي ةيفية
مواج ا ا والاعام مع ا.

أوافق

ال أدري

ال أوافق

الأوافق
بشدة
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المحور الرابع :دور إذاعة هوا عمان في التعامل مع الشائعات والتصدي لها في حالة نقص
المعلومات المتعلقة باألزمات المحلية.
الفقرة

الرقم

أوافق

أوافق

ال أدري ال أوافق

بشدة

الأوافق
بشدة

 -22حث المواطنين لعدن ا صغا
للشا عات أثنا حدوث ا زمات
المحلية.
 -23السرع ي نل ال بر الى المواطنين
أثنا
حدوث ا زمات المحلية.
 -24ا سام اررية ي ماابعة ا حداث و
حدوث ا زمات المحلية الى حين
انا ا ا.
 -25الحر

على الدين المعلومات

بمصداقية الى المواطنين أثنا حدوث
ا زمات المحلية.
 -26السعي لالدين ايضاحات نية حو
ا زمات المحلية.
 -27اعاماد مبدأ الشفا ية ي نشر
المعلومات للمواطنين أثنا ا زمات
المحلية.
انتهت اإلسئلة – شك ار على حسن تعاونكم ر ر
الباحث

