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دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب "هيئة 
 شباب كلنا األردن أنموذجًا"

 إعداد

 محمد أحمد الشهوان

 إشراف

 اإلستاذة الدكتوره حميدة سميسم

 الملخص

التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي من وجهة نظر "دور هدفت الدراسة للتعرف إلى 
معرفة دور التلفزيون األردني . وهدفت الدراسة إلى الشباب: هيئة شباب كلنا األردن إنموذجاً"

لتحقيق هذا الغرض قام  ومساهمته في تنمية مفهوم العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب.
( من المنتسبين 385وتصميم إستبانة ووزعت على ) الباحث بإستخدام المنهج الوصفي المسحي،

 "لهيئة شباب كلنا األردن".

 مرتفعةجاء بدرجة تقييم تعرض الشباب للبرامج التلفزيون األردني، وى تأظهرت النتائج أن مستو 

األردني  التلفزيون دور بأهمية .ويمكن تفسير هذه النتيجةالمحورعلى األداة ككل، وعلى جميع 

عبر تخصيص حيز كافي من برامجه،  المجتمع داخلأهمية العمل التطوعي عن كشف الفي 

يثة عن مجموعة شبابية نجحوا وتميزوا في األعمال التطوعية، وبذلكيتم وعرض نماذج حية وحد

 . العمل التطوعي الشباب لالنخراط  واإلقبال علىتحفيز 

دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول تنمية العمل التطوعي في التلفزيون أظهرت النتائج أن و 

على األداة ككل، وعلى جميع  مرتفعةجاء بدرجة األردني من وجهة نظر الشباب، 

ويمكن تفسير النتائج بأن التطوع بات من األعمال البارزة اليوم في محيط الشباب، .المحور

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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وخاصة مع وجود األزمات التي تصيب المناطق المحيطة باألردن نتيجة الحروب والكوارث 

الجماعات واألفراد واألزمات االقتصادية التي أثرت سلبًا على األردن ، بحيث صارت الهيئات و 

يتسابقون لمحاولتهم التخفيف من أثرها وتأثيرها على المجتمع المحلي، وبتالي أصبح لدى الشباب 

دافع للمساعدة والتعاون في مساهمته للعمل التطوعي، إلحساسه أنه يستطيع تقديم شيء إيجابي 

 ألبناء مجتمعه.

التوعية بأهمية وقدسية العمل التطوعي تفعيل وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: 
ومردوداته االيجابية لكل من المتطوعين ومجتمعهم من خالل وسائل اإلعالم وخاصة المرئي ووسائل 
عداد دراسات تعالج أسباب العزوف عن العمل التطوعي التي أظهرها البحث،  التواصل األجتماعي، وا 

ع  والمرئي بثقافة  العمل التطوعي وأهميته للمساهمة وتفعيل الدور اإلعالمي الرسمي المقروء والمسمو 
قتصاديًا بدافع دفع المزيد من الشباب للمشاركة فيه.          في  تنمية الوطن إجتماعيًا وا 

 

 الكلمات المفتاحية:

 هيئة شباب كلنا األردن –تنمية العمل التطوعي  –التلفزيون األردني 
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The Role of Jordan Television in Supporting Voluntary Work from 

Youth Perspective “Jordanian Youth Commission Model 

By 

Mohammad Ahmad Al-Shahwan 

Prof. Hamdia Smuisem 

Abstract 

The study aimed to identify the role of Jordanian Television in the development of 

volunteer work from the youth point of view of Jordanian Youth Commission. To 

achieve this goal, the researcher designed a questionnaire and distributed it to (385) 

of employees from the Commission. 

The result showed that exposure of young people to the Jordanian TV programs was 

high on the instrument as a whole and on the whole axis.This result can be 

explained by the importance of the role of Jordan Television in revealing the 

importance of volunteering within the community by allocating enough space for its 

programs, and presenting live and modern models of a group of young people who 

have succeeded in volunteering, thus motivating young people to engage in 

volunteering. 



 ع

 

The results showed that the motivation of youth to programs that deal with the 

development of voluntary work on Jordanian TV from the point of view of young 

people is high on the tool as a whole and on the entire axis. 

These results can be explained by the fact that Jordan Television is the official and 

local media of Jordan, and it enjoys a high level of popularity among Jordanian 

youth. Its advertisements for volunteering represent great confidence for young 

people. The Jordanian youth seeks volunteer work in a wide field under the blessing 

and encouragement of an official media Namely, Jordanian television, and with great 

humanitarian work, so that it is quick and feasible in the event of crises, disasters, 

floods, hurricanes, fires and so on. Therefore, Jordan Television is keen to pay 

attention to them and develop them and highlight their successes in order to serve 

the local community and increase the development and development. 

The study concluded with a number of recommendations: to activate the awareness 

of the importance and sanctity of voluntary work and its positive results for both the 

volunteers and their society through the media, especially the visual and social 

media; conduct studies that address the reasons for abstention from voluntary work; 

activate the role of the official media read and audio and visual culture volunteer 

work and its importance to contribute to the development of the country socially and 

economically motivated to push more young people to participate in it. 

Key words:Jordan Television - VoluntaryWork - Jordan Youth Commission.
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 الفصل االول

 خلفية عامة عن الدراسة الحالية وأهميتها

 مقدمة

وسائل االعالم من اهم مصادر المعرفة والفكر في المجتمع، حيث يؤكد علماء االجتماع ان  تعد

احداث اي تغيير في المجتمع اليمكن ان يتم بمعزل عن استخدام وسائل االعالم التي تعد من 

االدوات المهمة والرئيسة في مخاطبة الناس وتعبئة الرأي العام بشكل ايجابي وفعال وفقًا للتغيير 

من خالل التأثير الذي تحدثه في تكوينه الفكري، وقيمه السلوكية  المطلوب في المجتمع

ن االنسان بتكوينه الفطري يحمل استعدادات وامكانيات قابلة للتشكيل النفسي ، كون أواالخالقية

 ل المؤثرات المتنوعة المحيطة به.واالجتماعي من خال

وم العمل التطوعي والممارسات التي تنطوي تحت هذا لقد زاد االهتمام في السنوات االخيرة بمفه

خرين في اوقات الشدة والكوارث الطبيعية الالمفهوم من مشاركات تقليدية الى مساعدة ا

، وانما القيام بالجهد والنشاط المبذول المتطوع دون أن يطلب من الفردواالجتماعية والسياسية 

 مردود مقابل له.تكون كردة فعل طبيعية من الشخص دون توقع اي 

يعتبر الكثير من الباحثين أن العمل التطوعي مظهرًا مهمًا من مظاهر الخدمة االجتماعية التي و 

شباع حاجات المجتمع بمختلف االساليب العلمية تها بشكل فردي او جماعي، ولذلك إليتم ممارس

بأن العمل التطوعي هو  دراكهون مقابل من قبل المتطوع، وذلك إلوالقواعد التنظيمية التي تقدم بد

 واجب انساني اجتماعي يقدم كخدمة الفراد المجتمع وتأكيدًا على انتمائه له.

يعرف العمل التطوعي بأنه جهد اجتماعي او اقتصادي تقوم به منظمات معينة او عدد من 

ردود االفراد بشكل مستقل او افراد يتم تمثيلهم في الهيئات والمؤسسات ذات النفع العام دون أي م



2 

 

مادي او اي مقابل، ويعتبر الهدف االساسي من العمل التطوعي هو التقليل من حجم المشكالت 

الموجودة في المجتمع والمساعدة في حلها، سواء كانت تلك المساعدة هي مادية او من خالل 

 .تقديم الجهد الفردي

نجاح التنمية عنصرًا اساسيًا في إ، فأنه يعتبر االفراد الذاتية ارادةوالن العمل التطوعي يعبر عن 

لذلك، فأن  االجتماعية التي تحقق زيادة في الموارد وحل المشكالت وتحسين نوعية المجتمع.

 توجهلالعالم دور فعال تجاه العمل التطوعي فهي تخاطب الجمهور وتؤثر في مواقفه، وبالتالي 

عتمدون في مواقفهم واتجاهاتهم سلوكه تجاه مايجري حوله، فاالفراد والمنظمات على حد سواء ي

 بشأن العمل التطوعي على مايصل اليهم من معلومات وأفكار من خالل وسائل االعالم.

 مشكلة الدراسة

هم الوسائل المستخدمة في توجيه الرأي العام نحو قضية معينة والتأثير أمن اإلعالم المرئي يعد 

مفاهيم يجابية في تعزيز إستخدام هذه الوسيلة بصورة إيمكن  ، حيثفيه بصورة سريعة وفاعلة

 في المجتمع او بالعكس. العمل التطوعي

القنوات الرئيسة العاملة في المملكة االردنية أحد أهم  التلفزيون االردني أن يكونويفترض 

الدور الذي تقوم به هذه  وجهة نظر الشباب المتطوع حولالهاشمية، لذلك كان البد من معرفة 

عادة وصياغة وتشكيل الموروث الفكري والثقافي للفرد االردني وعلى وجه الخصوص إقناة في ال

 يجابيًا في المجتمع.إ دورهملديهم والتأثير على  مفهوم العمل التطوعيعند الشباب بما يعزز 

جابة على السؤال الرئيسي تتصدى لمعالجة هذه المشكلة من خالل اإلومن هنا فإن هذه الدراسة 

 الي:الت
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 مفهوم العمل التطوعيفي تنمية  التلفزيون االردنيقوم به يماهو الدور الذي  -

 ؟الشباب المتطوع وجهة نظر  من

 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من االهداف اهمها:

مةةةةةةن  مفهةةةةةةوم العمةةةةةةل التطةةةةةةوعيومسةةةةةةاهمته فةةةةةةي تنميةةةةةةة  ردنةةةةةةيالتلفزيةةةةةةون األدور  معرفةةةةةةة -1

 شباب.الوجهة نظر 

هيئةةةةةةةة شةةةةةةةباب كلنةةةةةةةا األردن للبةةةةةةةرامج فةةةةةةةي التلفزيةةةةةةةون  شةةةةةةةباب مسةةةةةةةتوى تعةةةةةةةرضمعرفةةةةةةةة  -2

 األردني.

برامج التةةةةةةةةي تتنةةةةةةةةاول مفهةةةةةةةةوم العمةةةةةةةةل هتمةةةةةةةةام التلفزيةةةةةةةةون االردنةةةةةةةةي بةةةةةةةةالدرجةةةةةةةةة إ معرفةةةةةةةةة -3

 .الشباب  التطوعي من وجهة نظر

التي تتناول مفاهيم تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور البرامج معرفة  -4

 .شبابالورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته من وجهة نظر 

التلفزيون  في تنمية العمل التطوعيدوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول معرفة  -5

 شباب.الاألردني من وجهة نظر 

 أهمية الدراسة

 :المجاالت الرئيسة األتيةراسة في تكمن اهمية الد

من  العمل التطوعيفي تنمية  فزيون االردنيلالتتمثل أهمية موضوع الدراسة )دور ت -1

عتباره من الموضوعات الجديدة ( بإوجهة نظر الشباب:هيئة شباب كلنا األردن إنموذجاً 
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عالم ول الكشف عن دور وعالقة وسائل اإلفي مجال الدراسات االعالمية التي تحا

في  في المجتمع االردني. ومدى نجاحه بالجمهور المتلقي التلفزيون األردنيوخاصة 

 لدى الشباب.   العمل التطوعيالقيام بعملية التثقيف، وخاصة في نشر ثقافة 

يعتبر الشباب ثروة وطاقة بشرية وعنصر رأسي في بناء المجتمع، لذلك تعد هذه الدراسة  -2

اب "بناة المستقبل" من الناحية الثقافية، ضرورة مجتمعية من اجل تحسين وتحصين الشب

وبناء الشخصية على اسس صحيحة في ظل هذا الكم الهائل من المؤثرات االعالمية 

 التي يتعرض لها الشباب كل يوم بفضل التقدم الحاصل بتكنولوجيا االتصاالت.

ومعرفة  ردنيمحاولة سد النقص الحاصل لمثل هذه الدراسات في واقع بيئة التعليم اال -3

من وجهة نظر تنمية العمل التطوعي ودوره في  التلفزيون االردنيالعالقة والتأثير بين 

 الشباب، هيئة شباب كلنا األردن.

 سئلة الدراسةأ

 :للدراسة هوالسؤال الرئيسي 

ماهو الدور الذي يقوم به التلفزيون االردني في تنمية مفهوم العمل التطوعي من وجهة  -

 ؟ الشبابنظر 

 ولإلجابة على هذا السؤال تمت صياغة األسئلة الفرعية التالية:

 للبرامج في التلفزيون االردني؟ الشبابمامستوى تعرض  -1

برامج التي تتناول مفهوم العمل التطوعي من وجهة بالهتمام التلفزيون االردني ما درجة إ -2

 ؟الشبابنظر 

عند الشباب بما يسهم في تطور  العمل التطوعيتنمية  يساهم التلفزيون األردني فيهل  -3

 ؟شبابالمن وجهة نظر  ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته
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لفزيون األردني الت في تنمية العمل التطوعيمادوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول  -4

 وجهة نظر الشباب؟من 

 فرضيات الدراسة:

HO : التلفزيون األردني وتنمية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الدور الذي تضطلع به

 .هيئة شباب كلنا األردن :العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب

 ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية البديلة الفرضيات الفرعية التالية:

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموغرافية ألفراد الفرضية الفرعية األولى

 حو دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي.عينة المجتمع وأرائهم ن

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة المجتمع وأرائهم  -

 نحو التلفزيون في تنمية العمل التطوعي.

: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دوافع المشاهدة من وجهة الفرضية الفرعية الثانية

 .لتلفزيون األردني ودوره في تنمية العمل التطوعيلنظر الشباب: هيئة شباب كلنا األردن 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين دوافع المشاهدة من وجهة نظر الشباب: هيئة شباب  -

 ي تنمية العمل التطوعي. كلنا األردن للتلفزيون األردني ودوره ف

 حدود الدراسة 

 :الدراسة لهذه رئيسة حدودهناك ثالث 

  :تم تطبيق الدراسة في المملكة األردنية الهاشمية.الحدود المكانية 

  :تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحدود الزمانية

2016/2017. 

 باب كلنا األردن في العاصمة عمان.هيئة ش إلى نمنتسبيالالشباب : ةالبشري الحدود 
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 محددات الدراسة 

يذكر الباحث مجموعة من المؤثرات والقيود والضغوطات واالمكانات التي تشكل 

 -محددات لهذه الدراسة واهمها:

في تنمية الموروث الفكري والثقافي لدى افراد المجتمع وخاصة عند الشباب، فالوعي  -1

حمله يلكل ماالعمل التطوعي وممارسته يستند على مايعرف بثقافة العمل التطوعي 

 حتاجه من مهارات سلوكية.يمن قيم وما

لفزيون التة االعالم )ل، التخصصية والفكرية لوسي االمكانات المادية والبشرية -2

( الالزمة العداد وتنفيذ البرامج المتخصصة في مجال نشر الوعي الثقافي االردني

 .العمل التطوعي والمجتمعي بخصوص

 يجابيات وسلبيات على مجتمعاتهم.إ وماأفرزته من وسائل االتصال الحديثة، -3

 مصطلحات الدراسة 

تحدد مداياتها  حقوق وواجبات(يتكون من ) وانشطة وفعاليات هو مجموعة مهمات :الدور -

الطرف  دوأبعادها سلفًا، تقوم به جهة معينة لغرض االسهام في احداث متغيرات مطلوبة عن

 (.2015)منصر، المستهدف

هو األداء اإلعالمي للتلفزيون األردني تجاه العمل التطوعي والتعريف : ويعرف الدور إجرائياً 

 بأهمية العمل التطوعي ومساعدة الناس لبعضهم والمساهمة ببناء مجتمع متطور.

هي محطة تلفزيونية تبث ارسالها عبر االقمار الصناعية، حيث يمكن : التلفزيون االردني -

ستقباله في جميع المناطق المستهدفة عبر اجهزة خاصة بأستقبال والتقاط االشارات الوافدة إ

 .من القمر الصناعي وعرضه على شاشة التلفاز
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 .القناة األولى في التلفزيون األردني: ويعرف التلفزيون األردني إجرائياً 

هي عملية تهدف الى زيادة قدرات الفرد وتحسينها في المجالين المادي و)الفكري التنمية:  -

 .(2015)العدوان ومحمود،  والثقافي(

وتغيير ونقل للمجتمع نحو  ،عملية تطور شامل ومستمر: هي ويعرف التنمية إجرائياً 

 األفضل.

انجاز عمل او خدمة هي جهود يقوم بها أفراد من اجل االسهام في : العمل التطوعي -

 للمجتمع وذلك رغبة منهم دون اي مقابل.

: هو ذلك النشاط اإلجتماعي الذي يقوم به العمل التطوعي: ويعرف العمل التطوعي إجرائياً 

، دون عائد مادي مباشر للقائمين عليه وذلك من هيئة شباب كلنا األردناألفراد المتطوعين 

المشكالت اإلجتماعية واإلسهام في حلها سواء بهدف مساعدة المجتمع والتقليل من حجم 

 .أكان ذلك بالمال أو بالجهد

مرحلة عمرية من مراحل عمر االنسان تتسم بالحيوية والنشاط والعطاء، تتراوح  -الشباب: -

( سنة، وتمثل شريحة مهمة من شرائح المجتمع وتشكل مجااًل بشريًا 64-18اعمارهم بين )

في المجاالت كافة وبناء المستقبل  المجتمع وتقدمهلتحمل العبئ الكبير في تطوير 

 .(2008)عريقات، المنظور

هيئة شباب كلنا أألردن الذين يقومون بأعمال تطوعية شباب هم  ويعرف الشباب إجرائيًا:

 ساهم في تطور ورقي المجتمع.ت

هي إحدى مبادرات جاللة الملك عبداهلل الثاني إبن الحسين المعظم  :هيئة شباب كلنا األردن -

التي ينفذها صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية، وتأسس برنامج هيئة شباب كلنا األردن في 

، وتهدف إلى تفعيل دور الشباب كشريك حقيقي 2006الخامس من تشرين األول من عام 
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صعيد اإلجتماعي أو السياسي أو اإلقتصادي، وذلك ومؤثر في الحياة العامة سواء على ال

التطوعية لديهم، إضافة من خالل رفع قدرات الشباب وتعزيز ثقافة المبادرة وزيادة األعمال 

 إلى التشبيك بين مختلف المؤسسات العاملة مع الشباب.
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 الفصل الثاني

 األطار النظري والدراسات السابقة

 تمهيد

المرتبطةةةةةة بهةةةةةذه الدراسةةةةةة اسةةةةةات الفصةةةةةل علةةةةةى إعةةةةةداد الجانةةةةةب النظةةةةةري للدر يشةةةةةتمل هةةةةةذا 

، ومةةةةةةن الصةةةةةةلة بموضةةةةةةوع الدراسةةةةةةة ومتغيراتهةةةةةةاذات  االساسةةةةةةية الموضةةةةةةوعاتطةةةةةةرح مةةةةةةن خةةةةةةالل 

اإلعةةةةةةالم ودوره فةةةةةةي تنميةةةةةةة العمةةةةةةل لدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة المتعلقةةةةةة بموضةةةةةةوع ثةةةةةم تقةةةةةةديم جةةةةةةزء مةةةةةةن ا

 الدراسات السابقة. الدراسة الحالية عن أهم ما يميزوتوضيح التطوعي 

 نظرية الغرس الثقافي

ن االشةةةةةخاص الةةةةةذين يتعرضةةةةةون أتنطلةةةةةق نظريةةةةةة الغةةةةةرس الثقةةةةةافي مةةةةةن فرضةةةةةية اساسةةةةةية مفادهةةةةةا 

و مةةةةايطلق علةةةةيهم كثيفةةةةي المشةةةةاهدة، يةةةةدركون العةةةةالم الةةةةواقعي أعةةةةالم لفتةةةةرات طويلةةةةة لوسةةةةائل اإل

 قل في المشاهدة.أولئك الذين يقضون وقت أبشكل مختلف عن 

قةةةةةةةرب الةةةةةةةى المعالجةةةةةةةة أدراك العةةةةةةالم الةةةةةةةواقعي بصةةةةةةةورة إكثةةةةةةةر قةةةةةةةدرة علةةةةةةةى أن كثيفةةةةةةي المشةةةةةةةاهدة إ

ي بصةةةةةةورة تعكةةةةةةس الرسةةةةةةائل والصةةةةةةور المتكةةةةةةررة والشةةةةةةائعة التةةةةةةي تعرضةةةةةةها وسةةةةةةائل أاالعالميةةةةةةة. 

 م(.  2010)النوافعة، و بأخرأعالم المختلفة بشكل اإل

ي الحصةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةى ن كثيفةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةاهدة يعتمةةةةةةةةةدون علةةةةةةةةةى التلفةةةةةةةةةاز فةةةةةةةةةأ، الةةةةةةةةةى ويرجةةةةةةةةةع ذلةةةةةةةةةك

ن قليلةةةةي أكثةةةةر تةةةةأثيرًا بمةةةةا يبثةةةةه التلفةةةةاز. فةةةةي حةةةةين أكثةةةةر مةةةةن غيةةةةرهم، وبالتةةةةالي فهةةةةم أالمعلومةةةةات 

خةةةةةةةةرى غيةةةةةةةةر التلفةةةةةةةةاز، بعضةةةةةةةةها أالمشةةةةةةةةاهدة يتعرضةةةةةةةةون لمصةةةةةةةةادر ومعلومةةةةةةةةات متنوعةةةةةةةةة كثيةةةةةةةةرة 

 قل تأثيرًا بما يبثه التلفاز.أشخصي وبعضها جماهيري. وبالتالي، فهم 
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الغةةةةةرس بةةةةةين كثافةةةةةة التعةةةةةرض )مشةةةةةاهدة التلفةةةةةاز بصةةةةةورة خاصةةةةةة(  خةةةةةرى، تةةةةةربط نظريةةةةةةأبعبةةةةةارة 

فكةةةةةةار والمعقةةةةةدات والصةةةةةةور الرمزيةةةةةةة حةةةةةةول العةةةةةالم الةةةةةةذي تقدمةةةةةةه وسةةةةةةائل كتسةةةةةاب المعةةةةةةاني واألا  و 

 .عالم بعيدًا عن العالم الواقعي والحقيقياإل

 نتقائيةةةةة التةةةةين قةةةةوة التلفةةةةاز تتمثةةةةل فةةةةي الصةةةةورة الرمزيةةةةة التةةةةي يقةةةةدمها فةةةةي وجهةةةةة النظةةةةر اإلأذ إ

عمةةةةةةةال و الصةةةةةةورة الرمزيةةةةةةة التةةةةةةي يتبناهةةةةةةا فةةةةةةي األأخبةةةةةةار والبةةةةةةرامج المتنوعةةةةةةة، يضةةةةةةعها فةةةةةةي األ

مكةةةةن القةةةةول أفةةةةراد لفتةةةةرة طويلةةةةة. لهةةةةذا الدراميةةةةة، وغيرهةةةةا عةةةةن الحيةةةةاة الحقيقةةةةة التةةةةي يشةةةةاهدها األ

 دارك قليلي المشاهدة.إدارك كثيفي المشاهدة في مثل هذه الحاالت يختلف عن إبأن 

جتمةةةةةةاعي طويةةةةةةل لغةةةةةةرس الثقةةةةةةافي عةةةةةةن غيرهةةةةةةا مةةةةةةن نظريةةةةةةات التةةةةةةأثير اإللقةةةةةةد تميةةةةةةزت نظريةةةةةةة ا

)حنةةةةةةةان،  عةةةةةةةالم بعةةةةةةةدة مفةةةةةةةاهيم وجوانةةةةةةةب نظريةةةةةةةة يمكةةةةةةةن تلخيصةةةةةةةها بةةةةةةةاالتيالمةةةةةةةدى لوسةةةةةةةائل اإل

 -م(: 2014

ساسةةةةةية بةةةةةأن تةةةةةأثيرات التلفةةةةةاز علةةةةةى المةةةةةدى الطويةةةةةل تكةةةةةون أتتبنةةةةةى هةةةةةذه النظريةةةةةة فرضةةةةةية  -1

طةةةةةةارًا فكريةةةةةةًا لةةةةةةدى المشةةةةةةاهدين إو تكةةةةةةون أن المشةةةةةةاهدة المسةةةةةةتمرة تغةةةةةةرز ا  تةةةةةةأثيرات تراكميةةةةةةة و 

 حداث اليومية التي تمر بها.و األأبحيث يستخدمونه لتفسير الحقائق 

سةةةةةهام التلفةةةةةاز إتعاملةةةةةت نظريةةةةةة الغةةةةةرس الثقةةةةةافي بةةةةةداًل عةةةةةن مصةةةةةطلح التةةةةةأثير للتعبيةةةةةر عةةةةةن  -2

حاديةةةةةة الجانةةةةةب بةةةةةل أجتمةةةةةاعي. ممةةةةةا يؤكةةةةةد بةةةةةأن هةةةةةذه العمليةةةةةة ليسةةةةةت فةةةةةي بنةةةةةاء الواقةةةةةع اإل

عالميةةةةةة، بةةةةةالواقع خل فيهةةةةةا عوامةةةةةل عديةةةةةدة منهةةةةةا مةةةةةايتعلق بةةةةةالفرد، بالرسةةةةةالة اإلعمليةةةةةة تتةةةةةدا

 جتماعي نفسه.اإل

وضةةةةةةةعت نظريةةةةةةةة الغةةةةةةةرس الثقةةةةةةةافي عةةةةةةةدة متغيةةةةةةةرات تزيةةةةةةةد مةةةةةةةن تةةةةةةةأثير الغةةةةةةةرس مثةةةةةةةل دوافةةةةةةةع  -3

 رتباط بالمشاهدة، المشاهدة النشطة.المشاهدة، اإل
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ن عمليةةةةة إثةةةةار البعيةةةةدة المةةةةدى. خاصةةةةة تهةةةةتم نظريةةةةة الغةةةةرس الثقةةةةافي بشةةةةكل مركةةةةز علةةةةى األ -4

الغةةةةةرس تحةةةةةدث ببطةةةةةئ مةةةةةن خةةةةةالل نقةةةةةل الرمةةةةةوز الشةةةةةائعة علةةةةةى المةةةةةدى الطويةةةةةل، فةةةةةالتعرض 

تجاهةةةةةات يةةةةةؤدي فةةةةةي ا  فكةةةةةار وحقةةةةةائق و أالطويةةةةةل المةةةةةدى لرسةةةةةائل متكةةةةةررة ومتسةةةةةقة مةةةةةن قةةةةةيم و 

 فراد.النهاية الى نقل وتكوين صورة ذهنية على المدى البعيد لدى األ

غةةةةةةةةةرس الثقةةةةةةةةةافي النمةةةةةةةةةوذج الخطةةةةةةةةةي البسةةةةةةةةةيط الةةةةةةةةةذي يعتمةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةى ال تسةةةةةةةةةتخدم نظريةةةةةةةةةة ال -5

نعةةةةةالم والجمهةةةةور. و سةةةةتجابة( فةةةةةي دراسةةةةة العالقةةةةةة بةةةةين محتةةةةةوى رسةةةةائل اإلإ)مثير/ مةةةةةا بةةةةةداًل ا 

سةةةةةتخدام نتةةةةةائج تةةةةةراكم التعةةةةةرض علةةةةةى المةةةةةدى الطويةةةةةل لنظةةةةةام مةةةةةن الرسةةةةةائل إعةةةةةن ذلةةةةةك يةةةةةتم 

يرة المةةةةةةةةةةدى، او سةةةةةةةةةةتجابة الفوريةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةيتسةةةةةةةةةةم بالثبةةةةةةةةةةات والتكةةةةةةةةةةرار وال يعتمةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةى اإل

ثةةةةةر التةةةةةدريجي التفسةةةةةيرات الفرديةةةةةة للمحتةةةةةوى. اي ان تحليةةةةةل الغةةةةةرض يعتمةةةةةد علةةةةةى قيةةةةةاس األ

 بداًل من التغيير الفجائي.

) دور التلفزيوووووون األردنوووووي فوووووي تنميوووووة العمووووول الدراسةةةةةةتنطبةةةةةق نظريةةةةةة الغةةةةةرس الثقةةةةةافي علةةةةةى 

الغةةةةرس  ان نظريةةةةة ( كةةةةون التطوووووعي موووون وجهووووة نظوووور الشووووباب : هيئووووة شووووباب كلنووووا األردن

تقةةةةةوم علةةةةةى اسةةةةةاس التةةةةةةأثير علةةةةةى المتلقةةةةةي، واحةةةةةداث قناعةةةةةات جديةةةةةدة لديةةةةةه، مةةةةةن خةةةةةالل غةةةةةرس 

تصةةةةةةورات وقةةةةةةيم جديةةةةةةدة علةةةةةةى وفةةةةةةق مةةةةةةايوحى بةةةةةةه المضةةةةةةمون الملبةةةةةةي لحاجةةةةةةات الفةةةةةةرد المتلقةةةةةةي 

 )السياسية، االجتماعية، الدينية، الثقافية(.

زيووووووون األردنووووووي فووووووي دور التلفولقةةةةةةد إسةةةةةةتفاد الباحةةةةةةث مةةةةةةن هةةةةةةذه النظريةةةةةةة كةةةةةةون أن الدراسةةةةةةة ) 

( متعلقةةةةة  تنميووووة العموووول التطوووووعي موووون وجهووووة نظوووور الشووووباب : هيئووووة شووووباب كلنووووا األردن

بتةةةةأثير وسةةةةائل اإلعةةةةالم ومنهةةةةا التلفزيةةةةون األردنةةةةي علةةةةى الشةةةةباب ، حيةةةةث يجةةةةب علةةةةى التلفزيةةةةون 

دراكهةةةةةم بأهميةةةةةة العمةةةةةل التطةةةةةوعي ، كمةةةةةا أن كثةةةةةرة تعةةةةةرض  األردنةةةةةي أن ينمةةةةةي معرفةةةةةة األفةةةةةراد وا 
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بةةةةةةةةرامج التطوعيةةةةةةةةة تةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةى إكتسةةةةةةةةاب المشةةةةةةةةاهدين ) الشةةةةةةةةباب( مجموعةةةةةةةةة مةةةةةةةةن الشةةةةةةةةباب لل

 المعاني والمعتقدات واألفكار التطوعية وتزيد من وعيهم وثقافتهم التطوعية.

 نظرية اإلستخدامات واإلشباعات

تحظةةةةةةى نظريةةةةةةة اإلسةةةةةةتخدامات واإلشةةةةةةباعات بإهتمةةةةةةام خةةةةةةاص فةةةةةةي الدراسةةةةةةات اإلعالميةةةةةةة وذلةةةةةةك 
الةةةةةةذي يسةةةةةةتخدم الوسةةةةةةيلة اإلعالميةةةةةةة بشةةةةةةكل نشةةةةةةط لتحقيةةةةةةق حاجةةةةةةات لتركيزهةةةةةةا علةةةةةةى الجمهةةةةةةور 

شةةةةةةةةباعات وسةةةةةةةةائل اإلتصةةةةةةةةال  معينةةةةةةةةة ، وقةةةةةةةةد اهتمةةةةةةةةت البحةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةات بدراسةةةةةةةةة دوافةةةةةةةةع وا 
الحديثةةةةةةة وقةةةةةةدرتها علةةةةةةى الوصةةةةةةول ألكبةةةةةةر قةةةةةةدر مةةةةةةن األفةةةةةةراد كةةةةةةل علةةةةةةى حةةةةةةدة ، وقةةةةةةد كشةةةةةةفت 

وسةةةةيلة ، منهةةةةا دراسةةةةات النظريةةةةة عةةةةن وجةةةةود عوامةةةةل يمكةةةةن أن تةةةةؤثر علةةةةى عالقةةةةة الجمهةةةةور بال
 عوامل متعلقة باألفراد أنفسهم وعوامل متعلقة بالوسيلة.

ن األسةةةةةةةاس النظةةةةةةةري األخةةةةةةةر لهةةةةةةةذا البحةةةةةةةث يتمثةةةةةةةل فةةةةةةةي نظريةةةةةةةة اإلسةةةةةةةتخدامات واإلشةةةةةةةباعات  وا 
التةةةةةةي تشةةةةةةير إلةةةةةةى أن الجمهةةةةةةور يسةةةةةةتخدم وسةةةةةةائل اإلعةةةةةةالم لتحقيةةةةةةق إشةةةةةةباعات معينةةةةةةة ، وتمثةةةةةةل 

لكونهةةةةةةا نقلةةةةةةت مركةةةةةةز االهتمةةةةةةام مةةةةةةن  هةةةةةةذه النظريةةةةةةة نقطةةةةةةة تحةةةةةةول فةةةةةةي مجةةةةةةال اإلعةةةةةةالم نظةةةةةةراً 
الرسةةةةةةالة والقةةةةةةائم باإلتصةةةةةةال إلةةةةةةى الجمهةةةةةةور مةةةةةةن األخةةةةةةذ بعةةةةةةين اإلعتبةةةةةةار أن الجمهةةةةةةور يسةةةةةةتخدم 

 م (. 2005)باريان ،  وسائل اإلعالم إلشباع رغباته

واإلشةةةةةةةةباعات مةةةةةةةةةن أنسةةةةةةةةب النظريةةةةةةةةات للتعةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى طبيعةةةةةةةةةة  وتعةةةةةةةةد نظريةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةتخدامات
االسةةةةةتخدام والتةةةةةأثيرات الناجمةةةةةة عنةةةةةه ، وقةةةةةد نشةةةةةأت هةةةةةذه مسةةةةةتخدمي وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم ، ودوافةةةةةع 

، ويعةةةةةد نقطةةةةةة تحةةةةةول مهمةةةةةة فةةةةةي الدراسةةةةةات اإلعالميةةةةةة ، حيةةةةةث  katzالنظريةةةةةة علةةةةةى يةةةةةد كةةةةةاتز
تفعةةةةل وسةةةةائل اإلعةةةةالم بةةةةالجمهور ، إلةةةةى : مةةةةاذا يفعةةةةةل  تحةةةةول التسةةةةاؤل الرئيسةةةةي ، مةةةةن : مةةةةاذا

اإلعةةةةةالم أو رسةةةةةائل معينةةةةةة الجمهةةةةةور بوسةةةةةائل اإلعةةةةةالم؟ ، فةةةةةالجمهور هةةةةةو الةةةةةذي يختةةةةةار وسةةةةةائل 
(، ونقلةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةذه النظريةةةةةةةةةة حقةةةةةةةةةل 39،ص2004إلشةةةةةةةةةباع حاجةةةةةةةةةات معينةةةةةةةةةة لديةةةةةةةةةه )صةةةةةةةةةالج ،

يجةةةةةةةابي القةةةةةةةائم علةةةةةةةى الدراسةةةةةةةات مةةةةةةةن المفهةةةةةةةوم السةةةةةةةلبي للجمهةةةةةةةور اإلعالمةةةةةةةي إلةةةةةةةى المفهةةةةةةةوم اإل
هةةةةةةةةذا الجمهةةةةةةةةور هةةةةةةةةم أنةةةةةةةةاس فةةةةةةةةاعلون يأخةةةةةةةةذون مةةةةةةةةن اإلعةةةةةةةةالم ومضةةةةةةةةامينه  ءإدراك أن أعضةةةةةةةةا

 (.173م ،ص 2000لصفتي،)اورسائله التي يفضلونها 



13 

 

ويشةةةةةةةير " ويرنةةةةةةةد وتةةةةةةةانكرد" إلةةةةةةةى أن البحةةةةةةةث فةةةةةةةي أنةةةةةةةواع االحتياجةةةةةةةات التةةةةةةةي يحققهةةةةةةةا اسةةةةةةةتخدام 
وسةةةةائل اإلعةةةةالم قةةةةد بةةةةدأ منةةةةذ وقةةةةت مبكةةةةر فةةةةي الثالثينيةةةةات مةةةةن القةةةةرن العشةةةةرين ، حيةةةةث أجريةةةةت 

قةةةةةةراءة الكتةةةةةةب، ومسلسةةةةةةالت الراديةةةةةةو ، والصةةةةةةحف  دراسةةةةةةات عديةةةةةةدة مةةةةةةن هةةةةةةذا المنظةةةةةةور علةةةةةةى :
اليوميةةةةةةةة ، والموسةةةةةةةيقى الشةةةةةةةعبية ، وأفةةةةةةةالم السةةةةةةةينما ، وذلةةةةةةةك للتعةةةةةةةرف علةةةةةةةى أسةةةةةةةباب اسةةةةةةةتخدام 
النةةةةةةاس لوسةةةةةةائل اإلعةةةةةةالم ، والنتةةةةةةائج التةةةةةةي تترتةةةةةةب علةةةةةةى ذلةةةةةةك للةةةةةةرأي العةةةةةةام، وخةةةةةةالل سةةةةةةنوات 

مات وسةةةةةائل الحةةةةةرب العالميةةةةةة الثانيةةةةةة أصةةةةةبح هنةةةةةاك كةةةةةم وفيةةةةةر مةةةةةن المعلومةةةةةات حةةةةةول اسةةةةةتخدا
 (.100م ، ص 2004)العادلي، اإلعالم واإلشباعات التي تحققها 

واسةةةةةةةةتمر االهتمةةةةةةةةةام بهةةةةةةةةةذه الدراسةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةي األربعينيةةةةةةةةات مةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةرن العشةةةةةةةةةرين فةةةةةةةةةي أعمةةةةةةةةةال 
"الزرسةةةةةفيلد" و "سةةةةةةتاتون" و "بيرلسةةةةةون" ، وفةةةةةةي الخمسةةةةةةينيات مةةةةةن القةةةةةةرن العشةةةةةرين فةةةةةةي أعمةةةةةةال 

ينيات مةةةةن القةةةةرن العشةةةةرين فةةةةي أعمةةةةال "شةةةةرام" "ريليةةةةز وفريدسةةةةون" و "مةةةةاك كةةةةوبي" ، وفةةةةي السةةةةت
 (.240م ، ص  2006)مكاوي والسيد، و "ليل" و "باكر" 

 تعريف نظرية االستخدامات واإلشباعات:

تعةةةةةةةرف نظريةةةةةةةة اإلسةةةةةةةتخدامات واإلشةةةةةةةباعات بأنهةةةةةةةا: "دراسةةةةةةةة جمهةةةةةةةور وسةةةةةةةائل اإلعةةةةةةةالم الةةةةةةةذي 
 (.109م ، ص 2004)العادلي ، يتعرضون بدوافع معينة" 

التعريةةةةف يتضةةةةح أن الجمهةةةةور يتعةةةةرض لوسةةةةائل اإلعةةةةالم لةةةةي  بحكةةةةم أنهةةةةا متاحةةةةة وبحكةةةةم هةةةةذا 
نمةةةةةا ألنةةةةةه يهةةةةةدف ألةةةةى إشةةةةةباع حاجةةةةةات معينةةةةةة ، يشةةةةةعر أنةةةةه فةةةةةي حاجةةةةةة اليهةةةةةا ويمكةةةةةن  فقةةةةط ، وا 

 تحقيقها عن طريق التعرض لهذه الوسائل.

 وتحةةةةاول النظريةةةةة أن تعيةةةةد صةةةةياغة النظريةةةةة إلةةةةى العالقةةةةة بةةةةين وسةةةةائل اإلعةةةةالم وبةةةةين الجمهةةةةور
بشةةةةةةكل مغةةةةةةاير ، إذ يةةةةةةرى مؤيةةةةةةدو هةةةةةةذه النظريةةةةةةة أن وسةةةةةةائل اإلعةةةةةةالم ليسةةةةةةت هةةةةةةي مةةةةةةن تحةةةةةةدد 
للجمهةةةةةةور نةةةةةةوع الرسةةةةةةائل اإلعالميةةةةةةة التةةةةةةي يتلقاهةةةةةةا، بةةةةةةل أن اسةةةةةةتخدام الجمهةةةةةةور لتلةةةةةةك الوسةةةةةةائل 
شةةةةةةباع رغباتةةةةةةه هةةةةةو مةةةةةةن يةةةةةةتحكم فةةةةةةي محتةةةةةوى الرسةةةةةةالة اإلعالميةةةةةةة ، وتنطلةةةةةةق  لتلبيةةةةةة حاجاتةةةةةةه وا 

ختيةةةةةةةاري الةةةةةةةذي يعنةةةةةةةي أن الجمهةةةةةةةور يتعةةةةةةةرض لوسةةةةةةةائل هةةةةةةةذه النظريةةةةةةةة مةةةةةةةن مبةةةةةةةدأ التعةةةةةةةرض اال
 (.26م ، ص  1998)الحضيف ، اإلعالم إلشباع رغبات كامنة أو معلنة لديه 
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ويرجةةةةةةع االهتمةةةةةةام بإالشةةةةةةباعات التةةةةةةي تقةةةةةةدمها وسةةةةةةائل اإلعةةةةةةالم لجماهيرهةةةةةةا إلةةةةةةى بدايةةةةةةة بحةةةةةةوث 
صةةةةةةل االتصةةةةةةال الجمةةةةةةاهيري االمبريقيةةةةةةة ، ذلةةةةةةك بةةةةةةالرغم مةةةةةةن أن هةةةةةةذه البحةةةةةةوث اهتمةةةةةةت فةةةةةةي األ

 (.2م ، ص 1997بدراسة التأثيرات قصيرة المدى لوسائل اإلعالم )الحديدي ، 

 مفهوم نظرية االستخدامات واإلشباعات:

إن هةةةةةةةذه النظريةةةةةةةة تهةةةةةةةتم بدراسةةةةةةةة اإلتصةةةةةةةال الجمةةةةةةةاهيري بشةةةةةةةكل وظيفةةةةةةةي مةةةةةةةنظم ، حيةةةةةةةث يةةةةةةةرى 
)مكةةةةاوي، مؤيةةةةدو هةةةةذه النظريةةةةة أنهةةةةا تنطلةةةةق مةةةةن خمةةةةس فةةةةروض أساسةةةةية علةةةةى النحةةةةو اآلتةةةةي: 

 (.239م ، ص 2006سيد،وال

إن أعضةةةةةةاء الجمهةةةةةةور مشةةةةةةاركون فعةةةةةةالون فةةةةةةي عمليةةةةةةة االتصةةةةةةال الجمةةةةةةاهيري ويسةةةةةةتخدمون  -1
 وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم.

يعبةةةةر اسةةةةتخدام وسةةةةةائل اإلتصةةةةال عةةةةن الحاجةةةةةات التةةةةي يةةةةدركها أعضةةةةةاء الجمهةةةةور ويةةةةةتحكم  -2
التفاعةةةةةل االجتمةةةةةاعي ، وتنتةةةةةوع الحاجةةةةةات بةةةةةاختالف فةةةةي ذلةةةةةك عوامةةةةةل الفةةةةةروق الفرديةةةةةة وعوامةةةةل 

 األفراد.

التأكيةةةةةد علةةةةةى أن الجمهةةةةةور هةةةةةو الةةةةةذي يختةةةةةار الرسةةةةةائل والمضةةةةةمون الةةةةةذي يشةةةةةبع حاجاتةةةةةه  -3
فةةةةةةةاألفراد هةةةةةةةم الةةةةةةةذين يسةةةةةةةتخدمون وسةةةةةةةائل االتصةةةةةةةال، وليسةةةةةةةت وسةةةةةةةائل االتصةةةةةةةال هةةةةةةةي التةةةةةةةي 

 تستخدمهم.

ودوافعهةةةةةةم بالتةةةةةةالي يختةةةةةةارون الوسةةةةةةائل يسةةةةةةتطيع أفةةةةةةراد الجمهةةةةةةور دائمةةةةةةًا تحديةةةةةةد حاجةةةةةةاتهم ،  -4
 التي تشبع تلك الحاجات.

يمكةةةةةةةن االسةةةةةةةتدالل علةةةةةةةى المعةةةةةةةايير الثقافيةةةةةةةة السةةةةةةةائدة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل اسةةةةةةةتخدامات الجمهةةةةةةةور  -5
 لوسائل اإلتصال ، وليس من خالل محتوى الرسالة فقط.

) دور التلفزيووووووون األردنووووووي تنطبةةةةةةق نظريةةةةةةة اإلسةةةةةةتخدامات واإلشةةةةةةباعات علةةةةةةى عنةةةةةةوان البحةةةةةةث 

كةةةون ان  تنميوووة العمووول التطووووعي مووون وجهوووة نظووور الشوووباب : هيئوووة شوووباب كلنوووا األردن   فوووي
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دراسةةةةةة جمهةةةةةور وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم الةةةةةذي نظريةةةةةة اإلسةةةةةتخدامات واإلشةةةةةباعات تقةةةةةوم علةةةةةى اسةةةةةاس 

 كون أن الجمهور يستخدم وسائل اإلعالم إلشباع رغباته.،  يتعرضون بدوافع معينة

فةةةةي دراسةةةةته نظةةةةرًا الرتباطهةةةةا الوثيةةةةق بمةةةةدى متابعةةةةة  ولقةةةةد لجةةةةأ الباحةةةةث إلةةةةى وضةةةةع هةةةةذه النظريةةةةة

الشةةةةةباب للبةةةةةرامج التطوعيةةةةةة لغايةةةةةات التثقيةةةةةف التطةةةةةوعي حيةةةةةث تؤكةةةةةد النظريةةةةةة علةةةةةى أن الشةةةةةباب 

) دور التلفزيوووووون يسةةةةةتخدم وسةةةةةائل اإلعةةةةةالم إلشةةةةةباع حاجاتةةةةةه ، والحاجةةةةةات فةةةةةي هةةةةةذه الدراسةةةةةة 

 ة شوووباب كلنوووا األردن  األردنوووي فوووي تنميوووة العمووول التطووووعي مووون وجهوووة نظووور الشوووباب : هيئووو

 .تتمثل في التوعية والتثقيف التطوعي
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 الهاشمية األردنية المملكة تلفزيون
 

 فةةةةةةةي التلفزيةةةةةةةون محطةةةةةةةة م27/4/1968فةةةةةةةي طةةةةةةةالل بةةةةةةةن حسةةةةةةةين الملةةةةةةةك لةةةةةةةه المغفةةةةةةةور افتةةةةةةةتح
 .  الحيران أم منطقة
 قوله: األردني التلفزيون فتتاحإ كلمة في وجاء

 فيهووووا ينطلووووق التووووي اللحظووووات هووووذا فووووي إلوووويكم أتحوووودث إن وغبطتووووي مسوووورتي دواعووووي موووون "
 للفكوووووووور ثووووووورا وينبوعووووووووا والهووووووودى للحوووووووق جديوووووووودة منوووووووارة ليكووووووووون  األردنوووووووي التلفزيوووووووون
 مرحلووووة اخطوووور يعيشووووان وامتنووووا وبلوووودنا الليلووووة هووووذه األردنووووي التلفزيووووون ويولوووود  والعرفووووان،

 القرون". مر على اإلنسان بني تاريخ وربما  الحديث، تاريخها عرفها
 ولغايةةةةةةة السةةةةةةابعة السةةةةةةاعة مةةةةةةن تبةةةةةةدأ سةةةةةةاعات أربةةةةةةع البدايةةةةةةة فةةةةةةي البةةةةةةث سةةةةةةاعات عةةةةةةدد وكانةةةةةةت 

 1970 عةةةةام وخةةةةالل  ، سةةةةاعات خمةةةةس إلةةةةى البةةةةث سةةةةاعات زيةةةةادة تةةةةم ثةةةةم مسةةةةاء عشةةةةر الحاديةةةةة
 بالتعةةةةةةاون التعليمةةةةةةي والبةةةةةةث الخةةةةةةارجي النقةةةةةةل بعمليةةةةةةات القيةةةةةةام األردنةةةةةةي التلفزيةةةةةةون أبةةةةةةد 1971و
 . والتعليم التربية وزارة مع

 البرنةةةةةةامج إلةةةةةةى إضةةةةةةافة ( 6 ) القنةةةةةةال علةةةةةةى  األجنبةةةةةةي البرنةةةةةةامج بةةةةةةث بةةةةةةدأ 1973 عةةةةةةام وفةةةةةةي
 الملون. التلفزيون تقنية إدخال تم 1974 عام وفي (،3) القنال على العام

 

 األردني التلفزيون
 وذلةةةةةك المجةةةةةاورة واألقطةةةةةار األردن  منةةةةةاطق لجميةةةةةع التلفزيةةةةةون التغطيةةةةةة بمشةةةةةاريع التلفزيةةةةةون بةةةةةدأ

 (VHF) عةةةةةةةةةةةالي جةةةةةةةةةةةد التةةةةةةةةةةةردد الحيةةةةةةةةةةةز ضةةةةةةةةةةةمن تعمةةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةةي اإلرسةةةةةةةةةةةال محطةةةةةةةةةةةات بإنشةةةةةةةةةةةاء
 عةةةةةةةةدد وصةةةةةةةةل حتةةةةةةةةى الةةةةةةةةبالد، إرجةةةةةةةةاء مختلةةةةةةةةف فةةةةةةةةي (UHF)العاليةةةةةةةةة فةةةةةةةةوق التةةةةةةةةرددات والحيةةةةةةةةز

 عةةةةةال، ديةةةةةر التةةةةةاج، جبةةةةةل منيةةةةةف، رأس )صةةةةةويلح، هةةةةةي محطةةةةةات (7) الةةةةةى الرئيسةةةةةية المحطةةةةةات
 فةةةةةي طةةةةةةمح وخمسةةةةةون اثنةةةةةان (52) عةةةةةددها تقويةةةةةة ومحطةةةةةات العقبةةةةةة(، ، ،معةةةةةان الةةةةةرأس بيةةةةةت

 برنامجين. لخدمة الهندسية ألجهزةوا بالمعدات مجهزة المملكة مناطق مختلف
   التلفزيون استوديوهات

   استوديوهات: ستة توجد
 اإلخبار. لنشرات مخصص 2م 200 مساحته (1) رقم أستوديو -
 . الرياضية للبرامج مخصص   2م 80 مساحته (2) رقم أستوديو -
 والمباشرة. المسجلة المختلفة للبرامج مخصص  2م 400 مساحته (3) رقم أستوديو -
 . واالقتصادية األطفال لبرامج مخصص 2م 120 مساحته (5) رقم أستوديو -
 الحوارية. للبرامج مخصص   2م 80 مساحته (6) رقم أستوديو -
 . والمباشرة المسجلة المختلفة للبرامج مخصص 2م 300 مساحته (7) رقم أستوديو -
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 الخارجي: النقل عربات
عمال المختلفة التغطيات إغراض في تستخدم تلفزيونية نقل عربات أربع توجد  للبرامج التسجيل وا 

 المختلفة.
 

 عمرة: – األرضية المحطة
 المحطة وتتعامل .1989 عام في والتلفزيون اإلذاعة مؤسسة حرم في  األرضية المحطة أنشئت

 التلفزيونية، البرامج واستقبال لبث واآلسيوية واألوروبية العربية الصناعية األقمار منظومات مع
 االولمبية. واأللعاب العالم، وكأس العالمية، والبطوالت الرياضية، والبرامج اإلخبارية، والحقائب

 التلفزيونية اإلشارة نقل في تستخدم  (SNG's) الصناعية األقمار عبر بث عربتي للمحطة ويتبع
 . تلفةالمخ الفعاليات مواقع من
 

  األردنية: العربية الفضائية القناة
 (C) الحزمة من 24 القناة على 1/2/1993 بتاريخ ساعات (4) ولمدة للقناة التجريبي البث بدأ

 بن حسين الملك له المغفور افتتح 1993 /27/4 وفي . 1C العربي الصناعي القمر على
 يو كي الحزمة على البث إلى االنتقال تم 1997 عام وفي رسميا الفضائية القناة طالل

(KU) األرضية األولى القناة مع دمجها تم 2000 عام وفي  
 األردني التلفزيون موقع

(http://www.jrtv.jo/page.aspx?page_key=key_abouttv&lang=ar   ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.jrtv.jo/page.aspx?page_key=key_abouttv&lang=ar
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 العمل التطوعي

يعتبر العمل التطوعي ركيزة اساسية في الكثير من المجتمعات العربية واالسالمية، حيث اصبح 

 له دور كبير في بناء المجتمعات ونشر التماسك االجتماعي بين المواطنيين.

ان مفهوم العمل التطوعي في جميع المجتمعات هو واحد حيث يعرف بأنه ممارسة انسانية تمثل  

معاني الخير والعمل الصالح، ولكنه يختلف في حجمه وشكله واتجاهاته من مجتمع الخر ومن 

فترة زمنية الى اخرى. ومثال على ذلك، فأن حجم العمل التطوعي قد يختلف باالعتماد على 

اوضاع المجتمعات، حيث يقل حجمه في فترات االستقرار والهدوء ويزداد نسبيًا في اوقات الحرب 

 (.م2006)الشهراني،  والكوارث

وبالرغم من اختالف مفاهيم العمل التطوعي وطرق تنفيذه في المجتمعات، اال انه يعرف بصيغة 

واحدة على انه جهود انسانية تتم من قبل افراد المجتمع، حيث تقوم هذه الجهود على اساس 

ارادة الشخص  الرغبة والدافع الذاتي من قبل الشخص المتطوع، اي انه عمل اختياري نابع من

نفسه وادراكه لدوره واهميته في المجتمع. باالضافة الى انه يتضمن نوع من االيثار، اذ ان 

الشخص المتطوع ال يتوقع عائد مادي مقابل تطوعه، وحتى وان وجد فهو مقابل رمزي ال يوازي 

 مايقدمه من اعمال.

 أهمية العمل التطوعي

الحكومي وتنبع اهميته من خالل دوره في تكملة ينظر للعمل التطوعي كذراع أساسي للقطاع 
العمل الحكومي وتدعيمه لصالح الفرد والمجتمع على حد سواء وذلك عن طريق رفع سوية 
الخدمات وتوسعة نطاقها.  باإلضافة الى توفير خدمات قد يصعب على اإلدارة الحكومية 

حركة السريعة.  ويلعب العمل تقديمها لما تتسم به األجهزة التطوعية من مرونة وقدرة على ال
التطوعي دورًا هامًا في جلب خبرات أو أموال من خارج البالد من منظمات مهتمة بالمجال 
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نفسه بجانب المشاركة في ملتقيات أو مؤتمرات لتحقيق تبادل الخبرات ومن ثم مزيد من 
 اإلستفادة والنجاح.

يجابيتها، لذلك ولقد أظهرت دراسات أن التطوع ظاهرة مهمة للداللة على  حيوية الجماهير وا 
يؤخذ مؤشرًا للحكم على مدى تقدم الشعوب ورقيها.  وأن من بين أهم التي يبرزها العمل 
التطوعي هو اظهار الصورة اإلنسانية للمجتمع والتكافل اإلجتماعي وتدعيم الروابط والعالقات 

والمنافسة.  اذن للتطوع قيم واهمية  الوشائجية وتأكيد اللمسة الحانية البعيدة والمجردة من الصراع
بالغة األثر في الدولة نفسها وانظمتها المختلفة وفي تنمية الروح اإلنسانية وتحفيزها على العمل 

  فراد في اي مجتمع من المجتمعات.الجماعي الخيري الذي يعزز تكافل األ

اإلجتماعية واإلقتصادية واألمنية إن تعقد الحياة اإلجتماعية وتطور الظروف المعاشية والتغيرات 
والتقنية المتسارعة تملي علينا أوضاعًا وظروفًا جديدة تقف الحكومات أحيانًا عاجزة عن 
مجاراتها.  مما يستدعي تضافر كافة جهود المجتمع الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الواقع وهذه 

 ر للجهود الرسمية.األوضاع.  ومن هنا يأتي دور العمل التطوعي الفاعل والمؤاز 

ان تزايد الطلب على الخدمات اإلجتماعية نوعًا وكمًا أصبح يشكل تحديًا أمام الحكومات مما 
يتطلب وجود جهات مساندة للنظام الرسمي خصوصًا وأن الهيئات التطوعية مفضلة على 

 الهيئات الرسمية نظرًا لعدم تعقدها، وانتقاء البيروقراطية بين صفوفها.

التجارب أن بعض األجهزة الرسمية ال تستطيع وحدها تحقيق كافة غايات خطط وقد أثبتت 
ومشاريع التنمية دون المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات األهلية التي يمكنها 
اإلسهام بدور فاعل في عمليات التنمية نظرًا لمرونتها وسرعة اتخاذ القرار فيها.  ولهذا اهتمت 

بهذا الجانب لمعالجة مشاكل العصر والتغلب على كثير من الظروف الطارئة،  الدول الحديثة
الشايجي، ).  في منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بين القطاع الحكومي والقطاع األهلي

2007.) 

 1921أما األردن فهو كغيره من المجتمعات دخل التجربة التطوعية منذ تأسيس اإلمارة عام 
لم تتسم بالزخم المطلوب اال في اواخر السبعينيات، وقد يعود عدم اإلهتمام  ولكن هذه التجربة

الحقيقي بالجانب التطوعي يعود لظروف األردن السياسية واإلقتصادية فضاًل عن األسباب 
 (.1995)حماد، المتعلقة بالمتطوعين انفسهم 
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 هوم العمل التطوعي: فم
مؤسسات ايمانا منهم بفكرة او مبدأ معين.  وال يتوقع هو الجهد او العمل الذي يقدمه أفرادا او 

القائمون على ذلك العمل أي جزاء او حافز مادي، انما هو نوع من الخدمة العامة للمجتمع 
يهدف الى حل مشاكل او صعوبات تواجهها الجماعة او المجتمع الذي يعي  فيه المتطوعون 

ة، إال انه يعتبر تجسيدًا لالنتماء للجماعة وقد تختلف دوافع هذا العمل بين ذاتية أو موضوعي
 (1995والمجتمع. ) حماد، 

ويعرف التطوع بأنه "الجهد الذي يبذله أي إنسان بال مقابل لمجتمعه بدافع منه لإلسهام في 
  .(1994تحمل مسئولية المؤسسة التي تعمل على تقديم الرعاية االجتماعية" )اللحياني، 

 معوقات العمل التطوعي

العمل التطوعي المؤسسي والفردي عقبات تحد من فاعليته فمنها ما هو مرتبط ومتعلق  يواجه
بالمتطوع نفسه ورغبته وجديته في التطوع وبنوع العمل الذي يود ان يتطوع به، او عقبات تتعلق 
بالجهات او المؤسسات نفسها، اضف الى ذلك مسائل تتعلق ببعد او قرب المكان من المتطوع 

ب عليه تبعات مالية ال يتحملها المتطوع، فالمتطوع بحاجة الى تحفيز بكافة األشكال مما قد يترت
 مالي ومادي ومعنوي وهذا ما ال يتوفر في الجهات او المؤسسات التي تحتاج الى متطوعين.

الى  (Gill and Mawby,1990)وحول اإلشكاليات التب تواجه العمل التطوعي يشير كل من 
ين والموظفين الرسميين، والتي تقوم على عدم الثقة من طرف الموظفين العالقة بين المتطوع

حيث يشعرون ان وظيفتهم وعملهم اإلضافي مهدد عند تشغيل المتطوعين كما أن المتطوع 
معني للقيام باألعمال التي يرغب بالقيام بها فقط، مما سيوجه عمل المتطوعين نحو قضايا 

ا ال يريح الموظف الرسمي.  كما ان تعظيم دور بعينها على حساب اعمال اخرى وهذا م
المتطوعين داخل المؤسسة بحاجة كبيرة الى قبول من الموظف الدائم الرسمي، وهي تتذبذب اي 
قوة عطاء المتطوع وفقا لرغبة الموظف بفتح المجال امام المتطوع ومن هنا تنبع اهمية تعزيز 

 Gill M.L andإلستفادة منهم.التدريب لهم من طرف الموظفين الرسميين من اجل ا

Mawby,R.I(1990)). 
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 تاريخ العمل التطوعي:

في أروع صوره فيما قام به أهل البذل والعطاء تجاه  في العصر الحديث تجلى العمل التطوعي
 إخوانهم مسلمي البوسنة والهرسك، وحرب تحرير الجزائر والفلسطين وغيرها.

المتطوعين لمواجهة حريق ) لندن ( الذي عرف بالحريق وتعد بريطانيا أول من أسس فرقًا من 
م ، وكما أنها استفادت من المتطوعين إبان الحربين العالميتين ، 1666العظيم في سبتمبر عام 

 لالستعانة بهم في إبالغ المواطنين عن الغارات الجوية لحاميتهم من أخطارها.

ن الى أن شملت المجاالت الطبية ثم تعددت بعد ذلك األغراض التي يشارك فيها المتطوعو 
واالجتماعية والزراعية والدينية والتنموية، وبما يحقق الحياة الكريمة ألبناء البشرية. وتعد الواليات 
المتحدة األمريكية أول من قام بتنظيم العمل التطوعي في العالم ، حيث أصدرت في ديسمبر عام 

) النعيم ،  فاء الحريق بمدينة نيويوركم قانونًا ينظم العمل التطوعي في مجال إط1737
 م(.1981

قدر عدد المنظمات الخيرية في اوروبا الغربية وفي اإلتحاد األوروبي بنحو مليون منظمة ، ومن ي
 (:56:م2004أهداف هذه المنظمات ما يلي )النعيم،

 تقديم المساعدات للفقراء والعاطلين والمعاقين واألطفال. -1

يجاد منح دراسية في المراحل التعليمية ألبناء الفقراء كافة.دعم التعليم العام  -2  وا 

 رعاية المعاقين وتأهيلهم في جميع المراحل. -3

 حماية األسرة. -4

 حماية البيئة. -5

 حماية الصحة العامة. -6

 مساعدة من أجل التنمية. -7

 تقديم الخدمات االجتماعية. -8

ماليين عضو، وأكثر من مليون متطوع ،  6,5ا أما منظمة الصليب األحمر فيبلغ عدد أعضائه
 وتقوم بتقديم العمل التطوعي في جميع أنحاء العالم.
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كذلك تقوم منظمة الهالل األحمر في الدول العربية واإلسالمية باألعمال التطوعية نفسها التي 
 يقوم بها الصليب األحمر الدولي.

منظمة تطوعية وخيرية ، وتقوم معظم هذه وفي الواليات المتحدة األمريكية ما يزيد عن مليون 
يواء المدمنين ، والعناية بالمسنين.  المنظمات بمكافحة المخدرات ، وا 

 أنواع العمل التطوعي

نستعرض هنا أنواع العمل التطوعي ، وهو ينقسم إلى أنواع متعددة حسب العمل الذي يقدمه. 
 لذي نشأ فيه العمل وتطور، ومنها:ووقته ا

 التطوعي الفردي:العمل  -1

وهو الفعل والسلوك اإلجتماعي الذي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغبة منه ، ويقوم على أسس 
جتماعية وأخالقية ، وال  يبغي الفاعل منه أي مردود مادي. دينية وا 

العمل التطوعي المؤسسي:-2  

االقتصادي واإلجتماعي وهو أكثر تقدمًا وتطورًا من العمل التطوعي الفردي ، فهو وليد التطور 
الذي تشهده الدول النامية ، ويمثل صورة حية من التفاعل اإلجتماعي لتوفير الحاجات األساسية 
لمختلف شرائح المجتمع ، وقد أخذت المؤسسات التطوعية تنتشر في المجتمع الحديث بإزدياد 

عية ضرورية (، وقد أصبحت رعاية األعمال الخيرية والتطو 14: م1995)الخثالن والدبل،
عصرية ال غنى عنها في أي مجتمع أو تنظيم في تلك األعمال، ويتم تطورها والمحافظة على 
 إستمراريتها  ، بل وحمايتها من اإلنحراف واإلستغالل ، وأصبحت تتمثل في عمل جماعي منظم

 (.2006)الشهراني،

 نظريات العمل التطوعي:

 منها: لقد نشأت عدة نظريات في تفسير العمل التطوعي

(: ومن رواد هذه 86-84:م2002.)الباز،  yroaht h nahcxEالنظرية التبادلية ) -1
المدرسة جورج هومانس الذي ركز على العالقات التبادلية بين الفرد والجماعة ، وتشمل نظريته 

ع ، المستويات البائية والثقافية ، والتي تعتمد على األلفاظ والقيم اإلجتماعية السائدة في المجتم
وتتعلق هذه النظرية بالتفاعل بين الناس ، وتركز على المكاسب والخسائر التي يجنيها الناس من 
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ستمرار المكاسب التفاعل بين الناس مرهون عادة بإعالقاتهم بعضهم مع بعض ، فإستمرار 
 التبادلية ، التي يحصلون عليها جراء التفاعل.

 ا:وتتضمن النظرية التبادلية عدة فرضيات، أهمه

كلما كانت هناك مكاسب من العمل والنشاط الذي يقوم به الفرد ، زادت إحتمالية قيام الفرد  -1
 بتكرار ذلك العمل أو النشاط.

 مراعاة عدم وجود فاصل طويل بين القيام بالعمل وتحقيق المكاسب. -2

كاسب غير المكاسب المنتظمة قد ال تكون مجدية في تشجيع الفرد على تكرار العمل مثل الم -3
منتظمة ، فحصول الفرد على مكاسب متكررة في فترات متقاربة يقلل من قيمتها ، وهذا يرتبط 

 بعملية اإلشباع والحرمان ، فتكرار المكاسب نفسها يحدث إشباعًا لدى الفرد.

لكن إذا زادت المكاسب التي يحصل عليها من قيامه بفعل ما زادت إحتمالية قيامه بهذا العمل 
 .مرة أخرى

إذا كانت هناك مؤثرات في الماضي أدت إلى وجود مكاسب للفرد ، فإن وجود مؤثرات  -4
 مشابهة ستدفع الفرد للقيام بالعمل السابق ، أو يعمل مشابه له.

كلما كان تقييم الفرد لنتائج فعله أو نشاطه إيجابيًا ، زادت احتمالية قيامه بالفعل ، فوجود  -5
م به الفرد تزيد من حدوث السلوك المرغوب ، وبالتالي فإن عدم مكاسب نتيجة الفعل الذي يقو 

 وجود مكاسب ، أو وجود عقاب ، يقلل من إحتمالية حدوث السلوك المرغوب.

حينما يؤدي الفرد عماًل وال يحصل على مكاسب كما كان متوقعًا ، أو يوقع عليه عقاب  -6
ذا قام الفرد بعمل وحصل على ما يتوقع من  فهناك إ حتمالية كبيرة للقيام بسلوك عدواني. وا 

 مكاسب ، ستكون هناك إحتمالية للقيام بالسلوك المرغوب.

وهذه النظرية تطبق على العمل التطوعي ، فالمتطوع الذي يحصل على مكاسب معنوية من 
 إحترام المجتمع وحبه وتعاطفه ولكتساب تقديره ، يدفعه إلى مزيد من العمل التطوعي.

سة حول تفسير العمل اإلجتماعي باإلضافة لما لما سبق ذكره هناك ثالث وفي أدبيات الدرا
 نظريات لها عالقة بتفسير العمل التطوعي وهي:
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 :(17:م2001الموسى،النظرية البنائية الوظيفية ) -2

وهي تحاول تفسير السلوك االجتماعي بالرجوع إلى تفسير النتائج التي يحققها هذا السلوك في 
فالمجتمع في هذه النظرية يمثل أجزاء مترابطة ، يؤدي كل منها وظيفته من أجل المجتمع ، 

خدمة أهداف الجميع ، وهذه النظرية ترى أن للمجتمع له نسقًا من العالقات اإلجتماعية ، ومن 
ثم تجمع هذه العالقات في صورة منظمة إجتماعية ، وبالتالي ينبغي النظر للمجتمع نظرة كلية ، 

قًا يحوي مجموعة أجزاء مترابطة  ، كما يترتب على هذه الرؤيا التصوريرية أن تستند بإعتباره نس
إلى تعدد العوامل االجتماعية ، كما أن التكامل في المجتمع لن يكون تمامًا على اإلطالق ، وهذا 
يحدث الخلل أو اإلنحراف الذي يحدث في الكشف اإلجتماعي ، وهذه اإلنحرافات التي يمكن 

 ي النسق اإلجتماعي يمكن أن تستمر لمدة تقصر أو تطول.حدوثها ف

تنطبق هذه النظرية على العمل التطوعي بإعتباره أحد األنساق اإلجتماعية للحفاظ على استقرار 
المجتمع وتكامله. وهذا يترابط النسق التطوعي مع النسق األسري واإلقتصادي والتربوي ، ليشكل 

 البناء اإلجتماعي.

حد األنساق اإلجتماعية عن القيام بأحد وظائف البناء االجتماعي ، فقد ينشأ الخلل فإذا ما عجز أ
الوظيفي الناتج عن عجز األعضاء في المؤسسة عن ممارسة الوظائف اإلجتماعية ، فيأتي 

 العمل التطوعي لسد هذا العجز، ويعيد الضبط اإلجتماعي إلى طبيعته.

 (:17:م2001)الموسى،نظرية الدور  -3

أحسن مسلماتها أن الدور يشكل أحد عناصر التفاعل اإلجتماعي ، وهو نمط متكرر من ومن 
األفعال المكتسبة التي يؤديها الشخص في موقف معين ، وهذا يوضح الدور البارز الذي يؤديه 

 المتطوع في تفصيل النشاط التطوعي ، والنهوض بخدماته لسد حاجات األفراد والجماعات.

صورًا متعددة ، فقد يكون تبرعًا بالمال ، أو تضحية بالوقت ، كما يحدث في والتطوع قد يأخذ 
 األندية الرياضية والجمعيات الخيرية.

يقود إلى  –أي مفهوم سلوك الدور الفردي ، ومفهوم سلوك دور الجماعة  -ومفهوم تعلم الدور
تنشئة اإلجتماعية )التعلم تعدد األدوار اإلجتماعية ، كما أن الفرد بدوره يتعلم من خالل عملية ال

 غير المقصود( ، وهو يختلف عن عملية التعلم الرسمي )التعلم المقصود(.
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وتظهر هذه النظرية مفهوم المركز اإلجتماعي ، الذي يرى أن كل شخص من الذين يحتلون هذه 
لون المراكز يقوم بأفعال معينة ، أو يقوم بأدوار ترتبط بالمراكز ، وليس باألشخاص الذين يحت

هذه المراكز، وبما أن العمل التطوعي فيه إشباع لحاجة األفراد والمجتمع على حد سواء ، فهو 
يعمل على سد الثغرات والنقص ، وبشكل أساسي في عملية التفاعل اإلجتماعي القائمة بين 

 األفراد.

ي انطالقا ومن مفهوم المركز اإلجتماعي يمكن تفسير الدور الذي يؤديه القائمون بالعمل التطوع
 من دوافع الخير، وهذا الدورفي األساس يقوي من المركز اإلجتماعي للمتطوع.

عند " ماسلو" : وهي تنقسم الى خمسة مستويات ؛ لتشكل هرمًا نظرية سلم الحاجات،  -4
قاعدته الحاجات االساسية ، متمثلة بالطعام والشراب والسكن والجنس والملبس ، وهي حاجات 

 نسان.أساسية لبقاء اإل

ثم يلي الحاجات األساسية عند "ماسلو" إشباع حاجات األمان والطمأنينة للفرد على نفسه وماله ، 
 بما في ذلك تأمين دخل مناسب له.

 والحاجات التي تليها ، على سلم حاجات " ماسلو" هي الحاجات اإلجتماعية والتي يندرج تحتها

عليها في مجال تحقيق الذات ، وربما حتى  العمل التطوعي ، بالنظر لما يترتب -بالتأكيد -
تغير النظرة الفردية لشخصية المتطوع ، وما يتمخض عنه من تقدير خاص للمتطوع ، من طرف 
الجماعة بصورة خاصة ومن المجتمع عامة ، حيث إن المتطوع يجود بماله ونفسه ووقته لخدمة 

 المجتمع ، مما يعطيه اإلحساس بأنه فرد فعال في مجتمعه.

نشير الى أهمية نظرة المجتمع له ؛ فكلما وجد المتطوع التقدير ممن حوله ، زادت دافعيته و 
قتناعه بأهمية ما يؤديه من أعمال خيرية تطوعية للمجتمع.  للعمل التطوعي ، وا 

 مجاالت العمل التطوعي :

أدى تطور المجتمعات الى ظهور مؤسسات خدمية عديدة لرعاية فئات المجتمع كافة، وهذه 
المؤسسات تعتمد في كثير من خدماتها على إلتحاق أعداد كبيرة من المتطوعين إلدارتها 

يصال خدماتها للجمهور.  وتخطيط أنشطتها وا 

وبالتالي فقد قيل: إن معظم مجاالت الخدمة اإلجتماعية هي مجاالت العمل التطوعي في 
إحداث تغييرات مرغوب فيها المجتمع نفسها ؛ ألن الخدمة اإلجتماعية  تهدف بصفة أساسية الى 
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في األفراد والجماعات والمجتمعات. ولذلك فإن مجاالت الخدمة اإلجتماعية شأنها شأن مجاالت 
العمل التطوعي تهتم بتقديم الخدمات في مجال التعليم ، والمجال الطبي ، واألحداث والمنحرفين 

 .وكبار السن والمجال العمالي ، والعمل الريفي ، ورعاية الشباب

 :مجاالت العمل التطوعي تشمل ما يلي( فإن 35:م2003وطبقا لدراسة )العمري والصريصري،

 . المجال العسكري : إقامة معسكرات تدريب.1

 . المجال الدعوي : نشر اإلسالم والدعوة إليه عبر المعمورة.2

 . المجال الصحي : المساعدة في تنفيذ خدمة صحية ، والتصدي ألمراض شائعة.3

 جال التربوي : تنفيذ أسابيع تربوية في المدارس.. الم4

زالة أثار . المجال اإلجتماعي5 : يقوم بها ساكنو الحي ، وخاصة التطوع لزراعة األشجار، وا 
 السيول ومخلفاتها.

 .مجال خدمات الحج والمواسم لخدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون ألداء فريضة الحج. 6

 العمل التطوعي: دور وسائل االعالم في تنمية مفهوم

ساعد الجهات المستفيدة تم في مجال العمل التطوعي هو ان ان الدور االساسي لوسائل االعال

في استقطاب عدد من المتطوعين بصفتهم عناصر صالحة داخل هذه الجهات. ويمكن لوسائل 

االعالم العامة ان تقوم بهذه المهمة. في حين ان مسؤولية الحفاظ على المتطوعين من 

ؤوليات االجهزة االعالمية الداخليه لتلك الجهات المعنية.وعلى هذه االساس، فأن وسائل مس

االعالم العامة تقوم بأذكاء الوعي االجتماعي لدى افراد المجتمع وتعبئتهم ودعوتهم للتطوع في 

المؤسسات الخيرية بتوضيح ماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع اليه وبيان اهميته ودوره 

 ي بناء وتطوير المجتمعات.ف
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في حين ان جهات االعالم الداخلية تكون جزءًا مكماًل لجهات االعالم العامة، من خالل 

تزويدها بالمجاالت واالنشطة التي يقوم بها المتطوعون، باالضافة الى تزويدهم باالحصائيات 

 .م(2005)مظاهري، والتقارير المختلفة التي تكون نتاجًا العمال المتطوعين 

لذلك تظهر اهمية وسائل االعالم العامة بالنسبة للعمل التطوعي عند الشباب من خالل تعزيز 

انتمائهم للمجتمع وحثهم على المشاركة الفعالة فيه، وتنمية قدراتهم ومهاراته، وان تتيح لهم 

 التعرف على الفجوات التي تحدث في المجتمع من حولهم ويقدم لهم فرصة التعبير عن ارائهم

وافكارهم في القضايا التي تحدث في مجتمعاتهم ومن ثم حثهم على التطوع للمشاركة في تحديد 

 االولويات التي يحتاجها المجتمع والمساعدة في تنفيذها.

وهذه االهمية لوسائل االعالم في تنمية مفهوم العمل التطوعي ال ترتبط بفترة زمينة او حدث 

خالل اوقات السلم والحرب على حد سواء. فاالنتخابات  معين بذاته، فدور هذه الوسائل يبرز

والحمالت السياسية واالزمات )االقتصادية واالجتماعية( وتقاطع المصالح بين مكونات شرائح 

المجتمع، كل هذه االمور وغيرها تجد طريقها الى االعالم لغرض استنهاضه للقيام بدوره في 

ت المطلوبة الى الجمهور. وفي الوقت نفسه نقل تقديم المعلومات والحقائق والرؤى التحليال

المشكالت التي تحدث داخل المجتمعات، وبالتالي حث الجمهور بشكل عام والشباب بشكل 

 (.م 2015)خولة ومريم، خاص على التطوع 

بعبارة اخرى، فأن وسائل االعالم تعد بمثابة انعكاس الليات التفاعل مابين افراد المجتمع 

وعالقاتهم ببعضهم البعض، االمر الذي يتطلب من وسائل االعالم درجة عالية من االدراك في 

ة نشر الوعي بين افراد المجتمع وحثهم على العمل التطوعي لكونه نمطًا من االنماط االساسي

 يسية للخدمات االجتماعية.والرئ
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 هيئة شباب كلنا األردن:

جاء في الكلمة األفتتاحية لجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين  في أفتتاح مبادرة "شباب 
 كلنا األردن" 

" أريةةةةد أن تكونةةةةوا علةةةةى ثقةةةةة أننةةةةي شخصةةةةيًا أنظةةةةر إلةةةةى مظلةةةةة كلنةةةةا األردن وشةةةةباب كلنةةةةا األردن 
هميةةةةةةة والجديةةةةةةة ، وال أريةةةةةةد أن يفكةةةةةةر أي واحةةةةةةد مةةةةةةنكم ، أن هةةةةةةذه نظةةةةةةرة مسةةةةةةتقبلية فةةةةةةي غايةةةةةةة األ

المظلةةةةةةة يمكةةةةةةن األسةةةةةةتغناء عنهةةةةةةا أو اسةةةةةةتبدالها ، بةةةةةةل علةةةةةةى عكةةةةةةس ، هةةةةةةذه المظلةةةةةةة ال بةةةةةةد مةةةةةةن 
مةةةةةةع األجهةةةةةةةزة الشةةةةةةةبابية تطويرهةةةةةةا بحيةةةةةةةث يتفةةةةةةةرع عنهةةةةةةا أجهةةةةةةةزة أخةةةةةةةرى فةةةةةةي المسةةةةةةةتقبل تتكامةةةةةةةل 

 الموجودة ".

،  2006الخةةةةةامس مةةةةةن تشةةةةةرين األول مةةةةةن عةةةةةام تأسةةةةةس برنةةةةةامج هيئةةةةةة شةةةةةباب كلنةةةةةا األردن فةةةةةي 
وهةةةةةةةي أحةةةةةةةدى مبةةةةةةةادرات جاللةةةةةةةة الملةةةةةةةك عبةةةةةةةداهلل الثةةةةةةةاني بةةةةةةةن الحسةةةةةةةين المعظةةةةةةةم  التةةةةةةةي ينفةةةةةةةذها 
صةةةةةندوق الملةةةةةةك عبةةةةةةداهلل الثةةةةةةاني للتنميةةةةةةة ، وتهةةةةةةدف إلةةةةةةى تفعيةةةةةةل دور الشةةةةةةباب كشةةةةةةريك حقيقةةةةةةي 

دي ، ومةةةةةةؤثر فةةةةةةي الحيةةةةةةاة العامةةةةةةة سةةةةةةواء علةةةةةةى الصةةةةةةعيد اإلجتمةةةةةةاعي أو السياسةةةةةةي أو اإلقتصةةةةةةا
وذلةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةالل رفةةةةةةةع قةةةةةةةدرات الشةةةةةةةباب وتعزيةةةةةةةز ثقافةةةةةةةة المبةةةةةةةادرة وزيةةةةةةةادة األعمةةةةةةةال والعمةةةةةةةل 

 التطوعي لديهم ، إضافة الى التشبيك بين مختلف المؤسسات العاملة مع الشباب.

وتسةةةةةعى الهيئةةةةةة للوصةةةةةول إلةةةةةى شةةةةةباب أردنةةةةةي مةةةةةتمكن ديمقراطيةةةةةًا واقتصةةةةةاديًا ومعرفيةةةةةًا ، مؤمنةةةةةًا 
ل اآلخةةةةر ، قةةةةادرًا علةةةةى المشةةةةاركة الشةةةةبابية الفاعلةةةةة المةةةةؤثرة فةةةةي كافةةةةة بقةةةةيم الحةةةةوار والتنةةةةوع وقبةةةةو 

مجةةةةةاالت الحيةةةةةاة العامةةةةةة وتعزيةةةةةز التنميةةةةةة الوطنيةةةةةة الشةةةةةاملة وعمليةةةةةة صةةةةةناعة القةةةةةرار فةةةةةي ظةةةةةل 
 دولة مدنية يحكمها الدستور.

تعمةةةةةةل الهيئةةةةةةة علةةةةةةى إطةةةةةةالق مجموعةةةةةةة مةةةةةةن البةةةةةةرامج المتخصصةةةةةةة والتةةةةةةي تالمةةةةةةس احتياجةةةةةةات 
يةةةةةًا إلةةةةةى مبةةةةةادرات رياديةةةةةة مختلةةةةةف رغبةةةةةاتهم واهتمامةةةةةاتهم وترجمتهةةةةةا عمل الشةةةةةباب األردنةةةةةي علةةةةةى

 إيجابية.

تم تحقيق العديد من اإلنجازات المتراكمة منذ التأسيس إلى اليوم عبر جهد وطني شبابي جماعي 
 لمجتمع المدني وبإجمالي مستفيدينتكلل بالنجاح بالشراكة مع العديد من مؤسسات ا

 ة.( مشارك ومشارك1,256,658)

 أبرز األمثلة على تلك النجاحات عبر محاور العمل المختلفة: تالياً 
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 التمكين السياسي والديمقراطي: -1

من أبرز األنشطة: حمالت تعزيز المشاركة في اإلنتخابات النيابية والبلدية والرقابة عليها ، 
ومناقشة مضامينها ، التوعية بالتعديالت الدستورية ، التوعية باالوراق النقاشية لجاللة الملك 

مناقشة القضايا الوطنية التي تهم المواطن ، تعزيز الحوار بين القوى السياسية الوطنية المختلفة ، 
 ( مشارك ومشاركة.512,307( وبمشاركة )3,091حيث بلغ عدد األنشطة )

 التمكين اإلقتصادي: -2

يع العمل المهني لدى من أبرز األنشطة: إجراء دراسات الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي ، تشج
الشباب ، المساهمة في االرشاد نحو فرص العمل بالشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة ، 

دارة المشاريع الصغيرة ، وبلغ عدد األنشطة المنفذة ) ( وبمشاركة 356التدريب على أعداد وا 
ينار عبر ( الف د250( مشروعًا بما قيمته )78( مشارك ومشاركة ، كما تم تمويل )20,871)

 البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.

 التمكين االجتماعي والعمل التطوعي: -3

من أبرز تلك المبادرات: حارتنا مسؤوليتنا ، فينا الخير ، فرق متطوعي األردن في الجامعات ، 
مدينتنا أجمل مدينة ، حملة شتاء الخير ، تجهيز وتوزيع طرود الهيئة الخيرية الهاشمية ، حيث 

 ( مشارك ومشاركة.500,450( وبمشاركة )4,312بلغ عدد األنشطة المنفذة )

 التدريب وبناء القدرات: -4

من أبرز النشاطات : تطوير الذات ، المهارات األساسية للشباب ، دورات الكمبيوتر ، دورات 
يث بلغ تقوية اللغة االنجليزية ، التمكين الديمقراطي ، المناصرة وكسب التأييد ، المناظرات ، ح

 ( مشارك ومشاركة.202,097( بمشاركة )3,108عدد األنشطة المنفذة )

 التواصل واإلعالم )اإلعالم اإلجتماعي : -5

حققت الهيئة انتشارًا ومنتديات حوارية شبابية مختلفة. تمتلك الهيئة موقع إلكترونيًا إخباري تفاعلي
واسعًا في مختلف الشبكات االجتماعية من خالل وجود صفحات لكافة فرق العمل فيالمحافظات 
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وأخرى صديقة تستقطب الشباب وتتواصل معهم حول مختلف القضايا ، ولدى الهيئة القدرة على 
لصفحات المداخالت يقارب المليون حساب )مشترك( ضمن هذه ا Post نشر والوصول إلى ما 

 صفحة. facebook 88التي تتجاوز 

تستخدم الهيئة شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز ثقافة الحوار والقبول بالرأي اآلخر والتفاعل 
مع القضايا الوطنية وفق الرؤى الملكية لالصالح بروح شبابية من خالل األعمال الفلمية القصيرة 

ستثمار المواهب الشبابية بإستخدام:   Facebook , Twitter , Google+ , Photoوا 
Galleries , Youtube , Streaming , Videos. 

 . التدريب6

تم تدريب الفرق اإلعالمية المنتشرة بالمحافظات بالتعاون مع المؤسسات اإلعالمية  -1
بترا ، التلفزيون األردني ،  –المختلفة ذات االختصاص مثل وكالة األنباء االردنية 

صحفيين ، الهيئة الملكية لألفالم ، مركز اإلعالميات العربيات مركز حماية حرية ال
 .syaDrn droJو 

التدريب في مجال إنتاج األفالم القصيرة للمساهمة في تسليط الضوء على جملة من  -2
 القضايا الوطنية.

التدريب على كتابة الخبر الصحفي والصحافة االستقصائية وتغطية االنتخابات  -3
 والظهور اإلعالمي.

 ( مشارك ومشاركة.130( نشاطًا بمشاركة )30عدد األنشطة المنفذة ) بلغ -4
( شاب وفتاة لكل 15تمتلك الهيئة فرقًا إعالمية مؤهلة بكافة المحافظات بمعدل ) -5

 محافظة يتم تغييرها دوريًا.
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 الدراسات السابقة

 التالي:اطلع الباحث على مجموعة من الدراسات الدراسات العربية واألجنبية على النحو 

التعليم العالي في  نماذج ( فقد أجرى دراسة موسعة على بعض Kelly , 1996) كيلي  -
بتشجيع طالبها على اإلنخراط في األعمال  هاالواليات المتحدة األمريكية لمعرفة مدى التزام

وهدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الدعم واإللتزام نحو تطوع الطالب من خالل التطوعية.
ستخدم الباحث أسلوب ة وأعضاء هيئة التدريس والطالب .مستويات مستوى اإلدار ثالث  وا 

، إضافة إلى تحليل الوثائق. وقد توصلت الدراسة إلى المقابالت الشخصية وحلقات النقا 
التفاوت في درجة اإللتزام والدعم بين مؤسسات التعليم العالي التي تم دراستها ، وأوضحت 

العليا في تحفيز أو تقليل اإللتزام بالعمل التطوعي ، كما أوصت الدراسة أهمية إلتزام اإلدارة 
بأهمية إشراك اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس والطالب في التخطيط ألي مشاريع تتصل 

 بالتطوع الطالبي.
-  (Rocker , and coleman , 1999 )  المملكة المتحدة على طالب دراسة طبقت في

( عامًا. وهدفت إلى 16-14الصفوف العليا في المدارس الثانوية في المرحلة العمرية بين )
معرفة عدد الطالب المنخرطين في األعمال التطوعية ، وأنواع األعمال التطوعية التي 

الدور يمارسها أولئك الطالب ، والزمن الذي يقضيه الطالب في مجاالت التطوع وكذلك 
الذي تمارسه المدرسة في تشجيع وتوجيه الطالب نحو اإللتحاق ببرامج األعمال التطوعية . 
وطبق الباحثان إستبانه على جميع طالب تلك المدارس ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من 

 النتائج أبرزها:
 إن المجاالت التي يرغب الطالب المشاركة فيها هي: -1

 ر مهارتهم في القراءة والكتابة.مساعدة الطالب الصغار على تطوي 
 .القيام بالحمالت اإلجتماعية لتطوير المرافق الخاصة باألطفال 
 .المساعدة في تنظيم البرامج الرياضية على مستوى المجتمع المحلي 
 .القيام بحمالت التضامن مع جمعيات الرفق بالحيوان 
 لفقراء والمحتاجين.التطوع في بعض المستشفيات وكذلك المنظمات الخيرية لمساعدة ا 
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إن الوقت الذي يخصصه أولئك الطالب للعمل التطوعي يتراوح بين مرات قليلة خالل العام  -2
 أو بصورة أسبوعية أو بشكل يومي.

-  (Marta , and other 1999)  دراسة أجريت في إيطاليا حول الخصائص اإلجتماعية
دراسة ميدانية أداتها  بتطبيقمن خالل والشخصية للمتطوعين من الشباب اإليطاليين 

( شابًا من  225الرئيسية إستبانة أرسلت عن طريق البريد اإللكتروني لعينة تكونت من ) 
( منظمة تطوعية ، وتوصلت 73( عامًا ينتمون لة )29-19المتطوعين تتراوح أعمارهم بين )

 الدراسة إلى النتائج التالية:
%( غير متزوجين ، في 88ن ، منهم )%( من أفراد المتطوعي31يشكل الطالب ما نسبته ) -1

 %( ما يزالون يعيشون مع أسرهم.83غالبتهم العظمى و )
%( من أفراد الدراسة يمضون ما بين ساعتين إلى خمس ساعات في األسبوع 38إن ) -2

 لألعمال التطوعية بشكل دوري.
جيع إن مرن بين العوامل التي دفعت أفراد العينة لإللتحاق بالجمعيات التطوعية هو تش -3

األصدقاء ، والرغبة في تقديم المساعدة اإلجتماعية ، ولتطوير المجتمع ، وأشار قلة منهم 
 إلى وجود بعض الحوافز الدينية ، والرغبة في قضاء وقت الفراغ في أعمال إنسانية. 

تثقيف الناخبين في  بعنوان (Drewm, D., & Weaver, D., 2006)دراسة  -
 Voter Learning in " : هل لوسائل اإلعالم دور تقوم به2004األنتخابات الرئاسية للعام 

the 2004 Presidential Election: Did the Media Matter?" 

خالل االنتخابات  الناخبينالدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تثقيف معرفة الدراسة  هدفت

ظارات المبثوثة عن طريق التلفزيون ااالطالع على االخبار واللقاءات والمن من خالل الرئاسية

 وشبكة االنترنت، أضافة الى المقابلة الهاتفية.

زيادة التعرض الى وسائل  وأظهرت نتائج الدراسة أن، ذ عينة عشوائية من والية أندياناتم اخ

 بالعملية الساسية. يعزز من المشاركةاالعالم 

 ، ويعتبر وسيلة اتصال جماهيرية.ينالتوعوية لدى الناخب في اً مهم يؤدي دوراً زيون التلف -1
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، وكذلك قتصدادية للمجتمعالجتماعية واالتلفزيون له دور في تشكيل القيم السياسية واأل -2

 مدى تأثير وسائل االعالم المختلفة في مجتمع الدراسة.

ريات ظالسياسي ، وهذا يستند الى الننب الجاالتأثير  في التلفزيون له دور بسيط في  -3

 الخاصة بتأثيرات وسائل االتصال.

التلفزيون يعتبر المادة االعالمية في االنتخابات ، فهو يزيد من وعي الشباب ويهدف الى  -4

تغير السلوك لدى االفراد اثناء االنتخابات.

إلى  اسةت الدر هدف. "العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع" 2006دراسة )معلوي ،  -

لعمل التطوعي في ، من خالل مجاالت ابين العمل التطوعي وأمن المجتمع معرفة العالقة

، دوافعهم لاللتحاق بالعمل التطوعي، والتعرف إلى خصائص المتطوعين و المجتمع السعودي

وعالقة ذلك بأمن المجتمع وسالمته ، إضافة إلى بيان أهم األدوار األمنية للعمل التطوعي 

 المجتمع السعودي ، ودوافعه وأهدافه والقوانين المنظمه له.في 

( متطوعًا من العاملين في الجمعيات والمؤسسات 212شملت الدراسة عينة قوامها )

الخيرية بمدينة الرياض ، واستخدام الباحث المنهج التحليلي وتوصل الى نتائج تشير الى 

سهام في ن هي ادوار هامة جدًا كاإللمتطوعيان جميع االدوار االمنية التي يقوم بها ا

، واالسهام في وقاية اسر واطفال ساعدة المعوزين على مواجهة الفقرمكافحة التسول وم

نزالء السجون من التشرد واالنحراف والوقاية من الجريمة واخطاء المخدرات ، ومساعدة 

دة االجهزة المجتمع في المواجهة الكوارث ، مثل الحريق والسيول واالنفجارات ومساع

 االمنية في تعقب المجرمين واالبالغ عن المشبوهين.
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دور وسائل االعالم في تشكيل الوعي السياسي   بعنوان: "2008دراسة )وديع العزعزي،  -

 للشباب الجامعي اليمني".

 للشباب السياسي الوعي تشكيل في اإلعالم وسائلالمؤثر ل دورال تعريف إلىلدراسة ا هدفت

. الجامعات طلبة فردًا جميعهم من ٥٧٧ حجمها عينة على الدراسةهذه  طبقت، حيث اليمني

مصادر المعلومات وكانت خالصة النتائج التي توصل اليها الباحث بعد تطبيق الدراسة بترتيب 

 )قناة األولى المرتبة فيفقد جاء  السياسية المعلومات خذا في الجامعي الشباب هايعتمد التي

 .األصدقاء ثم تاإلنترن تالهاو ، )العربيةقناة  الجزيرة

التي  التوصيات أهم يلي وفيما، جهات بعدةة تبطالمر  توصياتمجموعة من ال ت الدراسةاقترحو 

 و والموضوعية الجذب عوامل تمتلك بأساليبة الشباب توعي ضرورةاشار اليها الباحث وهي 

، لفاعلةا المجتمعية المشاركة و السياسية حقوقهم ممارسة على الشباب زيحفت وضرورة الصراحة

 .األنشطة ممارسة و الجامعيةت القرارا صناعة في طالبيةال مشاركلل  سعأو  فرصة تاحأو 

"أتجاهات المشاهدين نحو البرامج والخدمة االخبارية في ( بعنوان 2008دراسة )قبالن،  -

 التلفزيون االردني"

هدفتدراسةالىالتعرفعلىاتجاهاتالمشاهديننحوالبرامجوالخدمةاالخباريةفيالتلفزيون

االستخداماتواالشباعاتوكذلكنظرية علىنظرية الدراسة الباحثفيهذه اعتمد االردني.

االعتمادعلىوسائلاالتصال.

،نةالقصديةمنالمجتمعاالردنيعيالهوالمنهجالوصفيالتحليلي،وتماستخدامالمنهجالمتبع

فوقمنجميعالمحافظاتاالردنيةاالثنتي15(فردأعمارهممن600وكانعددها) سنةفما

عشرة،ومقسمةعلىاالقاليمالثالثة،نسبةوتناسبمععددالسكانفياألقاليم.
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 الى الدراسة خلصت للتلفزيون العينة افراد من مشاهدة نسب اعلى الىان وصلت االردني

%(تكونلالخباروالبرامجاالخبارية،وفي52.2%(وأناكثرمننصفهذهالمشاهدات)91)

(.3(من)1.49الوقتنفسهفأندرجةالرضىكانتمنخفضة،حيثبلغالمتوسطالحسابي)

ابفياعادةالنظرفيالبرامجالمقدمةللشبقدمتهذهالدراسةمجموعةمنالتوصياتاهمهاثم

%(منافرادالعينةاجابوبأنللقنواتالفضائيةاالخرى74)التلفزيوناالردنيحيثاننسبة

ضرورةوضعقسمللبحوثوالدراساتوهذايتطلبتأثيراكبرمنالتلفزيوناالردني،كانلها

للتعرفعلىرغباتواهتماماتالمشاهدين التنظيميللتلفزيون الهيكل الشبابداخل وخاصة

منهم.

السعودي / التطوعي وقيم المواطنه لدى الشاب العمل (،" 2015دراسة )الزير، المقبل، -

 ين في المملكه العربيه السعوديه"دراسة ميدانيه مطبقه على عينه من المتطوع

الدراسة الى توضيح مفهوم العمل التطوعي لدى الشاب السعودي واهمية المواطنه لدى  تهدف

المتطوعين الهمية التطوع في ابراز وتنمية هذه االهمية، وهذا يؤدي الى تنمية المجتمعات 

همية قيمة المواطنه التي تتمثل بالمشاركه والمسؤوليات أتكون مبنيه على التي المتماسكه 

برز النتائج التي توصلت اليها الدراسة هو أالنتماء الى الوطن واالعتزاز به. فكانت االجتماعية وا

تفوق عدد المتطوعين االناث على الذكور وانتشار ثقافة التطوع بين الشاب السعودي وايضًا 

 عمل المراكز التطوعيه في تنمية وبناء وترسيخ قيم المواطنه لدى الشاب السعودي.

 25 إلى 20 بين أعمارهم تتراوح الدراسة مفردات من %68.8 أن إلى الدراسة نتائج أظهرت

 15 من الفئة وأخيراً  العينة مفردات من % 17.4 نسبة عاماً  25 فوق العمرية الفئة وتشكل عاماً 

 رحلةمال طلبة هم المتطوعين من نسبة أن النتائج أظهرت كما 13.8% ، بنسبة عاماً  20 إلى
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 المرحلة طلبة من المراحل بقية تليها % 82.6 النسبة بلغت حيث التخرج وحديثي الجامعية

 . الدكتوراه و الماجستير شهادة وحملة الثانوية

تنمية ثقافة التطوع لدى الطلبه في المدارس والجامعات توصيات وهي : حرجت الدراسة بعدة 

يساهم في تنمية عم لكل من لدتقديم ا ،وجعلها ضمن االنشطه المطلوبه وجزء من المنهج الدراسي

 رفع، في مختلف المجاالت همزيادة الفرص التطوعية لو  المواطنه الصالحه لدى الشاب السعودي

 و التطوعية بالمراكز التعريفية والمؤتمرات الندوات العمل على إقامة،  اوتطويره الشباب قدرات

 التطوعي. العمل تعزيز في الحديثة التواصل وسائل ادخال،  أنشطتها أهم

" دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية العمل بعنوان ، 2015دراسة )حمايدية،قاسم ، -

 التطوعي / دراسة وصفية تحليله لصفحة الفيس بوك ناس الخير ورقلة".

في نشاط خدمة الجمعيات  الى مناقشة دور مواقع التواصل االجتماعي الدراسةهدفت هذه 

اسه بتطبيق المنهج التحليلي وذلك من خالل جمع اهم ، وقام الباحثتان في هذه الدر الخيرية،

المفاهيم النظريه المتوفره. وبناءًا على ذلك فقد توصلت هذه الدراسه الى نتيجة مدى استخدام 

خدمة مواقع التواصل االجتماعي باالعتماد على جميع الخصائص التي توفرها مثل النصوص 

ن النشر، كذلك تعطي مواقع التواصل االجتماعي والصور للوصول الى االهداف المراد تحقيقها م

لمستخدميها خاصية متابعة نشاطات الجمعيه قبل وبعد االنتهاء من االنشطه وهذا يعطي ثقه 

للمتتبعين من اعضاء الجمعيه، وبذلك يكون التوجه نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 كوسيلة اعالم واعالن وتوعية وتواصل في وقت واحد. 

قد اقترحت الدراسة عدد من التوصيات ومن اهمها: تكثيف جهود النشر المستمر عن طريق و 

مواقع التواصل االجتماعي، استخدام خاصية النشر في صفحه الجمعية وذلك الستقطاب اكبر 
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عدد من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، التأكيد على استخدام اللغه البسيطه والتنوع فيها، 

االجتماعي وباالخص خاصية ستخدام االفضل للوسائل المتوفره في مواقع التواصل اختيار اال

 الفيديو.

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

مةةةةةن خةةةةةالل اسةةةةةتعراض الدراسةةةةةات السةةةةةابقة تبةةةةةين أن معظةةةةةم الدراسةةةةةات التةةةةةي بحثةةةةةت فةةةةةي 

أجريةةةةةت التةةةةةي جتماعيةةةةةة تجاهةةةةةات اإلودورهةةةةةا فةةةةةي التةةةةةأثير علةةةةةى اإل القنةةةةةوات الفضةةةةةائيةموضةةةةةوع 

غلةةةةةةةب هةةةةةةذه الدراسةةةةةةةات هةةةةةةةي أكانةةةةةةت البيئةةةةةةةة  المسةةةةةةةتهدفة فةةةةةةي ، جنبيةةةةةةةةول العربيةةةةةةة واألفةةةةةةي الةةةةةةةد

. فةةةةةةي حةةةةةةين أخةةةةةةذت الدراسةةةةةةة الحاليةةةةةةة علةةةةةةى عةةةةةةالم بشةةةةةةكل عةةةةةةاموتناولةةةةةةت وسةةةةةةائل اإل الجامعةةةةةةات

ودوره فةةةةةي التةةةةةأثير  التركيةةةةةز علةةةةةى التلفةةةةةاز بشةةةةةكل خةةةةةاص وبالتحديةةةةةد التلفزيةةةةةون االردنةةةةةيعاتقهةةةةةا 

هيئةةةةةة شةةةةةباب بشةةةةةكل عةةةةةام وعلةةةةةى مسةةةةةتوى  ردنجتماعيةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى األجاهةةةةةات اإلتعلةةةةةى اإل

وسةةةةةةع حيةةةةةةث ستشةةةةةةمل المرتكةةةةةةزات أوتناولةةةةةةت هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة تةةةةةةأثيرًا  بوجةةةةةةه خةةةةةةاص، كلنةةةةةةا األردن

قتصةةةةةةةةةةةادية ساسةةةةةةةةةةةية لتنميةةةةةةةةةةةة مفهةةةةةةةةةةةوم العمةةةةةةةةةةةل التطةةةةةةةةةةةوعي وهةةةةةةةةةةةي الجوانةةةةةةةةةةةب السياسةةةةةةةةةةةية واإلاأل

ليةةةةةة ضةةةةةمن التلفزيةةةةةون االردنةةةةةي مةةةةةابين جتماعيةةةةةة والثقافيةةةةةة، ومةةةةةن ثةةةةةم الوصةةةةةول لمقارنةةةةةة داخواإل

 م للعمةةةةل التطةةةةوعي. تةةةةأثير كةةةةل منهةةةةا علةةةةى المفهةةةةوم العةةةةا البةةةةرامج وفةةةةق هةةةةذه التقسةةةةيمات ومةةةةدى

 ردنةةةةةيوبالتةةةةالي محاولةةةةة سةةةةةد الةةةةنقص الحاصةةةةةل لمثةةةةل هةةةةةذه الدراسةةةةات فةةةةةي واقةةةةع بيئةةةةةة التعلةةةةيم اال

مةةةةةةةن التطةةةةةةةوعي  تنميةةةةةةةة العمةةةةةةةلودوره فةةةةةةةي  التلفزيةةةةةةةون االردنةةةةةةةيومعرفةةةةةةةة العالقةةةةةةةة والتةةةةةةةأثير بةةةةةةةين 

 وجهة نظر الشباب ، هيئة شباب كلنا األردن.

ستخدمت الدراسات السابقة مجموعة من المناهج واألساليب البحثية، منها المنهج التحليلي مثل  وا 
(، ودراسة 2015دراسة )حمايدية، وقاسم: ، (Drewm, D., & Weaver, D., 2006)دراسة 

 وغيرها من الدراسات. . (Kelly,1996( ، ودراسة )2006)معلوي، 
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ستخم بعضها المنهج الوصفي )اإلستبانة(، مثل دراسة )وديع العزعزي،  (، ودراسة 2008وا 
( ، Marta , and other 1999(، ودراسة ) 2015(، ودراسة )الزير،والمقبل.2008)قبالن، 
من هذه ( وغيرها من الدراسات، وقد إستفاد الباحث  Rocker , and coleman , 1999ودراسة ) 

 الدراسات في مرحلة تصميم إستبانة البحث المسحية.

وقد تمت اإلستفادة من هذه الدراسات في وضع تصور أكاديمي لكيفية تقديم وسائل اإلعالم لدعم 
العمل التطوعي بشكل عام، وكذلك تمت اإلستفادة من تصميم األدوات المسحية في جمع 

 البيانات الخاصة بالدراسة.

ن التلفزيون  األردني مطالب أن ينمي الشباب بالعمل التطوعي بشكل أكبر مما حاصل حاليًا وا 
 وخاصة أن وضعية الشباب األردني تطور نحو األفضل في العقود األخيرة.
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة: الطريقة واالجراءات 

 منهج البحث:

لدراسة مشكلة معينة، تعد هذه يشير منهج الدراسة الى االسلوب الذي سيقوم به الباحث 

لوصفية التي تركز على دور التلفزيون األردني في تنمية العمل الدراسة من الدراسات ا

 .والقاء المزيد من الضوء عليه" هيئة شباب كلنا األردن" الشباب  من وجهة نظرالتطوعي 

كونها النسجامه مع طبيعة هذه الدراسة  مسحيستخدام المنهج الوصفي الإالباحث ب قاملذلك 

من الدراسات التي تسعى لتحقيق الهدف المرجو منها من خالل استجواب جميع او اغلب 

جابة عن أسئلة الدراسة من خالل والحصول على البيانات المناسبة لإلأفراد مجتمع العينة 

 ستبانة(.سلوب المسح )اإلإستخدام إ
 

 مجتمع الدراسة وعينتها

هداف الدراسة ليشتمل على مفردات عناصر المشكلة المطلوب مجتمع البحث طبقًا أل تحدد

والبالغ  المنتسبين إلى هيئة شباب كلنا األردندراستها. يتكون مجتمع الدراسة الحالية من 

هيئة شباب بسيطة من  قصدية الباحث بأختيار عينة عشوائيةقام ، (1,300,000عددهم )

في مكاتب العاصمة  ردنيللتلفزيون األيتعرضون  شاب وشابه( 385قوامها ) كلنا األردن

وبنسبة الخطأ  95% بنسبة صواب Sample Size Calculator عمان، حسب برنامج  

%5 

epptJ://mmm.J.aehopyneho.syp/pt/Jrptth-Jzih-srts.trpya. 

https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator
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 :اداة الدراسة

الشباب المنتسبين وجهة نظر  إلىستخدم الباحث االستبانة أداة الدراسة ، وذلك للتعرف أ

من وجهة حول دور التلفزيون االردني في تنمية العمل التطوعي هيئة شباب كلنا األردن إلى

 ، بحيث يتم ذلك وفقًا ألهداف الدراسة."هيئة شباب كلنا األردن" الشباب  نظر

شباب هيئة الدراسة على االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات من أفراد العينة،  أعتمدت

وضوعية العلمية بعيدًا ، على إعتبار أن هذه األداة توفر قدرًا جيدًا من الم شباب كلنا األردن

ومع بعض الباحث بتصميم االستبانة بالتعاون مع األستاذه المشرفة  قام، و عن التحيز

نة على تقسيمين: التقسيم االول خصص للمتغيرات االستبا شملتمحكمين ، و األساتذه وال

عن أسئلة الدراسة لدراسة  عبرتتضمن الجزء الثاني مجموعة من الفقرات الديموغرافية، فيما 

من وجهة اتجاهات ودوافع الجمهور حول دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي 

 .ردن" "هيئة شباب كلنا األشباب نظر 

 صدق االداة

عرض االستبيان بعد تصميمه على مجموعة من المحكمين  تمللتأكد من صدق أداة القياس، 

والمتمثلين بعدد من المتخصصين في االعالم ومناهج البحث العلمي وذوي التخصصات االخرى 

أي منهم في االستبيان من حيث صحة حتوى الدراسة. وطلب ابداء الر مالتي تكون ذات عالقة ب

تنسيق وتدرج العبارات ومدى مالئمتها لمحتوى الدراسة والتأكد من درجة شمول فقرات االستبيان و 

مقياس ليكرت عتماد إ تموتم األخذ بكافة المالحظات المقدمة من قبل المحكمين.  االسئلة فيه.

وافق الأ( تعبر عن 1التالية: درجة ) اتالخماسي في اإلجابة عن األسئلة وذلك حسب الدرج



41 

 

وافق، أ( تعبر عن 4، درجة )ال أدري ( تعبر عن 3وافق، درجة )الأ( تعبر عن 2درجة ) ،بشدة

 بشدة.وافق أ( تعبر 5درجة )

 ثبات االداة

توزيع اداة الدراسة على مجموعة من االفراد كعينة استطالعية اولية، ومن ثم ادخال  تم

االستبيان في الحاسوب بهدف فحص االتساق الداخلي لفقرات االستبيان البيانات الناتجة من 

مدى التناسق يقوم هذا المعامل بقياس ، إذ(Cronbach-Alphaكرونباخ ألفا )لحساب معامل 

كما يمكن تفسير )ألفا( بأنها عن كل األسئلة الموجودة في المقياس،  االوليةجابات االفي 

 اإلجابات.معامل الثبات الداخلي بين 
 

 متغيرات الدراسة

 التلفزيون األردني  : المتغيرات المستقلة -1

 بأبعاده االجتماعية والثقافية والسياسية. مفاهيم العمل التطوعي : المتغيرات التابعة -2

 سلوب االحصائياإل 3.1

سس الدراسة أحصائية متناسبة و إساليب أ ستخدامإالباحث ب قاملالجابة عن اسئلة الدراسة، 

، تحليل التباين األحادي، ومعادلة األنحدار t-testK، (SPSSتطبيق برنامج )من خالل 

 ستبانة بعد تحديد صدقها ومستوى ثباتها.من اإلعلى البيانات الناتجة الخطي البسيط 
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 جراءات الدراسةإ 3.2

 -الباحث بعدد من الخطوات المتسلسلة لتحقيق هدف الدراسة والتي تتمثل في :قام 

تحديد هدف البحث التي سيتضمنها البحث وحدود الدراسة )البشرية، المكانية،   -1

 (.الزمانية

 دبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.مراجعة األ  -2

ستبانة تحتوي على إعداد إمن خالل جمع البيانات من ميدان تطبيق الدراسة وذلك  -3

 مجموعة من الفقرات المرتبطة بمتغيرات الدراسة.

 .الشباب المنتسبين إلى هيئة شباب كلنا األردنستبانة وتوزيعها على وتحكيم اإل تقييم -4

تحليل البيانات من خالل مراجعة البيانات وتصنيفها في مجموعات، ثم تحليل النتائج   -5

 حصائية للبيانات وجدولتها.من خالل المعالجة اإل

 عرض النتائج وصياغة التوصيات المتعلقة بالدراسة.  -6
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 الرابع الفصل
 

 نتائج الدراسة
 

يتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة لإلجابة عن األسئلة التي 
 تم طرحها، وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

ما هو الدور الذي يقوم به التلفزيون األردني في أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي األول: "
 .؟تنمية مفهوم العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب" 

المعيارية لجميع لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
بحيث محاور: دور التلفزيون األردني في تنمية مفهوم العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب، 

 (.1( محاور، كما هو مبين في الجدول )4اشتمل على )
 

  1جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لجميع محاور الدور الذي يقوم به 

 التلفزيون األردني في تنمية مفهوم العمل التطوعي من وجهة نظر الشباب مرتبة تنازليا.

رقم 
 المحور

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الرتبة

درجة اهتمام التلفزيون األردني التي تتناول مفهوم العمل  2
 التطوعي

 مرتفعة 0.58 4.09
1 

 2 مرتفعة 0.62 4.02 مستوى تعرض الشباب للبرامج في التلفزيون األردني 1

دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي  4
 التلفزيون األردنيفي 

 مرتفعة 0.63 4.02
3 

يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند  3
الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق 

 4 مرتفعة 0.62 3.96
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 تطلعاته

 مرتفعة 0.49 4.02 ككل  االستبانة

 

ودرجة التقييم لكل محور والمحاور ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 1يبين الجدول )
( بدرجة تقييم مرتفعة لجميع 4.09 –3.96ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين )

( 0.49( وانحراف معياري )4.02المحاور، أما المحاور ككل فقد حصل على متوسط حسابي )
 وبدرجة تقييم مرتفعة.

ونصها "مستوى تعرض الشباب للبرامج في ( 2حيث جاءت في المرتبة األولى المحور رقم )
 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.58( وانحراف معياري )4.09التلفزيون األردني"، بمتوسط حسابي )

( ونصها"درجة اهتمام التلفزيون األردني التي تتناول 1وجاءت في المرتبة الثانية المحور رقم )
( ودرجة تقييم 0.62ف معياري )( وانحرا4.02مفهوم العمل التطوعي"،  بمتوسط حسابي )

 مرتفعة. 

( ونصها"دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول 4وجاءت في المرتبة الثالثة المحور رقم )
( 0.63( وانحراف معياري )4.02العمل التطوعي في التلفزيون األردني"، بمتوسط حسابي )

 ودرجة تقييم مرتفعة. 

( ونصها" يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل 4) وجاءت في المرتبة األخيرة المحور رقم
التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته"، بمتوسط حسابي 

 ( ودرجة تقييم مرتفعة.0.62( وانحراف معياري )3.96)

في التلفزيون ما مستوى تعرض الشباب للبرامج ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول: 

 األردني؟"

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 
( 6فقرات المحور األول: مستوى تعرض الشباب للبرامج في التلفزيون األردني، والمتكونة من )

 يوضح ذلك:( 2لتقييم، وجدول رقم )فقرات والمرتبة ترتيبًا تنازليًا مع درجة ا
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  2جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور األول مستوى تعرض الشباب للبرامج في 
 التلفزيون األردني مرتبة ترتيب تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

المبادرات أتابع برامج التلفزيون األردني لغايات  1
 واألعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب

 1 مرتفعة  0.93 4.17

احرص على تذكر مواعيد برامج تخص العمل  2
 التطوعي

 2 مرتفعة  0.87 4.06

 3 مرتفعة  1.00 4.04 أتمنى لو زادت عدد مرات عرض البرامج التطوعية 6
في حال فاتتني البرامج التطوعية احرص على مشاهدة  3

 اإلعادة
 4 مرتفعة  0.93 3.98

في حال فاتتني البرامج أشاهد تسجيال للحلقات عبر  4
 االنترنت

 5 مرتفعة  0.90 3.96

 6 مرتفعة 1.00 3.92 أوصي أسرتي بمتابعة برامج تطوعية 5
  مرتفعة  0.62 4.02 المحور ككل  

 

والرتبة لكل فقرة من فقرات المحور، ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2يبين الجدول )
( بدرجة ممارسة 4.17–3.92والمحور ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين )

( وانحراف 4.02مرتفعة لجميع الفقرات، أما المحور ككل فقد حصل على متوسط حسابي )
 ( وبدرجة ممارسة مرتفعة .0.62معياري )

( ونصها "أتابع برامج التلفزيون األردني لغايات المبادرات 1رقم )وجاءت في المرتبة األولى الفقرة 
( 0.93( وانحراف معياري )4.17واألعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب " بمتوسط حسابي )

 ودرجة ممارسة مرتفعة. 

( ونصها "احرص على تذكر مواعيد برامج تخص العمل 2وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )
 ( ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.87( وانحراف معياري )4.06عي" بمتوسط حسابي )التطو 
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( ونصها "في حال فاتني البرامج أشاهد تسجيال 4وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )
( ودرجة ممارسة 0.90( وانحراف معياري )3.96للحلقات عبر االنترنت" بمتوسط حسابي )

 مرتفعة. 

( ونصها "أوصي أسرتي بمتابعة برامج تطوعية" بمتوسط 5وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
 ( ودرجة ممارسة مرتفعة. 1.00( وانحراف معياري )3.92حسابي )

ما درجة اهتمام التلفزيون األردنوي للبورامج التوي ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني: 

 التطوعي من وجهة نظر الشباب؟" تتناول مفهوم العمل

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 
فقرات المحور الثاني: درجة اهتمام التلفزيون األردني للبرامج التي تتناول مفهوم العمل التطوعي، 

( 3تنازليًا مع درجة التقييم، وجدول رقم )( فقرات، مرتبة ترتيبًا 4وقد اشتمل هذا المحور على )
 يوضح ذلك:

  3جدول )

لبرامج التي بالدرجة اهتمام التلفزيون األردني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 تتناول مفهوم العمل التطوعي مرتبة ترتيب تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 ترتيبال

يغطي التلفزيون األردني المبادرات واألعمال التطوعية  7
 التي يقوم بها الشباب

 1 مرتفعة  0.80 4.24

 2 مرتفعة  0.86 4.10 يبث التلفزيون األردني برامج خاصة بأنشطة الشباب 9
يقوم التلفزيون األردني بإعداد برامج خاصة بأنشطة  10

 الشباب 
 3 مرتفعة  0.99 4.05

ينتج التلفزيون األردني برامج توعوية للشباب للمشاركة  8
 في األعمال التطوعية

 4 مرتفعة 0.82 3.99

  مرتفعة  0.58 4.09 المحور ككل  
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات المحور 3يبين الجدول )
( بدرجة 4.24–3.99الحسابية تتراوح بين ) الثاني، والمحور ككل، ويالحظ أن المتوسطات

( 4.09ممارسة مرتفعة لجميع الفقرات ، أما المحور ككل فقد حصل على متوسط حسابي )
 ( وبدرجة ممارسة مرتفعة.0.58وانحراف معياري )

( ونصها " يغطي التلفزيون األردني المبادرات واألعمال 7وجاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )
( ودرجة 0.80( وانحراف معياري )4.24التي يقوم بها الشباب" بمتوسط حسابي ) التطوعية

 ممارسة مرتفعة. 

( ونصها " يبث التلفزيون األردني برامج خاصة بأنشطة 9وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )
 ( ودرجة ممارسة مرتفعة. 0.86( وانحراف معياري )4.10الشباب" بمتوسط حسابي )

( ونصها "يقوم التلفزيون األردني بإعداد برامج 10المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )وجاءت في 
( ودرجة ممارسة 0.99( وانحراف معياري )4.05خاصة بأنشطة الشباب" بمتوسط حسابي )

 مرتفعة. 

( ونصها " ينتج التلفزيون األردني برامج توعوية للشباب 8وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
( ودرجة 0.82( وانحراف معياري )3.99مشاركة في األعمال التطوعية" بمتوسط حسابي )لل

 ممارسة مرتفعة.

هل يساهم التلفزيون األردنةي فةي تنميةة العمةل التطةوعي : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث

 "عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته من وجهة نظر الشباب؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 
فقرات المحور الثالث: يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم 

ترتيبًا ( فقرات، مرتبة 6في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته، وقد اشتمل هذا المحور على )
 ( يوضح ذلك:4تنازليًا مع درجة التقييم، جدول رقم )
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  4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الثالث يساهم التلفزيون األردني في تنمية 
العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته مرتبة ترتيب 

 تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

من خالل ة أصبحت أكثر إلماما باألعمال التطوعي 16
 مشاهدة برامج التلفزيون األردني

 1 مرتفعة  0.97 4.06

عمل التلفزيون األردني على تحفيز أصحاب القرار  13
 لدعم هيئة شباب كلنا األردن

 2 مرتفعة  0.79 4.01

أدت البرامج التطوعية إلى تثقيف الشباب بمبادئ  11
 األعمال التطوعية 

 3 مرتفعة  1.08 3.99

 4 مرتفعة  0.96 3.96 يؤدي التلفزيون األردني دورا في تعزيز أعمال التطوع 15
ساهم التلفزيون األردني في نشر وتعريف الشباب  12

 برؤية هيئة شباب كلنا األردن
 5 مرتفعة  0.94 3.90

 6 مرتفعة  0.96 3.88 ابرز التلفزيون األردني الدور المهم للعمل التطوعي 14
  مرتفعة  0.62 3.96 المحور ككل  
 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقييم لكل فقرة من فقرات 4يبين الجدول )
( 4.06 –3.88الحسابية تتراوح بين )المحور الثالث، والمحور ككل، ويالحظ أن المتوسطات 

( 3.96بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات، أما المحور ككل فقد حصل على متوسط حسابي )
 ( وبدرجة تقييم مرتفعة .0.62وانحراف معياري )

( ونصها "أصبحت أكثر إلماما باألعمال التطوعية " 16وجاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )
 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.97( وانحراف معياري )4.06بمتوسط حسابي )

( ونصها "عمل التلفزيون األردني على تحفيز أصحاب 13وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )
( ودرجة 0.79( وانحراف معياري )4.01القرار لدعم هيئة شباب كلنا األردن " بمتوسط حسابي )

 تقييم مرتفعة. 
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( ونصها " ساهم التلفزيون األردني في نشر 12ألخيرة الفقرة رقم )وجاءت في المرتبة قبل ا
( وانحراف معياري 3.90وتعريف الشباب برؤية هيئة شباب كلنا األردن" بمتوسط حسابي )

 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.94)

 ( ونصها " ابرز التلفزيون األردني الدور المهم للعمل14وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )
 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.96اري )( وانحراف معي3.88التطوعي" بمتوسط حسابي )

مةةةا دوافةةع الشةةةباب للبةةةرامج التةةي تتنةةةاول تنميةةةة العمةةةل : النتوووائج المتعلقوووة بالسوووؤال الفرعوووي الرابوووع

 التطوعي في التلفزيون األردني من وجهة نظر الشباب؟"

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات 
فقرات المحور الرابع : دوافع الشباب للبرامج التي تتناول تنمية العمل التطوعي في التلفزيون 

( فقرات، مرتبة ترتيبًا تنازليًا مع درجة التقييم، جدول 4األردني، وقد اشتمل هذا المحور على )
 ( يوضح ذلك:5رقم )

  5جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحور الرابع دوافع الشباب للبرامج التي تتناول 
 تنمية العمل التطوعي في التلفزيون األردني مرتبة ترتيب تنازليا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

يجابية للعمل أبرز التلفزيون األردني الجوانب اإل 20
 التطوعي

 1 مرتفعة  0.95 4.20

يقوم التلفزيون األردني في تثقيف الشباب بأهمية  19
 العمل التطوعي

 2 مرتفعة  0.84 4.10

تساهم البرامج التطوعية التي يقدمها التلفزيون  18
 األردني في زيادة الدوافع التطوعية لدى الشباب

 3 مرتفعة  0.83 3.97

البرامج التي يقدمها التلفزيون األردني لها اعتقد أن  17
 تأثير على مستوى الوعي باألعمال التطوعية للشباب

 4 مرتفعة  1.02 3.82

  مرتفعة  0.63 4.02 المحور ككل  
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقييم لكل فقرة من 5يبين الجدول رقم )
–3.82ور ككل، ويالحظ أن المتوسطات الحسابية تتراوح بين )فقرات المحور الرابع، والمح

( بدرجة ممارسة مرتفعة لجميع الفقرات، أما المحور ككل فقد حصل على متوسط حسابي 4.20
 ( وبدرجة تقييم مرتفعة.0.63( وانحراف معياري )4.02)

الجوانب اإليجابية ( ونصها "أبرز التلفزيون األردني 20وجاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم )
 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.95( وانحراف معياري )4.20للعمل التطوعي" بمتوسط حسابي )

( ونصها "يقوم التلفزيون األردني في تثقيف الشباب 19وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم )
ييم ( ودرجة تق0.84( وانحراف معياري )4.10بأهمية العمل التطوعي " بمتوسط حسابي )

 مرتفعة. 

( ونصها " تساهم البرامج التطوعية التي يقدمها 18وجاءت في المرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم )
( وانحراف 3.97التلفزيون األردني في زيادة الدوافع التطوعية لدى الشباب" بمتوسط حسابي )

 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 0.83معياري )

( ونصها "اعتقد أن البرامج التي يقدمها التلفزيون 17)وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم 
( 3.82األردني لها تأثير على مستوى الوعي باألعمال التطوعية للشباب" بمتوسط حسابي )

 ( ودرجة تقييم مرتفعة. 1.02وانحراف معياري )
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 فرضيات الدراسة

الخطي البسيط تم اإلجابة على فرضيات الدراسة باستخدام حساب معادلة االنحدار 
(Regression liner module   ( واستخدام اختبار ،)t-test  الختبار الفرضيات الثالثة )

 الرئيسية والفرعية.

الفرضية الرئيسية األولى: نصت الفرضية الرئيسية األولى على أنه " ال يوجد فروق ذات داللة 
ه التلفزيون األردني =&  بين الدور الذي يضطلع ب0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 جهة نظر هيئة شباب كلنا األردن ؟وتنمية العمل التطوعي عند الشباب من و 

 متغيرات الفرضية :

متغير المستقل : المجال الثالث : يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب 
 بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته

 الستمارة ككلمتغير التابع: ا

  6الجدول )

   الختبار الفرضية .  Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسيط )

مجموع  النموذج 
 المربعات 

مستوى  قيمة )ف ( مربع الوسط  درجة الحرية
 الداللة

 القرار

االنحدار 
 الخطي 

 دال إحصائيا  *0.00 804.43 60.10 1 60.10

 0.075 354 26.45 نسبة الخطاء
  355 86.55 المجموع 

  α≤ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية )

( يبين انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 6باالعتماد على الجدول السابق رقم )
( بين الدور الذي يضطلع به التلفزيون األردني وتنمية العمل التطوعي عند الشباب 0.05داللة )

 نظر هيئة شباب كلنا األردن.من وجهة 
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وكانت معامل االرتباط بين يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما 
( وهي عالقة 0.833ككل تساوي )  ستبانةيسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته واال

 قوية وايجابية.

األولى على أنه " ال يوجد فروق ذات داللة الفرضية الفرعية األولى: نصت الفرضية الفرعية 
=&  بين الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة المجتمع 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 وآرائهم نحو دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي ؟"

اعي مع جميع تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير النوع االجتم
 .( يوضح ذلك7(، وجدول رقم ) t-testمجاالت االستبانة، وذلك عن طريق استخدام اختبار ) 

  7جدول )
 ، تبعا لمتغير  t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة واختبار ) 

 النوع االجتماعي
 
مستوى  مجاالت االستبانة م

 المتغير
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة 

 القرار

مستوى تعرض الشباب  1
للبرامج في التلفزيون 

 األردني

غير دال  0.25 1.14- 0.67 3.98 176 أنثى 
 0.57 4.06 180 ذكر إحصائيا

درجة اهتمام التلفزيون  2
األردني التي تتناول 
 مفهوم العمل التطوعي

غير دال  0.84 0.19- 0.58 4.08 176 أنثى 
 إحصائيا

 0.58 4.09 180 ذكر

يساهم التلفزيون  3
األردني في تنمية 

العمل التطوعي عند 
الشباب بما يسهم في 
تطور ورقي المجتمع 

 وتحقيق تطلعاته

غير دال  0.81 0.23- 0.64 3.95 176 أنثى 
 إحصائيا

 0.60 3.97 180 ذكر

تعرض الشباب  دوافع 4
للبرامج التي تتناول 
العمل التطوعي في 

 التلفزيون األردني

غير دال  0.06 1.84- 0.63 3.96 176 أنثى 
 0.62 4.08 180 ذكر إحصائيا
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غير دال  0.29 1.05- 0.48 3.99 176 أنثى  االستبانة ككل
 0.50 4.04 180 ذكر إحصائيا

  α≤ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية )

 ( يتضح انه: 7باالعتماد على جدول رقم )

( في مجال مستوى تعرض α≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الشباب للبرامج في التلفزيون األردني .

( في مجال درجة اهتمام α≤ 0.05كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 التلفزيون األردني التي تتناول مفهوم العمل التطوعي .

( في مجال يساهم التلفزيون α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق 

 تطلعاته.

( في مجال دوافع تعرض α≤ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وال ي
 الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في التلفزيون األردني .

 ككل. ستبانة( في االα≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )

نحرافات المعيارية تبعًا لمتغير النوع العمر مع جميع كما وتم استخراج المتوسطات الحسابية واال
(، one way ANOVAمجاالت االستبانة، وذلك عن طريق اختبار تحليل التباين األحادي )

 ( يوضح ذلك.8وجدول رقم )
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  8جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة، واختبار تحليل 

  ، تبعا لمتغير العمر.one way ANOVAالتباين األحادي )

مجموع  مصدر التباين المجال 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف 

مستوى 
 الداللة

 القرار 

مستوى تعرض 
الشباب للبرامج في 
 التلفزيون األردني

 

غير دال  0.26 1.34 0.52 3 1.58 بين المجموعات
داخل  إحصائيا

 المجموعات
137.94 352 0.39 

  355 139.52 المجموع
درجة اهتمام التلفزيون 
األردني التي تتناول 
 مفهوم العمل التطوعي

 

  0.38 1.00 0.34 3 1.04 بين المجموعات
غير دال 
 إحصائيا

داخل 
 المجموعات

121.14 352 0.34 

 0.49 355 122.19 المجموع
يساهم التلفزيون 

األردني في تنمية 
العمل التطوعي عند 
الشباب بما يسهم في 
تطور ورقي المجتمع 

 وتحقيق تطلعاته

غير دال  0.28 1.27 0.38 3 1.47 بين المجموعات
داخل  إحصائيا

 المجموعات
136.09 352  

  355 137.57 المجموع

دوافع تعرض الشباب 
للبرامج التي تتناول 
العمل التطوعي في 

 التلفزيون األردني

غير دال  0.84 0.28 0.11 3 0.33 بين المجموعات
داخل  إحصائيا

 المجموعات
140.96 352 0.40 

  355 141.29 المجموع
غير دال  0.33 1.13 0.27 3 0.82 بين المجموعات االستبانة ككل

داخل  إحصائيا
 المجموعات

85.72 352 0.24 

  355 86.55 المجموع
  α≤ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية )
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( حيث تبين انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 8باالعتماد على الجدول رقم )
 ( في االستبانة ككل وفي جميع مجاالت االستبانة.α≤ 0.05الداللة  )

( في مجال مستوى α≤ 0.05كما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 تعرض الشباب للبرامج في التلفزيون األردني .

( في مجال درجة اهتمام α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )
 التلفزيون األردني التي تتناول مفهوم العمل التطوعي .

( في مجال يساهم التلفزيون α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )
األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق 

 تطلعاته .

( في مجال دوافع تعرض α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )
 ردني .الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في التلفزيون األ

 ككل. تبانة( في االسα≤ 0.05وكما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي مع جميع 
(، one way ANOVAمجاالت االستبانة، وذلك عن طريق اختبار تحليل التباين األحادي )

 ( يوضح ذلك.9جدول رقم )و 

   9جدول )

  لمتغير المؤهل العلمي مع المحاور األربعة one way anovaيبين تحليل التباين األحادي )
 الرئيسية للدارسة ولتحديد قبول أو رفض الفرضية 

مصدر  المجال 
 التباين

مجموع 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف 

مستوى 
 الداللة

 القرار 

مستوى تعرض الشباب 
للبرامج في التلفزيون 

 األردني

بين 
 المجموعات

غير دال  0.77 0.36 0.14 3 0.43
 إحصائيا

 0.39 352 139.09داخل 
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 المجموعات 
  355 139.52 المجموع

درجة اهتمام التلفزيون 
األردني التي تتناول مفهوم 

 العمل التطوعي
 

بين 
 المجموعات

1.49 3 0.49 1.45 0.22  
غير دال 
داخل  إحصائيا

 المجموعات
120.69 352 0.34 

  355 122.19 المجموع
يساهم التلفزيون األردني 
في تنمية العمل التطوعي 
عند الشباب بما يسهم في 

تطور ورقي المجتمع 
 وتحقيق تطلعاته

بين 
 المجموعات

غير دال  0.27 1.30 0.50 3 1.51
 إحصائيا

داخل 
 المجموعات

136.06 352 0.38 

  355 137.57 المجموع
دوافع تعرض الشباب 

للبرامج التي تتناول العمل 
التطوعي في التلفزيون 

 األردني

بين 
 المجموعات

غير دال  0.21 1.50 0.59 3 1.79
 إحصائيا

داخل 
 المجموعات

139.50 352 0.39 

  355 141.29 المجموع
بين  االستبانة ككل

 المجموعات
غير دال  0.21 1.48 0.36 3 1.08

 إحصائيا
داخل 

 المجموعات
85.47 352 0.24 

  355 86.55 المجموع

   α≤ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائية )

 ( يتضح انه: 9باالعتماد على جدول رقم )

( في االستمارة ككل، وفي α≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 جميع مجاالت االستبانة.

( في مجال مستوى تعرض α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )
 الشباب للبرامج في التلفزيون األردني.
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( في مجال درجة اهتمام α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 ون األردني التي تتناول مفهوم العمل التطوعي .التلفزي

( في مجال يساهم التلفزيون α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق 

 تطلعاته .

( في مجال دوافع تعرض α≤ 0.05توى الداللة )وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس
 الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في التلفزيون األردني .

ككل  تبانة( في االسα≤ 0.05كما انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
. 

تغير المهنة مع جميع كما وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لم
 :( يوضح ذلك10وجدول رقم ) (، t-testمجاالت االستبانة، وذلك عن طريق اختبار ) 

  10جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة باستخدام اختبار ) 

t-test  تبعا لمتغير المهنة ،  
 
مستوى  مجاالت االستبانة م

 المتغير
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة 

 القرار

مستوى تعرض الشباب  1
للبرامج في التلفزيون 

 األردني

غير دال  0.11 1.56 0.64 4.08 151 طالب
 0.61 3.97 205 غير طالب إحصائيا

درجة اهتمام التلفزيون  2
األردني التي تتناول 

 العمل التطوعيمفهوم 

دال  *0.00 2.67 0.58 4.18 151 طالب
 إحصائيا

 0.57 4.02 205 غير طالب

يساهم التلفزيون  3
األردني في تنمية 

العمل التطوعي عند 
الشباب بما يسهم في 
تطور ورقي المجتمع 

غير دال  0.07 1.76 0.64 4.03 151 طالب
 إحصائيا

 0.59 3.91 205 غير طالب
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 وتحقيق تطلعاته
دوافع تعرض الشباب  4

للبرامج التي تتناول 
العمل التطوعي في 

 التلفزيون األردني

غير دال  0.20 1.25 0.64 4.07 151 طالب
 0.59 3.98 205 غير طالب إحصائيا

دال  *0.02 2.23 0.51 4.08 151 طالب االستبانة ككل
 0.47 3.97 205 غير طالب إحصائيا

  α≤ 0.05مستوى داللة إحصائية )* دال عند 

 ( يتضح انه: 10باالعتماد على جدول رقم )

( في مجال مستوى تعرض α≤ 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الشباب للبرامج في التلفزيون األردني .

( في مجال درجة اهتمام α≤ 0.05ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التلفزيون األردني التي تتناول مفهوم العمل التطوعي. والفروق لصالح أصحاب فئة المهنة 

 )الطالب( .

( في مجال يساهم التلفزيون α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ي تطور ورقي المجتمع وتحقيق األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم ف

 تطلعاته .

( في مجال دوافع تعرض α≤ 0.05وال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في التلفزيون األردني .

كل، ك تبانة( في االسα≤ 0.05كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )
 والفروق لصالح أصحاب فئة المهنة )الطالب( .
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الفرضية الفرعية الثانية: نصت الفرضية الفرعية األولى على أنه " ال يوجد فروق ذات داللة 
=&  بين دوافع المشاهدة عند الشباب للتلفزيون األردني 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 ودورة في تنمية العمل التطوعي ؟"

 لفرضية :متغيرات ا

متغير المستقل: يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في 
 تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته.

 متغير التابع :دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في التلفزيون األردني.

  11جدول )

   الختبار الفرضية .  Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسيط )

مجموع  النموذج 
 المربعات 

مستوى  قيمة )ف ( مربع الوسط  درجة الحرية
 الداللة

 القرار

االنحدار 
 الخطي 

 دال إحصائيا  *0.00 168.72 45.60 1 45.60

 0.27 354 95.68 نسبة الخطاء
  355 141.29 المجموع 

  α≤ 0.05داللة إحصائية )* دال عند مستوى 

( يوضح انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 11باالعتماد على الجدول السابق رقم )
( بين دوافع المشاهدة عند الشباب للتلفزيون األردني ودوره في تنمية α≤ 0.05مستوى داللة )
 العمل التطوعي.

وكانت معامل االرتباط بين يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما 
يسهم في تطور ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته ودوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول العمل 

 وهي عالقة متوسطة وايجابية .  0.568التطوعي في التلفزيون األردني أنها تساوي 
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 ل الخامسالفص

 مناقشة النتائج والتوصيات

يتنةةاول هةةذا الفصةةل عرضةةًا لمناقشةةة النتةةائج التةةي توصةةلت إليهةةا الدراسةةة والتوصةةيات التةةي 

 .انبثقت عنها وفيما يأتي مناقشة لهذه النتائج وعالقتها باألدب النظري السابق

التلفزيوون مستوى تعرض الشوباب للبورامج ما  "النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أواًل: 

 .؟"األردني

 مرتفعةجاء بدرجة ، تعرض الشباب للبرامج التلفزيون األردني تقييم أظهرت النتائج أن مستوى

 .المحورككل، وعلى جميع  ستبانةعلى األ

بشكل عام والتلفزيون  المحليةأن وسائل اإلعالم ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء 

لمتابعة الشباب والبحث عن أهم وأجدد األعمال التطوعية األردني بشكل خاص تعتبر أهم وسيلة 

داخل مناطقهم والمناطق المجاورة لهم، حيث أنالبرامج التطوع الشبابية تتمتع باإلقبال المتزايد 

بالتأثير االيجابي والعمل المتعاون والمشترك لمحاولة منهم  عليها، وذلك بسبب حب الشباب

تشجيعها  و األردنية بجلى اهتمامها وسائل اإلعالم المحلية تغيير مجتمعهم لألفضل، وكما تهتم

 األحداث و المبادرات التطوعية الشبابية.في تغطية 

 اإلعالمي المحلي والرسمي والمتمثلة بالتلفزيون األردنيالبعد  يعتبرومن ناحية أخرى 

من تأثير على الدوافع واألسباب التي يحملها  اإلعالم لمنظومةعاماًل مهمًا بالعمل التطوعي لما 

والشك أن الموروث الثقافي العربي اإلسالمي والمسيحي يحتوي على العديد من القيم  الشباب.
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االجتماعية والثقافية اإليجابية كالتعاون والتكافل والزكاة والبر واإلحسان وغيرها من القيم التي 

 .مجتمعهم تغييرعلى التفاني من أجل  الشبابتحفز 
ن األردنوووي اهتموووام التلفزيووووموووا درجوووة  "ثانيوووًا: النتوووائج المتعلقوووة بالسوووؤال الثووواني: 

 ؟"لبرامج التي تتناول مفهوم العمل التطوعي من وجهة نظر الشباببا

التي تتناول مفهوم العمل التطوعي من  بالبرامجالتلفزيون األردني درجة اهتمام  أظهرت النتائج أن

 .المحورعلى األداة ككل، وعلى جميع  مرتفعةجاء بدرجة ، وجهة نظر الشباب

أهميةة العمةل التطةوعي عةن كشةف الفةي األردنةي  التلفزيةون دور بأهميةة ويمكن تفسير هذه النتيجة

من برامجها، وعرض نماذج حيةة وحديثةة عةن مجموعةة  عبر تخصيص حيز كاف المجتمع داخل

 علةى اإلقبةال لالنخةراط و الشةبابتحفيةز يةتم  شبابية نجحوا وتميزوا في األعمال التطوعية، وبةذلك

 . العمل التطوعي

بأنةةه تعبيةةر  يكمةةن اهتمةةام اإلعةةالم المحلةةي والرسةةمي بالعمةةل التطةةوعيومةةن ناحيةةة أخةةرى 

 المجتمعةاتأي مةن أصبح يقاس تقدم  ايجابيتهم، بحيثومدى  الشبابمهم عن حيوية وديناميكية 

عةةداد المتطةةوعين بهةةةالمشةةةاركة بحجةةم  ةاإلنسةةاني المبةةةادئ  إن مةةةن أهةةم كمةةا،امنظمةةات التطوعيةةةة وا 

مةن خةالل تعلةيمهم  الشةبابيمكةن ألنةه العمةل التطةوعي هو الرئيسية التي تركز عليها المجتمعات 

 اتخةةاذ القةةراراتبةةالتعلم والتعلةةيم على ل المختلفةةة والمسةةاهمة بالمشةةاركةوتةةدريبهم ومسةةاهمتهم باألعمةةا

، وكمةةا لهةةا الةةدور الرئيسةةي بةةإفراغ التةةي تمةةس حيةةاتهم وحيةةاة مجةةتمعهم بشةةكل ديمقراطةةي المناسةةبة

 . طاقاتهم الشبابية بطريقة ايجابية ومنتجة

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/14949/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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هوول يسوواهم التلفزيووون األردنووي فووي تنميووة ": الثالووث: النتووائج المتعلقووة بالسووؤال ثالثوواً 

يوق تطلعاتوه العمل التطوعي عند الشباب بما يسهم في تطووير ورقوي المجتموع وتحق

 ؟"من وجهة نظر الشباب

مساهمة التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما درجة  أظهرت النتائج أن

 مرتفعةجاء بدرجة ، يسهم في تطوير ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته من وجهة نظر الشباب

 .المحورككل، وعلى جميع  ستبانةعلى األ

بأن التلفزيون األردني يعتبر هو الوسيلة اإلعالمية الرسمية والمحلية ويمكن تفسير هذه النتائج 

لألردن، فضاًل على أنها تحظى بجماهيرية عالية من قبل الشباب األردني، بحيث تمثل إعالناتها 

 ميدان واسع في لعمل التطوعيعن األعمال التطوعية ثقة كبيرة للشباب، ويسعى الشاب األردني ل

عمل إنساني كبير بحيث بو  تحت مباركة وتشجيع وسيلة إعالمية رسمية وهو التلفزيون األردني،

األعاصير والحرائق وغير ذلك. عند حدوث األزمات والكوارث والفيضانات و  ومجديا يكون سريعاً 

حاتها بما ا وتنميتها وتسليط الضوء على نجااالهتمام به لك يحرص التلفزيون األردني علىولذ

 يخدم المجتمع المحلي ويزيد من رقية وتطوره.

المتطوع الشباب  من تكلفة انجاز العمل، حيث يقدم  يقلل العمل التطوعيومن جانب أخر فإن 

بحيث يعود بالنفع من اآلفات االجتماعية  مجتمعه المحليويساهم في حماية ، جهده مجانا

، فضال واإلعالم الرسميطوع داعما ومكمال للعمل كما يشكل الت والفائدة على الفرد والمجتمع،

 .القيام بها والدولة ال تستطيع المؤسسات الرسميةقد  أعماالعن أنه ينجز 
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دوافوع تعورض الشوباب للبورامج التوي موا  ": الرابوعالنتائج المتعلقة بالسؤال رابعًا: 

 ؟" الشبابتتناول تنمية العمل التطوعي في التلفزيون األردني من وجهة نظر 

دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتنةاول تنميةة العمةل التطةوعي فةي التلفزيةون  أن أظهرت النتائج

 .المحورككل، وعلى جميع  ستبانةعلى األ مرتفعةجاء بدرجة ، األردني من وجهة نظر الشباب

وخاصةة مةع التطوع بات مةن األعمةال البةارزة اليةوم فةي محةيط الشةباب، ويمكن تفسير النتائج بأن 

وجةةةةود األزمةةةةات التةةةةي تصةةةةيب المنةةةةاطق المحيطةةةةة بةةةةاألردن نتيجةةةةة الحةةةةروب والكةةةةوارث واألزمةةةةات 

االقتصةةادية التةةي أثةةرت سةةلبًا علةةى األردن، بحيةةث صةةارت الهيئةةات والجماعةةات واألفةةراد يتسةةابقون 

لمحةةاولتهم التخفيةةف مةةن أثرهةةا وتأثيرهةةا علةةى المجتمةةع المحلةةي، وبتةةالي أصةةبح لةةدى الشةةباب دافةةع 

للمساعدة والتعاون في مساهمته للعمل التطوعي، إلحساسه أنه يستطيع تقديم شيء إيجابي ألبناء 

 مجتمعه.

حركةة اجتماعيةة  حيةث أنةهالتطةوع  مفهةوماستنادًا إلى طبيعة أيضًا يمكن تفسير هذه النتيجة وكما 

بةةراز أ بةةراز الوجةةه اإلنسةةاني للعالقةةات االجتماعيةةة وا  هميةةة التفةةاني فةةي تهةةدف إلةةى تأكيةةد التعةةاون وا 

، وهةةةو الةةةدافع ليزيةةةد حمةةةاس مجتمةةةع البةةةذل والعطةةةاء عةةةن طيةةةب خةةةاطر فةةةي سةةةبيل سةةةعادة اآلخةةةرين

 الشباب في اإلقبال عليها واالنخراط بها.

ال شك أن مشاركة الشباب في العمل التطوعي وتفاعلهم مع مجتمعاتهم المحليةة ومن جانب آخر 

ميتهةةةا باحتياجةةات المجتمةةةع ومشةةةكالته، وكمةةةا يفةةةتح يمثةةل بعةةةدا مهمةةةا فةةةي ربةةط القةةةيم األخالقيةةةة وتن

العمةةةةل التطةةةةوعي أفاقةةةةا واسةةةةعة أمةةةةام الشةةةةباب الستكشةةةةاف مجةةةةتمعهم والمسةةةةاهمة بتنميتةةةةه وتطةةةةوره، 

وخصوصةةا إذا كانةةت هةةذه البةةرامج التطوعيةةة تجةةد تفةةاعال وتقةةديرا مةةن المجتمعةةات المحليةةة ووسةةائل 

 إعالمها المحلية المختلفة.
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قيمةةةةا واتجاهةةةةات تةةةةنعكس علةةةةى سةةةةلوكياته وممارسةةةةاته  الشةةةةبابيكسةةةةب  العمةةةةل التطةةةةوعيوكمةةةةا أن 

نجاز مشةاريع بأقةل تكلفةة، يسةعىال، كمةا التةأثيرات السةلبيةيخفةف مةن  أنأن هذا من شأنه ،و اليومية

المجتمعيةةةةةةة الثقافيةةةةةةة والسياسةةةةةةية  األبعادكافةةةةةةةويعةةةةةةزز روح المبةةةةةةادرة والمسةةةةةةؤولية والمشةةةةةةاركة فةةةةةةي 

 واالقتصادية. واالجتماعية واألمنية

مةدى التةزام حيةث أشةارت إلةى  (  Kelly , 1996كيلةي ) تفقةت نتيجةة الدراسةة الحاليةة مةع إوقةد 

وأوضةةةحت الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة بتشةةةجيع طالبهةةةا علةةةى االنخةةةراط فةةةي األعمةةةال التطوعيةةةة، 

 أهمية التزام اإلدارة العليا في تحفيز أو تقليل االلتزام بالعمل التطوعي.

إلةى معرفةة  ( حيةث أشةارت Rocker , and coleman , 1999) هةذه الدراسةة  اتفقةتكمةا 

والةزمن  وها، وأنواع األعمال التطوعيةة التةي يمارسةب المنخرطين في األعمال التطوعيةعدد الطال

المدرسةةةة فةةةي تشةةةجيع وتوجيةةةه الطةةةالب نحةةةو وأهميةةةة الةةةذي يقضةةةيه الطةةةالب فةةةي مجةةةاالت التطةةةوع 

 األعمال التطوعية .

( حيث أشارت حول الخصائص Marta , and other 1999) اتفقت مع دراسة و كما 
وخلصت إلى العوامل التي تدفع أفراد االجتماعية والشخصية للمتطوعين من الشباب اإليطاليين، 

العينة لاللتحاق بالجمعيات التطوعية هو تشجيع األصدقاء والرغبة في تقديم المساعدة  ولتطوير 
 المجتمع.

 العمل التطوعي بأمن المجتمعحيث أشار بأهمية   2006معلوي ) واتفقت مع دراسةكما 

السعودي، من خالل التعرف على خصائص المتطوعين ودوافعهم، وخلصت الدراسة أن ادوار 

حيث أشار   2015الزير )المتطوعين هامة في تنمية األمن المجتمعي. كما اتفقت مع دراسة 

تفوق عدد قيم المواطنة لدى الشاب السعودي، وخلصت الدراسة  إلى أهمية العمل التطوعي في

عمل المراكز التطوعية في تنمية وبناء وترسيخ قيم  وأهميةالمتطوعين اإلناث على الذكور 

دور مواقع حيث أشار   2015حمايدية )كما واتفقت مع دراسة المواطنة لدى الشاب السعودي.
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الخيرية حيث خلصت الدراسة ببيان أهمية مفاهيم التواصل االجتماعي في خدمة الجمعيات 

النظرية المتعلقة بمواقع التواصل االجتماعي والمفاهيم المرتبطة بالجمعيات الخيرية والتي تقوم 

 بتفعيل العمل التطوعي للجمعيات الخيرية.
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 التوصيات

بية لكل من المتطوعين تفعيل التوعية بأهمية وقدسية العمل التطوعي ومردوداته االيجا .1
 ومجتمعهم  من خالل وسائل اإلعالم وخاصة المرئي ووسائل التواصل األجتماعي. 

 إعداد دراسات تعالج أسباب العزوف عن العمل التطوعي التي أظهرها البحث. .2
المقةةروء والمسةةموع والمرئةةي بثقافةةة  العمةةل التطةةوعي وأهميتةةه  عيةةل الةةدور اإلعالمةةي الرسةةميتف .3

قتصاديًا بدافع دفع المزيد من الشباب للمشاركة فيه  .        للمساهمة في  تنمية الوطن إجتماعيًا وا 
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 القرأن الكريم

 بويالسنة الن
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 مالحق الدراسة

ملحق رقم   : (1)   محكمي أداة الدراسة

  األسم الرتبة الجامعة

 1 عزت حجاب اإلستاذ الدكتور جامعة الشرق األوسط 

 2 تيسير أبو عرجة اإلستاذ الدكتور جامعة البترا

 3 عبدالكريم الدبيسي دكتور جامعة البترا

األوسط جامعة الشرق  4 كامل خورشيد دكتور 

 5 ليلى جرار دكتور جامعة الشرق األوسط

 6 رائد البياتي دكتور جامعة الشرق األوسط

 7 حنان الشيخ دكتور جامعة الشرق األوسط
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 إستبانة الدراسة (2)ملحق رقم 

 

 

 إستبيان دراسة ماجستير في اإلعالم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد .. 

 

 األخوة منتسبي هيئة شباب كلنا األردن المحترمين..

 

دور التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي من يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 

للحصول على درجة الماجستير في  وجهة نظر الشباب: هيئة شباب كلنا األردن إنموذجا"

 اإلعالم 

 جامعة الشرق األوسط ( –) كلية اإلعالم 

 

ويأمل الباحث منكم اإلجابة على أسئلة اإلستبيان بدقة وبما ترونه مناسبا من وجهة نظركم ولن 

 يستخدم هذا األستبيان إال ألغراض البحث العلمي.

 

 

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 قبالن الشهوان  الباحث: محمد أحمد

 جامعة الشرق األوسط  –كلية اإلعالم 

 0795328056هاتف: 
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 القسم األول: المعلومات الشخصية 

 ذكر.       -2أنثى.                  -1النوع االجتماعي:    -1

 

 .         سنة 23الى  18من        -1العمر:  -2

 سنة.          29الى  24من         -2

 سنة.            35الى  30من         -3

 ة.سن 41الى  36من         -4

 المستوى التعليمي:  -3

 دبلوم متوسط.         -2.          ثانوية عامة فأقل       -1

 دراسات عليا )ماجستير ودكتوراه(.         -4بكالوريةوس.       -3

 

 ........................................... .المهنة: -4

 

   :هل تشاهد التلفزيون األردني-5

 أشاهد.ال -2نعم أشاهد.       -1

  فرجاء عدم إستكمال  األسئلة أشاهد  إذا كان جوابك على السؤال السابق )ال)) 
عادة اإلستبانة للباحث، مع جزيل الشكر لك   (( الالحقة وا 
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 مستوى تعرض الشباب للبرامج في التلفزيون األردني: المحور األول

ال 
أوافق 

 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 أدري

أوافق  أوافق
 بشدة

 الرقم الفقرة

أتابع برامج التلفزيون األردني      
لغايات المبادرات واألعمال التطوعية 

 .التي يقوم بها الشباب

1- 

أحرص على تذكر مواعيد برامج      
 .تخص العمل التطوعي

2- 

ني البرامج التطوعية تفي حال فات     
 .احرص على مشاهدة اإلعادة

3- 

ني البرامج أشاهد تسجيالً تفي حال فات     
 .للحلقات عبر اإلنترنت

4- 

اوصي اسرتي بمتابعة برامج      
 .تطوعية

5- 

اتمنى لو زاد عدد مرات عرض      
 التطوعية. البرامج

6- 

 

برامج التي تتناول مفهوم العمل بالدرجة إهتمام التلفزيون األردني : المحور الثاني

 .التطوعي

 الرقم الفقرة أوافقبشدة أوافق الأدري الأوافق الأوافقبشدة

يغطي التلفزيون األردني      
المبادرات واألعمال التطوعية التي 

 يقوم بها الشباب
 

7- 

ينتج التلفزيون األردني برامج      
للشباب للمشاركة في توعوية 

 األعمال التطوعية
 

8- 

يبث التلفزيون األردني برامج      
 خاصة بأنشطة الشباب

 

9- 

يقوم التلفزيون األردني بإعداد      
 برامج تخص األعمال التطوعية

 

10- 
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: يساهم التلفزيون األردني في تنمية العمل التطوعي عند الشباب بما المحورالثالث

 ورقي المجتمع وتحقيق تطلعاته.يسهم في تطور 

 الرقم الفقرة أوافقبشدة أوافق الأدري الأوافق الأوافقبشدة

أدت البرامج التطوعية الى تثقيف       
 الشباب بمبادئ األعمال التطوعية

11- 

ساهم التلفزيون األردني في نشر      
وتعريف الشباب برؤية هيئة شباب 

 كلنا األردن
 

12- 

التلفزيون األردني على تحفيز عمل      
أصحاب القرار لدعم هيئة شباب 

 كلنا األردن

13- 

ابرز التلفزيون األردني الدور      
 المهم للعمل التطوعي

14- 

 يؤدي التلفزيون األردني دوراً في     
 عزيز أعمااللتطوعت

15- 

 أصبحت أكثر إلماماً باألعمال     
التطوعية من خالل مشاهدة برامج 

 يون األردنيالتلفز

16- 

 

المحور الرابع: دوافع تعرض الشباب للبرامج التي تتناول العمل التطوعي في 

 التلفزيون األردني.

ال 
أوافق 

 بشدة

ال 
 أوافق

ال 
 أدري

أوافقب أوافق
 شدة

 الرقم الفقرة

أعتقد أن البرامج التي يقدمها التلفزيون      
األردني لها تأثير على مستوى الوعي 

 شبابللباألعمال التطوعية 

17- 

البرامج التطوعية التي يقدمها  تساهم     
 يةلتطوعالدوافعاالتلفزيون األردني في زيادة 

 لدى الشباب

18- 

التلفزيون األردني في تثقيف الشباب  يقوم     
 بأهمية العمل التطوعي

19- 

أبرز التلفزيون األردني الجوانب اإليجابية      
 ي.للعمل التطوع

20- 
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