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الممخص

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى دكر اإلذاعة األردنية في تكعية المرأة ,كدعـ قضاياىا المختمفة التي
يمكف أف نمخصيا في عبارة التكعية كالتحفيز ,كبما يحقؽ ليا مشاركة فاعمة في تنمية المجتمع,
كفي إعالء انجازاتو ,كالمساىمة في حؿ المشكالت كالتحديات التي تكاجيو في شتى المجاالت.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي باالعتماد عمى أداة االستبانة ,حيث جرل تطبيقيا عمى عينة
عنقكدية مف النساء العامالت في أمانة عماف الكبرل مككنة مف ( )200مفردة ,كقد تـ اختيار
العامالت في أمانة عماف الكبرل بصفة حالة دراسة  Case Studyلما يمثمو ىذا المجتمع مف
سمات كخصائص تعبر عف شخصية كىكية المرأة األردنية .كبيف التحميؿ اإلحصائي عددا مف
النتائج أىميا ما يأتي:
 -1تبيف أف دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات المختمفة لممرأة
(الثقافية ,االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية ,القانكنية ,الترفييية) جاءت في المستكل المتكسط
( )2.33مف كجية نظر النساء العامالت في أمانة عماف الكبرل.
 -2إف كفاءة التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية متكسطة
المستكل مف كجية نظر النساء العامالت في عماف الكبرل كبمتكسط حسابي بمغ (.)2.31

و

 -3أظيرت نتائج اختبار الفرضية األكلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( )0.05في درجة رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية باختالؼ فئات
أعمارىف ,كمؤىالتيف الدراسية ,كمعدؿ استماعيف لإلذاعات األردنية ,بينما كجدت فركؽ تعزل
لمحالة االجتماعية لصالح النساء المتزكجات.
 -4أظيرت نتائج الفرضية الثانية عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05في
اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة تعزل لمتغيرم (العمؿ كالمؤىؿ الدراسي) ,كمتغير معدؿ االستماع لإلذاعة ,كتبيف أف
مصدر الفركؽ كاف لصالح معدؿ االستماع ساعتيف إلى ثالث ساعات يكميا.

الكممات المفتاحية :اإلذاعة األردنية ,قضايا المرأة ,أمانة عماف الكبرل.
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Abstract

The study aimed to identify the role of the Jordan Broadcasting in raising
women's awareness and supporting its various issues that can be summed
up in the concept of awareness and motivation, in order to achieve its
active participation in the development of the society and to enhance its
achievements and contribute to solving the problems and challenges facing
it in various fields.
The study used the descriptive approach based on the questionnaire tool,
which was applied upon a cluster sample of working women in the Greater
Amman Municipality consists of (200) women. The analysis revealed a
number of results.
The major finding of the study are the following :
1.The role of the Jordan Radio programs in meeting the different needs of
women (cultural, social, health, guidance, legal, entertainment) was found
to be at the middle level from the perspective of the working women of the
Greater Amman Municipality.

س

2.The quality of media awareness about Jordanian women's issues in
Jordanian radio programs is medium-level from the perspective of the
employees of the Greater Amman Municipality.
3-The results of the first hypothesis test showed that there were
statistically significant differences in the degree of satisfaction of the
sample members of the study about Jordanian radio programs of different
age groups, their educational qualifications and their rate of listening to
Jordan stations.
4-The results of the second hypothesis showed that there were no
significant differences at the level of (0.05) in the attitudes of the sample
members towards the extent of the efficiency of the radio programs in
motivating women to participate in public life due to the variables (work
and educational qualification) The source of the difference was in favor of
the listening rate of two to three hoursa day.
Keywords: Jordan Broadcasting Service, Women's Issues, Greater
Amman Municipality.
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الفصؿ األكؿ:

خمفية الدراسة كأىميتيا
تمييد:
ُينتظر مف كسائؿ اإلعالـ المختمفة أف تسيـ في دعـ قضايا المجتمع المحمي المختمفة إلى
جانب قياميا بأدكار اإلخبار كالتكعية كالترفيو كتعزيز التماسؾ االجتماعي كالكطني..الخ ,كتتعدد
القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى دعـ مف كسائؿ اإلعالـ ,فمنيا ما يتعمؽ بالمناطؽ البعيدة,
أك التجمعات السكنية الفقيرة كالمناطؽ األقؿ حظان ,إلى دعـ قضايا قطاعات كفئات اجتماعية
معينة بحاجة إلى ىذا الدعـ مثؿ الشباب ,كاألطفاؿ ,كالمرأة ,كذكم االحتياجات الخاصة,
كالطمبة ,كالمزارعيف ,كالعماؿ...الخ.
كفي استعراض ما كتب مف أدب نظرم حكؿ كسائؿ اإلعالـ كالمجتمع نجد أف نظرية
المسؤكلية االجتماعية اىتمت بدكر ىذه الكسائؿ اإلعالـ نحك تطكير كتنمية كخدمة المجتمع,
كمبدئيا في ذلؾ ىك أنو عندما تككف كسائؿ اإلعالـ عمى قدر مف المسؤكلية تجاه المجتمع ,كاف
حاؿ المجتمع بأحسف ما يراـ كالعكس صحيح ,كيشير محمد المكسكم إلى إف دكر كسائؿ
اإلعالـ ال يجب أف يبقى مقتص انر عمى تمقي كبث األخبار كالمعمكمات كال عمى تفسيرىا كتحميميا
بؿ ىناؾ دكر في غاية األىمية كىك المساىمة في رقي كتطكير المجتمع نفسو مف خالؿ دفع
القراء كالمستمعيف كالمشاىديف إلى إدراؾ خطكرة المشكالت التنمكية كالى البحث عف حمكؿ ,
فيي بذلؾ تقكـ بدكر المنبو لمتنمية مف خالؿ إثارة اىتمامو بقضايا التنمية ,كتقكـ بدكر حشد
الدعـ الشعبي كالجماىيرم لمتنمية كالتي تفقد مضمكنيا دكف مشاركة شعبية فاعمة (المكسكم,
.)2012
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كلما كانت اإلذاعات الخاصة غالبا ما تيتـ ببث برامج خفيفة قميمة التكمفة ,جاذبة لإلعالنات,
خصكصا األغاني كالبرامج الترفييية التي ال تساىـ في التنمية إال بشكؿ متكاضع عدا عف
خدمات التسمية كالترفيو ,فقد أصبح لزاما عمى اإلذاعات الرسمية أف تقكـ بيذا الدكر كتعتني
باحتياجات الفئات االجتماعية المختمفة كفي مقدمة ىذه الشرائح فئة النساء ,ألف المرأة عمكمان
ما زالت تعاني في بقاع كثيرة في العالـ مف التمييز في حقكقيا في مختمؼ المجاالت بما في
ذلؾ اإلعالـ.
إف تخصيص برامج لتنمية قدرات المرأة كتمكينيا ليس باألمر المستغرب ,فالكثير مف برامج
كسائؿ اإلعالـ عادة ما تكجو لفئات مختمفة مف فئات المجتمع ,مف األطفاؿ ما دكف سف
المدرسة ,أك لتالميذ المدارس ,أك لمشباب عمكما ,أك لمفتيات ,أك لربات البيكت كغير ذلؾ مف
الفئات االجتماعية ,فإذا كانت المرأة ىي نصؼ المجتمع ,كىي التي ترعى النصؼ الثاني كما
ىك معركؼ ,فإنيا تستحؽ أف يكلييا اإلعالـ قد ار كافيا مف البرامج التي تمكنيا مف أداء
كظائفيا ,كتعزيز قدراتيا.
كلما كانت كسائؿ اإلعالـ الرسمية مطالبة بتقديـ العديد مف البرامج كالخدمات اإلعالمية
لجميكر عريض ,فيي ال تستطيع مجاراة كسائؿ اإلعالـ المجتمعية األخرل في التكسع في تقديـ
برامج مجتمعية ,أك اإلذاعات المتخصصة التي تركز عمى بعض فئات الجميكر ,لذلؾ
فاإلذاعات الرسمية تقدـ برامج مختمفة بعضيا يتضمف النكاحي المجتمعية كيتكجو لفئات محددة
مف المجتمع ,كمف ىنا تتسـ تمؾ البرامج بالصفة المجتمعية .كفي الكاقع ىناؾ عدد ال بأس بو
مف كسائؿ اإلعالـ المحمية ,التي تتشارؾ بعض سمات اإلعالـ المجتمعي ,خاصة مف ناحية
المضمكف كاستيداؼ فئة ما أك منطقة ما ,أك في بعض أشكاؿ اإلدارة ,لكنيا لـ ترتؽ بعد إلى
أف تككف مجتمعية (عمر.)2016 ,
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إف ىدؼ ىذه الدراسة ىك التعرؼ عمى مدل إسياـ اإلذاعة األردنية الرسمية في تقديـ
خدماتيا اإلذاعية لفئة المرأة عمى كجو الخصكص ,أم لنصؼ المجتمع ,ذلؾ أف دائرة اىتماـ
ىذه اإلذاعة يجب أف يككف أكثر اتساعا مف اىتمامات اإلذاعات الخاصة ألنيا إذاعة لمدكلة,
أم إذاعة لممجتمع بكؿ أطيافو ,كليس ىدفيا الربح ,ألنيا ممكلة مف الدكلة كمف دافعي الضرائب
الذيف ينتظركف منيا خدمات كبرامج حقيقية ,تعزز الركح الكطنية ,كالتماسؾ االجتماعي ,كتنشر
التكعية بحقكؽ الفئات المختمفة في المجتمع ,كفي مقدمة ذلؾ المرأة.

مشكمة الدراسة:
إف ىذه الدراسة تسعى إلى التعرؼ عمى دكر اإلذاعة األردنية في تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة
التي يمكف أف نمخصيا في عبارة التكعية كالتحفيز ,كبما يحقؽ لممرأة في النياية مشاركة فاعمة
مع شريكيا الرجؿ في تنمية المجتمع ,كفي إعالء انجازاتو ,كالمساىمة في حؿ المشكالت
كالتحديات التي تكاجيو في شتى المجاالت.
كتتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما دكر اإلذاعة األردنية (البرنامج العاـ) في
تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة؟

أسئمة الدراسة كفرضياتيا:
السؤاؿ الرئيس لمدراسة ىك :ما دكر اإلذاعة األردنية "البرنامج العاـ" في تكعية المرأة بقضاياىا
المختمفة؟
كيتفرع عف السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية :
 -1ما دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة المممكة) في تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة (الثقافية,
االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية..القانكنية ,الترفييية الخ)؟
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 -2ما مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة؟
 -3ما دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة؟ 
 -4ما نكعية التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية؟
 -5ما درجة رضا النساء عف برامج اإلذاعة األردنية؟
 -6ىؿ يكجد دكر لإلذاعة األردنية في تكعية المرأة بقضاياىا؟
فرضيات الدراسة:
 -1الفرضية األكلى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05في درجة
رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة تبعا ؿ (الفئة العمرية ,الحالة االجتماعية,
المؤىؿ الدراسي ,معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية).
 -2الفرضية الثانية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05في
اتجاى ات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة تبعا (الفئة العمرية ,الحالة االجتماعية ,التأىيؿ الدراسي ,معدؿ االستماع لإلذاعات
األردنية).

أىداؼ الدراسة:
يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمدراسة في معرفة دكر برامج اإلذاعة األردنية (البرنامج العاـ) في تكعية
المرأة بقضاياىا المختمفة ,كيتفرع ىذا اليدؼ إلى مجمكعة مف األىداؼ الفرعية كاآلتي:
 -1التعرؼ عمى دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات المختمفة
لممرأة.
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 -2معرفة درجة كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة.
 -3التعرؼ عمى دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة.
 -4االطالع عمى نكعية التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة
األردنية.
 -5درجة رضا أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في ثالثة جكانب نشير ليا في نقاط كما يمي:
 -1إف قضايا المرأة األردنية منيا ,ما تزاؿ بحاجة إلى دعـ كتعزيز كنقاش كتكعية مف قبؿ
كسائؿ اإلعالـ كافة بما في ذلؾ اإلذاعات.
 -2إف دكر اإلذاعات يعتبر في غاية األىمية ألف نسبة كبيرة مف النساء تستمع لإلذاعات إما
في المنازؿ أثناء عمؿ البيت ,أك أثناء ممارسة بعض الكظائؼ المكتبية عدا عف كسائؿ
المكاصالت العامة .كذلؾ يستمع لإلذاعات نسبة كبيرة مف الرجاؿ ,ألف بعض البرامج يجب أف
تكجو لمرجاؿ كليس لمنساء فقط.
 -3إف الدراسة كشفت مدل اىتماـ اإلذاعة بقضايا النساء التي تعتبر نصؼ المجتمع ,كبناء
عميو تـ الخركج بتكصيات ليذه اإلذاعة ككافة اإلذاعات في شأف قضايا المرأة.

حدكد الدراسة:
ستنفذ ىذه الدراسة ضمف الحدكد اآلتية:
 -الحدكد المكانية :مدينة عماف (العاصمة).
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 المجاؿ التطبيقي :اإلذاعة األردنية (البرنامج العاـ). الحدكد الزمانية /2017-6-1 :إلى .2017-9-30 -الحدكد البشرية :النساء العامالت في أمانة عماف الكبرل.

محددات الدراسة:
يتحدد تعميـ نتائج الدراسة بالمحددات اآلتية:
 -1دالالت الصدؽ كالثبات ألداة الدراسة التي تتمثؿ في أداة الدراسة.
 -2مدل صدؽ المبحكثيف كحرصيـ عمى دقة اإلجابات عمى أداة الدراسة.
 -3نظ ار لتجانس العينة التي تـ اختيارىا ,كصدؽ كثبات األداة فإنو يمكف تعميـ نتائج ىذا
البحث عمى مجتمع البحث نفسو كىك المجتمع المتككف مف النساء العامالت في أمانة
عماف الكبرل.

ٍصطيحبد اىذساسخ:
* -الدكر :نمػكذج يرتكز حكؿ بعض الحقكؽ كالكاجبات ,كيرتبط بكضع محدد لممكانة داخؿ
جماعة أك مكقؼ اجتماعي معيف ,كيتحدد دكر الشخص في أم مكقؼ عف طريؽ مجمكعة
تكقعات يعتنقيا اآلخركف كما يعتنقيػا الفرد نفسو ,ك قد نظر بعض الباحثيف إلى مفيكـ الدكر مف
زكايا مختمفة نذكر أىميا:
 - 1متطمبات الدكر ,كىي تكقعات اآلخريف بشأف أداء شخص لدكر معيف في مكقؼ ما.
 -2تكقعات الدكر ,كىي السمكؾ المتكقع كالمرغكب الذم يرتبط بدكر معيف.
 -3أداء الدكر ,كىك طريقة قياـ الشخص بدكره في مكقؼ معيف (غيث)390 ,1997 ,
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كيعرؼ الدكر إجرائيان :بأنو األداء اإلعالمي لإلذاعة األردنية في تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة
كالتعريؼ بحقكقيا ككاجباتيا ,كالمساىمة بتمبية حاجاتيا.
* -قضايا المرأة :يقصد بيا إجرائيا مجمكعة مف القضايا كاالىتمامات كاالحتياجات التي تُعني
بال مرأة األردنية في ىذه الفترة ,خصكصا القضايا التي تشيد تماي از عف القضايا التي تيـ الذككر,
كمف ذلؾ مساكاة المرأة في حقكؽ التعميـ كالعمؿ كالصحة كغير ذلؾ ,ككذلؾ إيالء أىمية كافية
لممرأة كاحتياجاتيا في برامج كسائؿ اإلعالـ المختمفة ,كفي ىذه الدراسة تـ تحديد كسائؿ اإلعالـ
باإلذاعة األردنية.
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الفصؿ الثاني :األدب النظرم كالدراسات السابقة
أكال :األدب النظرم:
نظرية اإلعالـ في تنمية المجتمعات كتحديثيا:
احدبهبثَظرٌبثانخًٍُت 
 .1االتجاه التطكرم:
 .2اتجاه النماذج أك المؤشرات :
 .3االتجاه االنتشارم :

 .4االتجاه السيككلكجي أك السمككي :

اإلعالـ التنمكم:

نشكء اإلذاعة كتطكرىا:
اإلذاعة األردنية:
دكر اإلذاعة في التنمية:
المرأة في الدستكر كالتشريعات األردنية:
ثانيا :الدراسات السابقة:
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الفصؿ الثاني :األدب النظرم كالدراسات السابقة
أكال :األدب النظرم:
نظرية اإلعالـ في تنمية المجتمعات كتحديثيا:
مع تقدـ كتطكر المجتمع في مختمؼ المجاالت ,يصبح مف الضركرة أف يقكـ كؿ األفراد فيو
بالعمؿ عمى تنميتو كازدىاره ,كبما أف اإلنساف ىك محكر التنمية منذ نعكمة أظفاره ,فإف مسؤكلية
تنشئتو كاعداده عادة ما تناط بالمرأة بطبيعة الحاؿ ,فيي التي ترعاه منذ الكالدة كتبدأ بإمداده
بالغذاء لنمك جسده ,كىي التي تمقنو أكؿ حركؼ المغة ككمماتيا التي مف خالليا سيتكاصؿ مع
المجتمع ,كىي التي تعمؿ عمى غرس القيـ التي تؤمف بيا كتعززىا في نفكس النشء الجديد,
كبذلؾ فالمرأة ىي مف يضع المبنات األساسية في تشكيؿ الشخصية كتكجيييا .مف ىنا يبدك
أىمية الدكر الذم تقكـ بو المرأة في بناء المجتمع السميـ ,لكف السؤاؿ قبؿ ذلؾ ,ىؿ تتمتع المرأة
فعال بيامش مف الحرية كالتنمية التي تجعميا قادرة عمى القياـ باألدكار المنكطة بيا عمى خير
كجو؟ كال شؾ أف المرأة العربية ما زالت محركمة مف كثير مف حقكقيا سكاء التي قدميا الشرع,
أك تمؾ التي نصت عمييا الدساتير كالقكانيف خصكصا ما يتعمؽ منيا بالمساكاة في الجكانب
المختمفة ,لذلؾ فإف حركات مساندة المرأة ما تزاؿ ترفع شعارات المساكاة كالحقكؽ كالتمكيف
كغيرىا ,كيبدك أف منظمات دكلية أيضا تقكـ بجيكد كبيرة في إحقاؽ حقكؽ المرأة ,فيي تطالب
الحككمات في الدكؿ النامية بضركرة تخصيص مقاعد ككتة لممرأة في الييئات التمثيمية المنتخبة
أك المعينة ,مثؿ مجالس البمديات كمجالس البرلمانات كغيرىا.
كلقد أسيمت عدة عكامؿ بتكجيو األنظار إلى أىمية دكر المرأة في تعزيز جيكد التنمية البشرية
الشاممة ,كبدأت النظرة تتغير إلى أىمية ىذا الدكر ,فمف أجؿ مكاجية التحديات العصرية سكاء
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االقتصادية كالسياسية كالثقافية ,كاف البد مف العمؿ عمى تمكيف المرأة كنمائيا ,التي ىي بالفعؿ
تمثؿ نصؼ المكارد البشرية ,التي ُيعتمد عمييا في تنفيذ برامج التنمية االقتصادية كاالجتماعية,
كقد عممت العديد مف المؤسسات عمى

إبراز ىذا الدكر ,كاحداث التغييرات االقتصادية

كاالجتماعية كغيرىا ,كالمساىمة في تقديـ المرأة بصكرة كاعية كمثقفة كايجابية ,كال شؾ أف
اإلعالـ كاف مف بيف أىـ ىذه الكسائؿ ,إذ يمكنو أف يسيـ في كثير مف أشكالو كصكره في دعـ
ىذه التكجو.
كيمكف لإلعالـ المساىمة في دعـ قضايا المرأة مف خالؿ عدة أساليب منيا تحقيؽ الكعي بتمؾ
القضايا سكاء لدل المرأة نفسيا أك لدل المجتمع عمكما ,كفي دكر كسائؿ اإلعالـ في إيصاؿ
القضايا إلى صانعي القرار في الدكلة ,كفي منظمات المجتمع المدني ,كحتى في مخاطبة القكاعد
الشعبية المختمفة.
كفي دراسة لعالِـ االجتماع دانياؿ ليرنر " "Daniel Lernerالذم كاف ميتمان بدراسة دكر
كسائؿ اإلعالـ في إحداث التغيير في المجتمع ,كدكر اإلعالـ في تنمية المجتمعات بشكؿ عاـ,
كفي تنمية قدرات المرأة بشكؿ خاص ,فقد قدـ أفكا انر عف كيفية قياـ كسائؿ اإلعالـ بالدكر
التنمكم لممجتمعات ,الجتياز المجتمع التقميدم ,كتقدـ ىذه النظرية تأثيرات محددة ,لدكر كسائؿ
اإلعالـ في اإلقناع كالتأثير عمى األفكار ,كاالتجاىات كالقيـ ,ككانت النظرية حصيمة لعدة
أبحاث كتجارب أجريت عمى ست دكؿ في الشرؽ األكسط ,في مطمع الخمسينيات ىي :األردف,
تركيا ,إيراف ,مصر ,سكريا ,لبناف (صمكم كالمحيا2012 ,ـ1433 /ق).
ككاف مف أىـ النتائج التي خمص إلييا ليرنر إثر دراستو التحميمية ,كمف رؤيتو التي نتجت
عف تتبع األحداث التاريخية ما يأتي (مركز ىردك :)10 ,2016 ,

11

 َّالناس األكثر استعدادان لقبكؿ التغييرات االجتماعية ,ىـ الناس األكثر اتصاالن بالعالـ
أف
َ
الخارجي.
 تساعد االتصاالت كاالطالع عمى تجارب اآلخريف ,في تسييؿ عممية حدكث التغييراتاالجتماعية.
 ىناؾ تكافؽ بيف انتشار التعميـ ,كالتطكر في كسائؿ اإلعالـ ,كالنمك االقتصادمكالحضرم.
كفي كتابو "اجتياز المجتمع التقميدم"  , The Passing of Traditional Societyالذم
كضعو  ,1958فإف دانياؿ ليرنر أكد أف القيـ كاألفكار التي تنشرىا كسائؿ اإلعالـ الغربية ,يمكف
أف تساعد في تحكيؿ بمداف الشرؽ األكسط كالدكؿ المتخمفة ,مف التقميدية إلى األشكاؿ
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية الحديثة.
تحضر Modernizationىك اتجاه عقالني ,كتحكؿ مف نمط الحياة التقميدية
يرل ليرنر بأف الَ َ
إلى نمط الحياة الجديدة ,التي تزداد قيمتيا بمساىمة الفرد ,كيبدأ التحضر مع حركة سكاف الريؼ
إلى المدف ,كيؤدم ذلؾ إلى زيادة الكثافة السكانية الناجمة عف التحضر كالطمب عمى المدارس,
ككسائط اإلعالـ ,كأسكاؽ التجارة الحرة ,كغيرىا مف الكسائؿ الحديثة ).)Shah, 2011, p3
كالتحضر عممية عالمية ,كانتقاؿ الناس مف الريؼ إلى المدينة ,سيؤدم إلى اتساعيا لتشمؿ
القرل المجاكرة ,كزيادة نسبة األفراد المتعمميف ,كبالتالي كزيادة أىمية كسائؿ االتصاؿ كالتعامؿ
مع الكسائؿ اإلعالمية بشكؿ خاص.
كقد كضع ليرنر أربعة مراحؿ لمتحديث(الحسيني:)102 ,1984 ,
 .1االنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة رحمة أكلى.
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 .2زيادة سكاف المدينة يعني زيادة في التعميـ ككؿ مجاالت الحياة الحديثة كتـ في اعتماد عمى
كسائؿ لالتصاؿ.
يتقدـ المجتمع تكنكلكجيان كيتطكر صناعيان ,كتصبح الكسائؿ االتصالية حديثة كمتطكرة.
.3
ّ
 .4حيف يتطكر المجتمع اقتصاديان ,تزداد مساىمة األَفراد في جميع المجاالت ,كمف ضمنيا
اإلعالـ.
تأتي أىمية التعرض لكسائؿ اإلعالـ ,ككنيا تعمؿ كتساعد في التسريع بالتمدف كالتحضر ,فقد
لفت انتباه ليرنر –في ذلؾ الكقت -انتشار كسائؿ اإلعالـ كدكرىا كتأثيرىا في المجتمع ,كجاءت
ثكرة االتصاالت التي شممت جميع مجاالت االتصاؿ الجماىيرم ,كتجاكزىا لمحدكد كالمسافات,
لتساىـ في تبادؿ كانتشار الثقافات بشكؿ كبير ,كالى سيكلة التغيير في الفكر كالقناعات.
باإلضافة إلى كظائؼ اإلعالـ المتعددة كالمتمثمة بالتعميـ كالتثقيؼ كالترفيو كالتكجيو أك ما
يسمى التنشئة االجتماعية كالدعاية اإلعالف كغيرىا (أبك الحماـ ,)2011 ,فإف الكظيفية التنمكية
لإلعالـ شكمت دفعة قكية إلنشاء كتأسيس كسائؿ إعالمية ,مف أجؿ المساىمة في نيضة
كتطكير الدكؿ النامية ,كحث األفراد الذيف ىـ أساس التغيير عمى المشاركة في عممية التنمية,
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ كرؤل التنمية بما يتفؽ مع السياسة القائمة في الدكلة.
لذلؾ كاف مكضكع التنمية كال يزاؿ الشغؿ الشاغؿ ,كمطمب لكثير مف األفراد كالجماعات,
مف أجؿ النيكض في مستكياتيـ الفكرية كانتماءاتيـ السياسية كالثقافية ,كتحسيف أكضاعيـ
االقتصادية كالتعميمية كالصحية كغيرىا ,فالتنمية االجتماعية ىي ''عممية تغيير حضارم تتناكؿ
آفاقا كاسعة مف المشركعات التي تيدؼ إلى خدمة اإلنساف ,كتكفير الحاجات المتصمة بعممو
كنشاطو ,كرفع مستكاه الثقافي كالصحي ,كالفكرم ,كالركحي ,كىذه التنمية تعمؿ بصكرة عامة
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عمى استخداـ الطاقات البشرية مف أجؿ رفع مستكل المعيشة ,كمف أجؿ خدمة أىداؼ التنمية"
)الحسف.)175 ,2005 ,
كقد كضع المفكركف كالباحثكف في أكركبا ,الكثير مف النظريات كنشأت االتجاىات الفكرية
المرتبطة بتنمية كتطكير المجتمعات اإلنسانية ,كتنكعت آرائيـ التي تبحث في أسس كأطر لتفسير
نظريات التنمية ,مف أجؿ فيـ كيفية حدكث انتقاؿ المجتمع مف التخمؼ إلى التقدـ ,كمف ىذه
النظريات كاالتجاىات(نابي:)291 -278 ,2014 ,
 .1االتجاه التطكرم:
انتشار في دراسة التنمية كالبمداف النامية ,حيث يقكـ
ا
يعتبر ىذا االتجاه مف أكثر االتجاىات
عمى فرضية أساسية ترل أنو يمكف التفرقة بيف المجتمعات المتقدمة كالمجتمعات النامية مف
خالؿ مجمكعة مف المؤشرات الكمية كالكيفية كاالستيالكية مع ربطيا بالمراحؿ التاريخية كالبنائية
التي مرت بيا الدكؿ النامية.
كيرل ركاد ىذا االتجاه ,أف المجتمع كالحضارة يتحركاف باستمرار لتحقيؽ السعادة الكاممة لكؿ
الناس .كيميمكف إلى اعتبار أف التنمية تعني التطكر ,كاف المجتمع يتطكر بمركر الزمف إلى
األفضؿ ,كمف ىؤالء ساف سيمكف ,أكجست ككنت ,ىربرت سبنسر ,ككارؿ ماركس.

 .2اتجاه النماذج أك المؤشرات:
يرل ركاده أف الفرؽ بيف المجتمع المتقدـ كالنامي ,يمكف تممسو مف خالؿ مؤشرات كمية مثؿ
حساب الدخؿ ,نسبة األمية ,معدؿ االستيالؾ ,كغيرىا.
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كمف خالؿ مؤشرات كيفية ,مثؿ انتشار البطالة ,كسكء التغذية ,حجـ المديكنية ,كغيرىا .مع
ربط ىذه المؤشرات بالمراحؿ التاريخية كالبنائية التي مرت بيا الدكؿ النامية ,كمف ركاد ىذا االتجاه
ىكسيمتز ,سيمكر ليبست ,نيؿ سيممسر.
 .3االتجاه االنتشارم:
يرل ىذا االتجاه أف التنمية عممية تتـ مف خالؿ نقؿ العناصر المادية كالثقافية ,المتمثمة
بالخبرات كالعمكـ كالتكنكلكجيا كغيرىا ,مف دكؿ العالـ المتقدـ إلى الدكؿ النامية .مف ىنا فإف
كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ سيككف ليا دكر كبير في تحقيؽ عممية االنتشار ,كىذا ما ثبت نفعو
كجدكاه في عدد مف الدكؿ النامية التي استعانت بكسائؿ اإلعالـ مثؿ الصيف كككريا كبعض دكؿ
الشرؽ األكسط في بداية المنتصؼ الثاني لمقرف العشريف)Hewitt, 2005) .

 .4االتجاه السيككلكجي أك السمككي:
يقكـ ىذا االتجاه عمى أساس أف الرغبة كالدافعية الفردية ,أك الحاجة لإلنجاز ,ىي الدعامة
األساسية لمتنمية االقتصادية ,كاف تغير االتجاىات كالقيـ كالسمككيات يعتبر شرطان أساسيان مف أجؿ
إيجاد المجتمع الحديث ,كمف ركاد ىذا االتجاه المفكريف :دافيد ماكميالند" ,ك"دانييؿ ليرنر",
"إفرت ىيجف" ",شكمبيتر.)Hawker, 2010( ".
كبحسب االتجاه السمككي ,تناكؿ "ليرنر" قضيتي التنمية كالتحديث ,مؤكدان عمى دكر الفرد
كالبيئة ,عمى تحكؿ المجتمع مف النمط التقميدم إلى النمط الحديث.
لذلؾ فيك يرل أف معدؿ التغير كالتحديث ,يتكقؼ عمى عدد األفراد الذيف يحاكلكف األخذ بما ىك
حديث في بمد ما ,كاف التحديث  -مف كجية نظره -يعني "تحكؿ أساليب حياة األفراد بقكة ,مف
الحياة الشخصية إلى حياة مشاركة ذات طابع غير شخصي" (التابعي.)206 ,1991 ,
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اإلعالـ التنمكم:
ال تقتصر التنمية عمى البعد االقتصادم فقط .بؿ ىي عممية أكسع كأشمؿ مف ذلؾ بكثير,
كيكجد شبو إجماع مف قبؿ الباحثيف في شأف اإلعالـ التنمكم عمى تحديد مفيكـ التنمية بمفيكميا
الشامؿ ,حيث تعد التنمية عممية ديناميكية ,شاممة ,كمعقدة ,كعميقة ,ككاعية ,كمقصكدة
كمدركسة .تتـ باإلنساف كمف أجؿ اإلنساف .كتيدؼ إلى إحداث تحكالت كاسعة كشاممة كعميقة
في المجتمع .كفي مختمؼ المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلعالمية .كىذا ما يؤكد
أف العممية مرتبطة بالظركؼ الخاصة ,كاإلمكانات كالمكارد المادية كالبشرية ,كمف ثـ ال يمكف
استيرادىا أك استعارتيا بصكرة جاىزة ,بؿ ىي مشركع مستمر كدائـ (المحمكد.)247 ,2004,
إف عممية التنمية كالتحديث ,تتكقؼ عمػى مجمكعػة المتغيرات األساسية التي تتمثؿ في
التحضر ,كالتعميـ ,كالمشاركة في كسائؿ االتصاؿ كالمشاركة السياسية ,باإلضافة إلى خاصية
التقمص العاطفي ,كاف درجة تحقيؽ ىذه الخصائص ,ىػي التػي تفرؽ بيف المجتمع الحديث
كالمجتمع التقميدم ,فمتى أستطاع المجتمع التقميػدم اكتسػاب درجػة عالية مف ىذه الخصائص,
تُصبح التنمية كالتحديث عممية سيمة بالنسبة لو.
إف " ليرنر " كشؼ أيضان عف حقيقة ىامة مؤداىا أف ىناؾ تأثيرات متبادلة بػيف القػيـ كالتنمية,
كأف التحديث يمعب دك انر في تغير القيـ ,كاف القيـ تؤثر في التنمية كالتحديث ,فقد تعجؿ بالتنمية
كتحكؿ دكف تحقيػؽ األىػداؼ التنمكيػة (التابعي,
كتككف سندان ليا ,كقد تككف عائقان مف عكائقيا ُ
.)214-213 ,1991
يرتبط مفيكـ التنمية كالتحديث ,بالتقدـ كالتطكر في مختمؼ جكانب الحياة عبر مراحؿ التاريخ,
كلعؿ تطكر منظكمة االتصاؿ ,كتطكر كسائؿ اإلعالـ ,قد ساىمت بشكؿ كبير في تقميص
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الفجكة بيف األفراد أكالن ,كبيف المجتمعات ثانيان ,حتى أف سائؿ اإلعالـ قد حكلت العالـ إلى قرية
عالمية . Global Village
ييتـ اإلعالـ التنمكم بالعممية التي يمكف مف ليا التحكـ بأجيزة اإلعالـ ككسائؿ االتصاؿ
الجماىيرم داخؿ المجتمع كتكجيييا بالشكؿ المطمكب الذم يتفؽ مع أىداؼ الحركة التنمكية
كمصمحة المجتمع العميا(الداغر.)23 ,2012,
كيمكف لكسائؿ اإلعالـ أف تسيـ بشكؿ كبير في إحداث التغييرات المطمكبة ,ال سيما مع
دخكؿ العالـ عصر (الرقمنة) أك الثكرة الرقمية(  ,)Digitalismالتي كاف مف تداعياتيا بركز
اإلعالـ الجديد بكؿ ما يتمتع بو مف خصائص ,كما كاف لذلؾ مف تأثيرات عمى الفرد كالمجتمع
كالتنمية ,كمساىمتيا في نقؿ اإلعالـ مف مرحمة السيطرة كخدمة السمطة ,إلى سعيو لتممس
حاجات الناس اليكمية ,كتقديـ الخدمات التي ينشدكنيا.
كيبدك االرتباط كبي ار بيف التحضر  Urbanizationكالتحديث  Modernizationفي
المجتمع بالتنمية ,التي تؤثر عمى حياة البشر سكاء مف الناحية االجتماعية ,أك التكنكلكجية
كأثرىا عمى حياتيـ .كلما كاف لكسائؿ اإلعالـ ارتباط كبير بحياة األفراد ,فإف ذلؾ رفع مف قيمة
دكرىا كاستثمارىا مف أجؿ دفع عجمة التنمية كالتقدـ في المجتمع ,فظير مفيكـ اإلعالـ التنمكم
( ,)Developmental Communicationالذم يستخدـ كيستثمر كسائؿ اإلعالـ المختمفة,
مف أجؿ تحسيف األكضاع االقتصادية كاالجتماعية لألفراد في المجتمع ,مف خالؿ تنفيذ خطة
تنمكية تيدؼ إلى النيكض بالمجتمع في كافة المجاالت .كالمعركؼ عف اإلعالـ التنمكم بأنو
فرع مف فركع اإلعالـ الذم ييتـ بقضايا التنمية ,فيك إعالـ ىادؼ كشامؿ ككاقعي ,ييدؼ إلى
تحقيؽ غايات اجتماعية تنمكية ,كىك مرتبط بالخطط كاألىداؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية كالتربكية ,كيستند إلى الصدؽ كالكضكح كالصراحة في التعامؿ مع الجميكر" (مركز
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ىردك .)7 ,2016 ,كجاء اإلعالـ التنمكم ,ممبيان الحتياجات البشر كاىتماماتيـ ,كيتميز بأف
"رسالتو تحمؿ مضمكنان يعالج جانبان مف جكانب الحياة المتعددة ,التي تحتاج إلى تنمية قدرات
المتمقي فييا" (المكسى .)132 ,2003
كترجع بدايات ظيكر مفيكـ "اإلعالـ التنمكم -كىك أحد فركع اإلعالـ المتخصص -إلى
الستينيات ,كتجسَّدت مف خالؿ تبني خبراء كعمماء االتصاؿ النظريات اإلعالمية التي تـ
طرحيا ,كالتي تؤصؿ لدكر كقدرة اإلعالـ في تنمية المجتمع ,كالنيكض بمستكاه مف خالؿ تثقيؼ
أفراده كرفع مستكاىـ التعميمي كاكسابيـ ميارات جديدة ,كتنمية رغبتيـ في التطكر كالتحديث..
كيعكد الفضؿ في نشأة كبمكرة "اإلعالـ التنمكم" إلى الباحث " كلبر شراـ" حيث كاف قد ألؼ كتابان
في كسائؿ اإلعالـ كالتنمية كلفت االنتباه إلى أىمية دكر اإلعالـ في ىذا الصعيد (العبد اهلل,
 ,2014ص  .)46كتبيف لو أف كسائؿ اإلعالـ تُحدث أث انر كبي انر في المحيط الذم تعمؿ فيو,
كيستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ األحداث التاريخية الكبرل ,فيك يرل مثالن أف الثكرات في أكركبا
كأمريكا لـ تكف لتحدث لكال كسائؿ اإلعالـ ,فالتطكر التكنكلكجي كبالتالي االتصالي كتطكر
التعميـ ,ساىـ في إحداث تحكالت حقيقية كجذرية في حياة البشر.
كييدؼ اإلعالـ التنمكم مف خالؿ التعرض لكظائؼ كسائؿ اإلعالـ ,إلى اإلسراع بتطكير
كتنمية المجتمعات البشرية بغية التحكؿ بشكؿ ديناميكي مف حالة التخمؼ كالفقر ,إلى حالة النمك
االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي ,فيك ُيييء ألفراد ذلؾ المجتمع الظركؼ الثقافية كالنفسية
كاالجتماعية ,مف أجؿ االستجابة لمخطط كالبرامج التنمكية بشكؿ فعاؿ (مركز ىردك,2016 ,
.)7-6
كميما اختمفت كتعددت أىداؼ كغايات التعرض لكسائؿ اإلعالـ ,فإف ىذا التعرض يزداد
بزيادة التحضر في المجتمع ,نتيجة زيادة العمـ كالمعرفة ,كتبعان لذلؾ تزيد عممية أك خاصية

18

َّ
التقمص الكجداني  Empathyأم تفيـ عكاطؼ
سمككية ركز عمييا "ليرنر" في نمكذجو ,كىي ّ
كمشاعر اآلخريف يرل "ليرنر" أف مرحمة التقمص الكجداني أك العاطفي ىي المرحمة األىـ مف
مراحؿ انتقاؿ المجتمع مف التقميدم إلى الحديث ,بحيث يتمكف الشخص مف العمؿ بكفاءة في
العالـ الحديث ,مف خالؿ رؤية نفسو مكاف الشخص الحديث ,كالقدرة عمى تحقيقيا في ذاتو.
كيعرؼ ليرنر التقمص الكجداني بأنو "مقدرة الشخص عمى أف يضع نفسو مكاف اآلخريف ,كيعتقد
ُ
أنو مف المتغيرات الحاسمة في عممية التنمية ,كأنو يساعد الشخص الذم بدأ خفة الحركة حديثان,
عمى أف يعمؿ بكفاءة في عالـ متغير" (طمعت.)138 ,1986 ,
كينطمؽ ليرنر في نظريتو  -نظرية اجتياز المجتمع التقميدم -حكؿ العالقة بيف التحضر كسائؿ
اإلعالـ ,مف مقدرة اإلنساف عمى التقمص الكجداني ,أك الحالة الذىنية كالنفسية التي تعيشيا
الشخصية الحركية .كقدرة المرسؿ عمى فيـ الحالة الذىنية لممتمقي.
كبحسب " ليرنر" أف القدرة عمى تَخيؿ حياة أفضؿ ,مف خالؿ التقمص الكجداني تعتبر إحدل
الخصائص الالزمة لالنتقاؿ مف المجتمع التقميدم إلى المجتمع الحديث ,كىي قدرة يجب تكافرىا
في اإلنساف الحديث ,كميارة ال غنى عنيا لمشعب الذم يريد االنتقاؿ مف الحياة التقميدية إلى
حياة الحداثة (التنمية) ,كالمجتمع الذم يككف في طريقو إلى التطكر السريع ,ىك الذم يضـ العدد
األكبر مف األفراد الذيف لدييـ القدرة عمى التقمص الكجداني .
كانت خاصية "التقمص الكجداني" تكتسب في الماضي ,بالتنقؿ مف مكاف آلخر ,كمخالطة
البشر في المجتمعات المختمفة ,كيحدث ذلؾ بسبب التنقؿ كالسفر مف مكاف إلى آخر ,كالتعامؿ
مع البشر مف صنكؼ كمعتقدات ثقافية كفكرية مختمفة ,إال أنو بفضؿ كسائؿ اإلعالـ ,التي
قامت في القرف العشريف بنقؿ ما يحدث في العالـ الخارجي ,ككضعو بيف يدم أكلئؾ الذيف لـ

19

يترككا مجتمعيـ كلـ يسافركا مف قبؿ ,كساىمت في جعؿ األفراد يتخيمكف أنفسيـ في مكاقؼ لـ
يجربكىا ,أك أماكف لـ يزكركىا ,كتصكر تجارب أكسع أشمؿ مف تجاربيـ المحدكدة.
كلما كانت أكضاع المجتمع الغربي في بداية تككينو غير مستقرة ,فقد قامت ىجرات عديدة إلى
أراض جديدة مف أجؿ الكصكؿ إلى مستكل اقتصادم أفضؿ ,كتحقيؽ الربح كجني الماؿ,
كاستطاع الناس الذيف تحرككا أف يتأقممكا بشكؿ أفضؿ مع الظركؼ الخارجية ,كالتعامؿ مع
المكاقؼ كأشياء لـ يككنكا قد جربكىا مف قبؿ ,كىكذا أصبحكا أكثر قدرة مف غيرىـ عمى تصكر
أنفسيـ في ظركؼ اآلخريف ,أم أكثر مقدرة عمى التقمص الكجداني.
كمع تغمغؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة في حياة األفراد المعاصرة ,كتقديميا نماذج يحاكؿ الجميكر
أف يسقطيا عمى نفسو ,كأف يدمجيا في حياتو الخاصة ,كبالتالي اإلسراع في عممية التقمص
الكجداني .كشخصية اإلنساف المتحركة  Mobileفي المجتمع المتطكر ,تزيد مف قدرتو عمى
التقمص الكجداني ,كالتحرر مف أشكاؿ التفكير التقميدم ,كما أنو "يتمتع بقدرتو عمى االرتباط
العاطفي بالجكانب الجديدة في البيئة التي يعيش فييا.
كالمالحظ إذف مف خالؿ نظرية التقمص ىذه ,الدكر الكبير الذم تمعبو كسائؿ اإلعالـ في
عممية التنمية ,فيي تنمي القدرة عمى التقمص الكجداني عند األفراد ,ألنيا تجعؿ التحرؾ
النفساني يحؿ محؿ التحرؾ المادم الفعمي ,كنظ انر ألف التحضر حالة ذىنية كاستعداد لمتغيير
كالتكيؼ ,نجد أف كسائؿ اإلعالـ بمساعدتيا عمى تغيير تطمعات األفراد كآفاقيـ ,تقدـ خدمة
ضركرية لنمك المجتمع الحديث ,كتطكر المجتمع التقميدم ,كقد انتشر التقمص الكجداني عمى
نطاؽ كاسع بفضؿ انتشار كسائؿ اإلعالـ ,بينما كانت الخبرة في الماضي تتكافر أساسان عف
طريؽ االنتقاؿ بكسائؿ المكاصالت مف مكاف إلى آخر ,كأصبح األساس اليكـ ىك الخبرة التي
تنتشر عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ (مزاىرة.)431 ,2012 ,
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بناء
لـ تخمك نظرية اجتياز المجتمع التقميدم التي قدميا "ليرنر" مف االنتقادات ,فقد خمص ن
عمى المعمكمات التي جمعيا مف خالؿ مركز األبحاث التطبيقية في جامعة ككلكمبيا األمريكية,
أف ىناؾ مراحؿ تاريخية ,يمر بيا المجتمع حتى يصؿ إلى الحداثة ,تبدأ مف االنتقاؿ لممدف,
كاتساعيا كضميا القرل المجاكرة ,كزيادة نسبة المتعمميف ,كزيادة نسبة مف يتعرضكف لكسائؿ
اإلعالـ كالصحؼ كاإلذاعات ,كزيادة عدد أفراد القادريف عمى التقمص الكجداني .كتبعان لذلؾ
يحدث تغيير في المنظكمة االقتصادية لألفضؿ ,كقد جعؿ "ليرنر" ىذا التسمسؿ عالمي ,كأرادا
تعميـ نتائجو عمى كؿ المجتمعات.
كقد اتخذ "ليرنر" المجتمع الغربي كاألمريكي نمكذجان لمحداثة ,كىك النمكذج الذم يجب أف تقمده
بقية البالد ,كالتحديث في نظره أك التغريب  Westernizationيعني إتباع أساليب الحياة
الغربية.
كىكذا فإف ليرنر استند إلى المراحؿ التي مرت بيا الديمقراطيات الغربية ,لتصؿ إلى مرحمة
التحضر دكف أف يعتمد عمى المالحظة الفعمية لممجتمعات ,بؿ عمى الخياؿ التاريخي ,لمراحؿ
تحقيؽ التنمية ,كرأل بعض الخصائص التي يمكف اعتبارىا عالمية ,كباإلمكاف تطبيقيا عمى كؿ
المجتمعات ,لكنو لـ يضع في حسابو الفركؽ كاالختالفات الثقافية بيف المجتمعات كأثرىا عمى
التغيير .كافترض أف النمكذج الغربي مثاالن يصمح لمتطبيؽ ,في كؿ زماف كمكاف.
مف ناحية ثانية ,يرل بعض الباحثيف أف نظرية ليرنر تعتبر نمكذجان مفرطان في التفاؤؿ ,فيك
يشير إلى أف حياة الناس في الدكؿ الفقيرة ,سكؼ تتحسف مف خالؿ تبني الممارسات النفسية
كاالجتماعية ,كالنماذج العالمية التي اتخذت كأساس لمحداثة في الغرب ,كمف خالؿ التركيز عمى
دكر كسائؿ اإلعالـ في التغيير كالتحديث ,كالتحكؿ مف التقميدم إلى الحديث ,كباإلضافة إلى
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إصراره عمى عالمية نمكذجو كشعبيتو .كألنو كاف غير مقيد بالزماف كالمكاف Shah, 2011,
).)p8
كذلؾ لـ تذكر ىذه النظرية األسباب التاريخية التي جعمت دكؿ العالـ الثالث تعاني مف التخمؼ
كالتبعية خصكصا عممية االستعمار الغربي ليا ,كىي نظرية ال ترتبط بالكاقع ,كتفتقد العمكمية
كالشمكؿ ,لـ يعتمد فييا عمى المالحظة ,إنما عمى الخياؿ التاريخي ,كبالتالي ال يقبؿ بيا كأساس
لفيـ النمك في المجتمعات النامية.
كمف نكاحي المالحظات عمى النظرية أنيا ركزت عمى دكر األفراد في التغيير ,كلكف قد يككف
ىناؾ أفرادان سمبييف ال يسعكف إلى إنجاح العممية التنمكية ,لضعؼ الدافع لمتغيير ,بسبب التنشئة
االجتماعية األسرية ,كىؤالء قد يتكاجدكف في المجتمعات النامية أك البمداف المتقدمة عمى حد
سكاء (نابي.)300 ,2014 ,
صحيح أف التغير كالتحديث ,يحصؿ بانتقاؿ اإلنساف مف الريؼ كالقرل إلى المدف ,كلكف دكر
كسائؿ اإلعالـ في عممية التغيير االجتماعي ,جعمت اإلنساف في العصر الحديث الذم يتسـ
بالعكلمة أكثر تقبالن لمتغييرات ,كلـ يعد اإلنساف مضط انر لالنتقاؿ إلى المدينة ,كي يحصؿ التطكر
كالتغيير في حياتو كبيئتو ,فقد أنيت كسائؿ اإلعالـ العزلة بسبب التطكر التقني الكبير في مجاؿ
االتصاالت كربطت البشر بعضيـ بشكؿ الفت.
ليس بالضركرة أف يمر تطكر المجتمع بالمراحؿ التي اقترحيا ليرنر ,قد يككف ىناؾ تغيير
بشكؿ مختمؼ كأسرع مف ذلؾ ,كال يشترط أف يككف التغيير في ظؿ ديمقراطيات ,فقد حدث
كبشكؿ أفضؿ في ظؿ أنظمة سياسية غير ديمقراطية كركسيا.
أخيرا ,فإنو عمى الرغـ مف االنتقادات المكجية لنظرية اجتياز المجتمع التقميدم ,إال أنو يمكف
االستناد إلييا ,كاالستفادة منيا في ىذا البحث ,مف خالؿ تقييـ مدل مساىمة برامج اإلذاعة
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األردنية في عمميات التحديث الخاصة بالمرأة ,كالتعريؼ بحقكقيا ككاجباتيا ,كحؿ مشكالتيا,
كمساعدتيا عمى ممارسة حقكقيا كأعماليا عمى أحسف كجو ,مف خالؿ التكعية ,كالتكجيو,
كالحكار مع المسؤكليف كالمعنييف ,كتقديـ النماذج الناجحة مف النساء العامالت في االقتصاد أك
في بيكتيف.

نشأة اإلعالـ اإلذاعي كتطكره:
لـ تكف اإلذاعة -ككسيمة إعالـ كتنمية أحدثت نقمة نكعية في المنظكمة االتصالية  -لتصبح
فكرة عمى أرض الكاقع ,لكال الجيكد الكبيرة التي بذلت عمى مدار سنكات ,كمف قبؿ عدد مف
العمماء ,حتى تصبح ىذه الكسيمة األكثر قدمان في عالـ االتصاؿ ,سيمة االستخداـ كمتكفرة بيف
أيدم الغالبية العظمى مف الناس.
ككما جاء في لساف ابف منظكر أف كممة اإلذاعة في المغة ,مأخكذة مف "ذاع الشيء أك
الخبر" يذيع ذيكعان ِذيعان كذيكعةن ,ككممة اإلذاعة تعني اإلشاعة ,بمعنى النشر العاـ كذيكع ما
يقاؿ.
أما في االصطالح فإف اإلذاعة تعني :االنتشار المنظـ كالمقصكد بكاسطة الراديك لمكاد إخبارية
كثقافية كتعميمية كتجارية كغيرىا مف البرامج ,لتمتقط في كقت كاحد بكاسطة المستمعيف المنتشريف
في شتى أنحاء العالـ ,فرادل كجماعات ,باستخداـ أجيزة االستقباؿ المناسبة ,كالمادة التي تنقميا
اإلذاعة إما أف تككف صكتية أك مرئية أك تجمع مع االثنيف معان" (إماـ .)258 ,1985 ,حيث أف
كممة إذاعة  Broadcastingتشمؿ اإلذاعة كالتمفزيكف.
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كقد تكصؿ العمماء الختراع جياز الراديك في عاـ  1865ـ ",عندما نجح العالـ جيمس
ماكسكيؿ ,باكتشاؼ المكجات الكيركمغناطيسية ,كخرج بنظرية مفادىاَّ ,
أف المكجات
الكيركمغناطيسية يمكف أف تنتقؿ خالؿ اليكاء بسرعة الضكء" (نصار.)272 ,2007 ,
كبحمكؿ عاـ  1896ـ ,تمكف (جكليممك مارككني) ,معتمدان عمى تجارب العديد مف العمماء
السابقيف ,ال سيما نظريات العالـ )ىنريؾ ىيرتز) ,مف نقؿ الصكت عبر األَثير ,ككاف ليذا
االختراع األثر الكبير في الكصكؿ إلى جياز الراديك (الركيس.)23 ,2010 ,
لـ تقؼ األمكر عند ىذا الحد ,كاستمرت محاكالت في تطكير الراديك ,ككانت ىناؾ بعض
المحاكالت الفردية في ىذا المجاؿ ,إال أنو يمكف اعتبار عاـ  ,1906الميالد الفعمي لإلذاعة,
كذلؾ عندما استطاع العالـ (فيسيندكف) مف جامعة (بتسبيرج) في كالية بنسمفانيا بالكاليات
المتحدة األمريكية أف ينقؿ الصكت البشرم كالمكسيقى إلى مسافات بعيدة (شمبي,2009 ,
.)298
إال أف االستخداـ الفعمي لمراديك قد بدأ في المجاؿ العسكرم ,ككانت البحرية األَمريكية أكؿ مف
استخدـ الراديك في تبادؿ االتصاؿ بيف سفنيا البحرية ,كنشأت كممة إذاعة  Broadcastingمف
إشارة مبكرة لمبحرية األمريكية بتكصيؿ األكامر إلى األسطكؿ البحرم (الداقكم.)10 ,1985 ,
أما عمى المستكل الشعبي فيفسر (صابات )2001 ,الكارد في مكاكم كعبد الغفار ()2008
أف

استخداـ اإلذاعة لألغراض الشعبية خالؿ أعكاـ الحرب العالمية األكلى مف -1914

 ,1918كلما كاف االستخداـ العسكرم لإلذاعة الالسمكية ,قد أدل إلى تحسيف معدات األجيزة,
كساىـ في تدريب آالؼ العامميف في استخداـ اإلشارات الالسمكية ,فكاف ىؤالء العسكريكف ىـ
طميعة العمؿ اإلذاعي بعد عكدتيـ إلى الحياة المدنية 
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بعد الحرب العالمية األكلى ,كأثناء انتخابات الرئاسة األمريكية كالمنافسة بيف المرشحيف نككس
كىاردنج ,كانت قد تأسست أكؿ محطة إذاعية ذات بث منتظـ في العالـ ,كقامت بنقؿ نتائج
انتخابات الرئاسة األمريكية  ،1920وعرفت باسم كادكا ) )( (K.D.K.Aالشاري،2010 ،
.)36
كعمى ما يبدك أف تأثير اإلذاعة قد بات كاضحان ,ال سيما في دغدغة المشاعر كاستنفار
الطاقات لدل الشعكب ,كيمكف القكؿ أف السنكات الممتدة بيف" عامي  1930ك  1948ـ ,تُمثؿ
الفترة الذىبية لمراديك نظ انر النتشاره عالميان كجماىيريان ,باإلضافة إلى لعبو دك نار ىامان في عمميات
الدعاية كالحرب النفسية أثناء الحرب العالمية الثانية" )زعمكـ ,كبك معيزة ,)25 ,2007 ,ككانت
الخطابة السياسية التي مارسيا زعماء العالـ آنذاؾ أمثاؿ كنستكف تشرشؿ ,كأدكلؼ ىتمر ,كبركنك
مكسكليني ,تميب حماسة الشعكب ,كتحفزىـ عمى الحرب.
كباختراع الترانزستكر عاـ  ,1947كظيكر أجيزة راديك صغيرة الحجـ ,يمكف نقميا مف مكاف
إلى آخر بسيكلة ,كتكفر الراديك في جميع السيارات ,مع ما يتمتع بو مف جكدة الصكت ,كالبث
باستخداـ مكجات (( (FMالشارم )2010 ,زاد انتشار كتأثير اإلذاعة إلى حد كبير ,فقد كصمت
إلى معظـ الناس.
حدث الكثير مف التطكر التقني في مجاؿ البث اإلذاعي ,حتى كصمت إلى الشكؿ المعركؼ
انتياء بنظاـ البث
اآلف ,ابتدا نء مف تطكير جياز الراديك نفسو عمى أيدم عدد مف العمماء ,ك ن
اإلذاعي ,كنكع المكجات المستخدمة.
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ففي بدايات بث اإلرساؿ اإلذاعي كانت تستخدـ المكجة الطكيمة  ,Long waveلكنيا لـ تكف
تصمح لمنقؿ اإلذاعي لمسافات بعيدة .كمع التطكر التكنكلكجي الذم انعكس عمى اإلذاعة,
استخدمت المكجة المتكسطة  , Medium Wavesالتي تغطي مساحات جغرافية أكسع.
ككاف االرساؿ باستخداـ نمط التشكيؿ اإلتساعي  Amplitude Modulation AMكيستخدـ
الترددات  1605 -535كيمك ىيرتز.
كمع التطكر الالحؽ في مجاؿ اإلرساؿ ,استخدمت اإلذاعة الترددات بيف  108 -1ميجا ىرتز,
باستخداـ نمط التشكيؿ الترددم  “Frequenty Modulation” FMالذم يتـ اإلرساؿ مف
خاللو عمى خط أفقي لمساحة تزيد عف خمسيف ميالن ,كىذا النمط يتسـ بجكدة الصكت ,كتعدد
القنكات اإلذاعية.
كمع اكتشاؼ مكجات الميكرككيؼ ذات الترددات العالية جدان ,كاستخداـ األقمار الصناعية,
حدث التطكر اليائؿ في البث اإلذاعي ,كأمكف النقؿ حيان عمى اليكاء ,كمف مناطؽ بعيدة يصعب
الكصكؿ إلييا.
كخالؿ الثمانينات استخدمت تكنكلكجيا تعتمد عمى نقؿ الصكت بالنظاـ الرقمي Digital
 Systemبدالن مف البث التماثمي  Analogueالذم يكفر رسالة خالية مف التشكيش ,كدقة البث.
تنبع أىمية الراديك باعتباره مف أقدـ كأسرع كسائؿ االتصاؿ ,فقد تفكؽ عمى الصحافة بكصكلو
إلى أماكف كاف يصعب الكصكؿ إلييا ,كمخاطبة فئات لـ تكف الصحافة قادرة عمى استيدافيا.
كتتمتع اإلذاعة بالكثير مف الميزات التي ساعدتيا عمى سرعة االنتشار ,فمكجاتيا يمكنيا
تخطي الحكاجز كالحدكد عبر األثير ,كما أف صغر حجـ جياز الراديك ,كسيكلة حممو كنقمو,
كتكفره في كسائؿ النقؿ ,ساعدت ليصبح رفيؽ اإلنساف في كؿ مكاف ,كمنذ عدة سنكات فقد
أصبح باإلمكاف تشغيؿ اإلذاعة عبر الياتؼ المحمكؿ ,عالكة عمى استخدامو لغة عامة يفيميا
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جميع فئات الناس .كما أف تركيز اإلذاعة عمى حاسة السمع ,تسيـ بتنمية مخيمة المتمقي,
كتمكنو مف أف يتخيؿ كيتصكر الفكرة كيقمبيا في كؿ الكجكه بخالؼ التمفزيكف الذم يعتمد عمى
الصكرة التي تفرض نفسيا عمى خياؿ المشاىد كعمى بصره.
كمما ساعد في سرعة انتشار الراديك ,أف المتمقي ال يمزمو التفرغ مف أجؿ االستماع إلييا,
فيمكف االستماع لو أثناء االنشغاؿ بعمؿ آخر ,كال يحتاج إلى كثير مف التركيز كما ىك الحاؿ
في التمفزيكف ,كال يمزمو معرفة بالقراءة كالكتابة كالصحؼ مثالن ,فيك مناسب لألمي كغير
المتعمـ.

كيشير الصقكر ( )172 ,2012أنو نظ انر لسيكلة كصكؿ البث اإلذاعي لمسافات

كبيرة ,باإلضافة إلى"المزايا التي تتمتع بيا اإلذاعة ككسيمة إعالـ شعبية كاسعة االنتشار ,ساهمت
في تعزيز دكر عممية التنشئة االجتماعية ,خصكصان كأف لإلذاعة بعدان تاريخيان عميقان في خدمة
الجماىير ,كليا قدرة عمى التأثير في سمكؾ كقيـ كتطمعات المستمعيف".
كبسبب ميزات اإلذاعة تمؾ فيي تعتبر أنسب كسيمة في البمداف النامية ,التي تتسـ بسعة
المسافات ,في حاؿ عدـ تكافر تغطية تمفزيكنية ,أك عدـ قدرة الفقراء عمى شراء أجيزة التمفزيكف
(أميف.)58-57 ,2013 ,
كمع انتشار اإلذاعات كثي انر في شيكع المعرفة ,ككصكليا إلى معظـ الناس حتى األمييف منيـ,
اىتمت منظمة "اليكنسكك" باإلذاعة باعتبارىا كسيمة تثقيؼ ميمة ,ك"شجعت عمى إِنشاء المحطات
ِ
اإلذاعية في البالد المختمفة ,لتؤدم دكرىا في التنكير كمحك األُميَّة ,في كثير مف الدكؿ النامية"
(نصار.)280 ,2007,
كصمت اإلذاعة إلى عمكـ الناس تقريبا في القرف التاسع عشر ,كخالؿ عشرينات القرف الماضي
تزايد استخداـ كانتشار الراديك في كافة الدكؿ بما فيو الدكؿ النامية كالفقيرة ,كبسبب شيكع
التمفزيكف اضطر الراديك لمتأقمـ مع الكاقع الجديد فأخذ يعمؿ عمى تقديـ البرامج الخفيفة كالسريعة,
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خاصة المكسيقية ,كمكجز األخبار ,كفي العالـ الثالث ,كبسبب عدـ تكفر أسباب المكاصالت
الكافية ,بعنبر الراديك كسيمة االتصاؿ األكلى التي تربط الحككمة مع مختمؼ المناطؽ ,كليذا
السبب فإف الحككمات تضع الراديك تحت إشرافيا المباشر كما تستغمو في التنمية كتكعية الشعب
(مراد)2012 ,

اإلذاعة األردنية:
تكالى ظيكر كتأسيس اإلذاعات الخاصة في الدكؿ العربية تبعان الستقالليا السياسي في أعقاب
الحرب العالمية الثانية" ,كصار الراديك كاحدان مف رمكز االستقالؿ الكطني عف االستعمار األجنبي,
فاإلذاعة الكطنية مثميا مثؿ العمـ كالنشيد الكطني كمقعد األُمـ المتحدة" (صبرم كعبده,2008 ,
.)14
ككانت مصر أكؿ دكلة غريبة عرفت اإلذاعة ,في منتصؼ العشرينات مف القرف الماضي.
كتكالى ظيكر اإلذاعات في بقية الدكؿ العربية ,كتطكرت تدريجيان بحسب قدرات كظركؼ كؿ
دكلة.
أما في األردف فقد بدأ بث إذاعة المممكة األردنية الياشمية مف مدينة راـ اهلل بتاريخ /9/1
1948ـ عقب انتياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ,كفي مرحمة كحدة الضفتيف (نصار,
 .)2007ثـ أصبح اسميا اإلذاعة األردنية الياشمية مف القدس ,ككانت تبث برامجيا لمدة ثالث
عشر ساعة يكميان ,عبر جياز إرساؿ قكتو  20كيمك كاط ,عمى مكجة متكسطة طكليا ()443
مت انر(مكقع مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف.)2017 ,
بينما افتتحت اإلذاعة األردنية الحالية في عاـ  1959في منطقة أُـ الحيراف في العاصمة
عماف ,ككانت تبث بقكة  100كيمك كاط ,كشيدت تكسعة كبيرة ليا في عاـ 1966ـ ,فأضيؼ
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مبنى جديد إلى ِ
اإلنشاءات القائمة ,كأجنحة كاستكديكىات لمطكارئ كالبث المباشر (نصار,
.)287 ,2007
كلـ يقؼ نمكىا عند ىذا الحد ,فقد تطكرت اإلذاعة األردنية بعد ذلؾ كثي انر ,كزادت ساعات
بثيا ,كعدد أقساميا ,كلغات بثيا ,حتى اندمجت في األكؿ مف أيمكؿ مف عاـ  ,1985مع
التمفزيكف األردني في مؤسسة كاحدة (العالكيف.)14 ,2009 ,
كقبؿ ذلؾ كانت إذاعة الشرؽ األدنى كهم المحطة البريطانية التي تبث بالمغة العربية ,قد
تأسست في فمسطيف عاـ 1941ـ" ,الجتذاب العرب لالنضماـ لمقكات البريطانية كالقكات التي
تدعميا ,باإلضافة إلى استغالؿ كسائؿ اإلعالـ لممحافظة عمى االستقرار السياسي كاالقتصادم
في فمسطيف ,كىي المنطقة التي انتدبتيا عمييا عصبة األمـ" ,كلكنيا "قبيؿ االنسحاب البريطاني
مف فمسطيف في أيار /مايك ُ , 1948نقمت إلى قبرص التي كانت ال تزاؿ خاضعة لمسيطرة
البريطانية" (بكيد )2007 ,
كفي  1950أصبحت اإلذاعة تحمؿ االسـ الذم تحممو اآلف "إذاعة المممكة األردنية الياشمية "
في عاـ  1956تـ إنشاء محطة ثانية افتتحيا جاللة المغفكر لو الممؾ الحسيف بف طالؿ في
جبؿ الحسيف بعماف.
كفي العاـ  1985تحقؽ االندماج بيف اإلذاعة كالتمفزيكف بصدكر قانكف مؤسسة اإلذاعة
كالتمفزيكف .

كتشتمؿ إذاعة المممكة األردنية الياشمية عمى أربع محطات إرساؿ ىي:
عماف ,عجمكف ,الحرانة ,العقبة.
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كيتبع ِ
اإلذاعة األُردنية خمسة برامج إذاعية ىي :البرنامج العاـ ,البرنامج األجنبي بالمغة
القرف الكريـ ,إذاعة إربد الكبرل ,عماف أؼ.أـ ,كالبرنامج الرياضي ىدؼ
االنكميزية كالفرنسية ,آ
(مكقع مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف.)2017 ,
كاإلذاعة األُردنية ىي اإلذاعة الرسمية لمدكلة ,كاألكلى في المممكة ,تأسست قبؿ أف تنشأ
اإلذاعات الخاصة كاألىمية ,حتى شيد عاـ  2000انطالؽ أَكؿ إِذاعة خاصة عربية أُردنية
مجتمعية عمى شبكة ِ
اإلنترنت عرفت باسـ) عماف نت( ,كتحكلت في عاـ  2005ـ ,إلى إذاعة تبث
عبر األَثير ,كذلؾ بعد إنشاء ىيئة اإلعالـ المرئي كالمسمكع ,كالسماح بتأسيس إذاعات خاصة تبث
عبر مكجة . FM
كمع صدر قانكف اإلعالـ المرئي كالمسمكع المؤقت رقـ )  ( 71لسنة  ,2002الذم سمح بإقامة
ُنشئت بمكجبو هيئة اإلعالـ المرئي كالمسمكع ,التي باشرت
إذاعات كتمفزيكنات خاصة ,كالذم أ َ
عمميا في منتصؼ عاـ . 2003
كفي عاـ  ,2014أنشئت ىيئة اإلعالـ ,باعتبارىا الخمؼ القانكني لدائرة المطبكعات
كالنشر ,كىيئة اإلعالـ المرئي كالمسمكع ,كبذلؾ أصبحت الييئة معنية بتطبيؽ قانكني
المطبكعات كالنشر ,كالمرئي كالمسمكع.
تتمتع الييئة بشخصية اعتبارية ذات استقالؿ إدارم كمالي ,كتعنى بتنمية قطاع اإلعالـ
المطبكع كالمرئي كالمسمكع كتنظيمو ,كاستقباؿ كضع معاير كمتابعة طمبات ترخيص الصحؼ
كالمجالت ,كالمكاقع االلكتركنية اإلخبارية كالمتخصصة ,كمحطات اإلذاعة كالتمفزيكف ,باإلضافة
إلى مراكز الدراسات كاألبحاث ,كقياس الرأم العاـ ,كدكر النشر كالتكزيع كالترجمة كالدعاية
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كاإلعالف كالمطابع كالمكتبات ,كقد بمغ عدد إذاعات FMالمرخصة كالعاممة في األُردف42,
محطة ,بحسب بيانات ىيئة ِ
اإلعالـ لعاـ ( 2017مكقع ىيئة اإلعالـ)2017 ,
كلـ يختمؼ دكر اإلذاعة األردنية منذ نشأتيا فقد كاف ليا دكر ميـ في جيكد التنمية
االجتماعية كالتعميمية كالثقافية ,فيي كسيمة اإلعالـ األكلى الشعبية التي تستطيع مخاطبة كافة
شرائح المجتمع بصرؼ النظر عف المستكل التعميمي كالثقافي ليـ ,كبرزت ىذه األىمية مف
حقيقة أف أغمبية سكاف المممكة في فترة نشكء اإلذاعة كانت تعاني مف األمية ,كال تستطيع قراءة
الصحؼ التي كانت تق أر مف قبؿ النخبة آنذاؾ.
كاحتفظت اإلذاعة األردنية بدكرىا كأىميتو ,حتى بعد تأسيس التمفزيكف األردني في أكاخر
الستينيات ,كتزايد أعداد الصحؼ ,كيعكد ذلؾ لخصائص اإلذاعة التي ال تتطمب جيدان في
االستماع ليا ,عالكة عمى بساطة تكمفة جياز االستقباؿ (الراديك) ,لدرجة أف بعض الرعاة كانكا
يحرصكف عمى اقتنائيا كحمميا معيـ أثناء العمؿ.

دكر اإلذاعة في التنمية:
اإلذاعة إِحدل أىـ كسائؿ ِ
تعتبر ِ
اإلعالـ التنمكم ,فيي تيتـ بالعمؿ عمى تكعية المكاطنيف,
كتطكير أفكارىـ ,مف خالؿ تبني رؤية إعالمية تنمكية ,تعمؿ عمى تمبية حاجات كمتطمبات
العصر ,مف خالؿ تعديؿ مكاقؼ كآراء الناس تجاه قضايا التطكير كالتحديث ,كمف خالؿ التركيج
ألنماط سمككية تمبي حاجات التطكر ,كتقبؿ اآلخر كالمشاركة كالحكار .كىي تخاطب كؿ
مستكيات المعرفة كالثقافة في المجتمع ,فاالىتماـ بالكممة المنطكقة أكثر مف الكممة المكتكبة في
المجتمعات التقميدية ,كتكتسب قكة إقناع أكثر (أميف ,2013 ,ص )104
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كحيف تقدـ اإلذاعة المضمكف الفكرم كالحضارم ,المدعـ بالقيـ اإليجابية ,كحيف تجد مف
يكجييا بالشكؿ المناسب ,ستؤدم إلى" التأثير عمى ِ
اإلطار المرجعي عند المتمقي ,كاحداث التغيير
في مخزكنو المعرفي ,كيؤدم ذلؾ الفيض مف المعمكمات ,إلى إعادة تشكيؿ الكحدات المعرفية,
كمف ثـ الصكرة العقمية ,فتتغير ,كيتغير السمكؾ تبعان لذلؾ "(المكسى.)134, 2003 ,
كتعمؿ اإلذاعة مف خالؿ رسالتيا التنمكية عمى زيادة كعي اإلفراد مف أجؿ حثيـ عمى
المشاركة في صنع القرار ,كتعزيز الشعكر بالمكاطنة ,مف أجؿ إيجاد مناخ مناسب ,يسمح
بدخكؿ كانجاح برامج التنمية ,المتعمقة بتطكير الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء.
كيالحظ أف اإلذاعات تركز في ب ارمجيا عمى المرأة في كثير مف المجاالت ألف المرأة مستمعة
جيدة لإلذاعة في منزليا كفي مكاف عمميا ,ليذا تحاكؿ برامج اإلذاعات االىتماـ بمتطمبات المرأة
كىمكميا ,كتحاكؿ تبني كثير مف قضاياىا ,كالمساىمة في تكجيو كلفت انتباه الناس إلييا,
كاإلذاعات التي ال تيتـ بدعـ قضايا المرأة ,أك تقديـ الحاجات اإلعالمية ليا تككف قد خسرت
نصؼ المجتمع أك نصؼ الجميكر كربما أكثر ,ألف استماع المرأة لإلذاعة يؤثر في باقي أفراد
األسرة.
حتى مع تطكر الحياة االتصالية مؤخ انر ,ككجكد العديد مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالياتؼ
الخمكم ,إال إف اإلذاعة تكاد تككف رفيقة المرأة في بيتيا كعمميا كسيارتيا ,كزادت أىمية اإلذاعة
بكجكد البرامج الصباحية كالخدماتية ,التي تعني بقضايا كمشاكؿ كىمكـ المكاطنيف ,كمف خالؿ
عدد مف البرامج المختمفة تسيـ اإلذاعة في دعـ المرأة كمساندتيا في دكرىا ,كمساعدتيا في تنفيذ
مسؤكلياتيا بأفضؿ ما يمكف ,كفي سبيؿ ذلؾ تقكـ بتخصيص برامج كحكارات خاصة بالمرأة,
كتصمـ رسائؿ متنكعة في مجاؿ المسؤكلية االجتماعية ,باإلضافة إلى بث برامج تعمؿ عمى
إكسابيا ميارات جديدة ,تتعمؽ بأمكر مختمفة تيميا في حياتيا اليكمية ,كإعداد الطعاـ,
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كالصناعات المنزلية ,كمشاريع األسر المنتجة ,كغيرىا مف الميارات ,باإلضافة إلى تكعيتيا
بحقكقيا ككاجباتيا ,كأف تككف مسؤكلة عف صحتيا كعف صحة طفميا ,ال سيما في مرحمة الحمؿ
كالكالدة.
كتساعد اإلذاعة كذلؾ في إعداد المرأة كقكة عاممة ,ذلؾ بتأىيميا كتكجيييا لتقبؿ التغيير,
كدفعيا لإلشتراؾ في عمميات التنمية بجكار الرجؿ (أميف.)105 ,2013 ,
منذ كقت قريب ,كانت برامج المرأة اإلذاعية تستيدؼ ربة المنزؿ فقط ,كتركز عمى تقديـ
مكاضيع المكضة كاألزياء ,تربية األطفاؿ ,تنظيؼ المنزؿ كالعناية بو ,لكف بخركج المرأة لمعمؿ,
تطكر الطرح ليكاكب التغيرات في حياتيا ,ككاف البد مف تناكؿ قضايا المرأة العاممة ,كأصبحت
برامج المرأة -التي غالبان ما تقدـ خالؿ الفترة الصباحية في اإلذاعات العامة -تقدـ بقالب المجمة
اإلذاعية  Radio Magazineالتي ظيرت في أكائؿ الستينيات في القرف العشريف ,كتحتكم
أنكاعان مختمفة مف المكاد اإلذاعية  :أخبار ,حكار ,مناقشة ,تعميؽ ,دراما ,كتتراكح مدتيا بيف -15
 30دقيقة ,كأىـ ما يميزىا شكميا كنقدىا الالذع لألكضاع السمبية ,كتعبيرىا الصريح عف مختمؼ
اآلراء ,كقد تعالج المجمة مكضكعان كاحدان أك عدة مكضكعات ,بشرط التكازف بيف الفقرات (قميرك,
.)102 ,2007
كأصبحت برامج المرأة كاألسرة تحظى باىتماـ الرجؿ أيضان ,بعد أف كجد الكثير مف النقاط
المشتركة فييا .كاستطاعت كذلؾ أف تستقطب المعمنيف ,لعرض السمع كالخدمات ,حيث ساعد
شكؿ القالب المستخدـ ,كتنكع الطرح مف خالؿ األشكاؿ اإلعالمية المتعددة كالدراما كالخبر
كاالستطالع كالتقرير ,عمى ذلؾ.


33

أخيرا ,يرل الباحث أف اإلذاعة كسيمة إعالمية في غاية األىمية ,كالميزات التي تتمتع بيا ,ال
سيما تركيزىا عمى حاسة السمع ,كبث الخطاب الصكتي ,الذم يخاطب الفرد ,كتحقؽ معو
نكعان مف االنسجاـ كالتآلؼ ,بفضؿ الجمع بيف الكالـ المنطكؽ ,كالمكسيقى كالمؤثرات الصكتية,
التالعب بنغمة الصكت ,كمزج أنكع مف الدراما كالشعر كالمؤثرات ,التي تؤثر عمى القمب كالعقؿ
معان ,تجعؿ الخطاب اإلذاعي يحرؾ الكجداف ,كيثير الفضكؿ كاالنتباه ,كبذلؾ يمكف لإلذاعة أف
تحقؽ كظيفتيا الثقافية كالتنمكية باإلضافة إلى اإلخبارية كالتعميمية ,كصناعة التأثير المطمكب,
كأف تمعب دك انر حيكيان يخدـ بشكؿ غير مباشر تكجيات التنمية بفضؿ ما تممكو مف خصائص.
كبما أف ميزات اإلذاعة المتعددة تجعؿ منيا الكسيمة األمثؿ لممرأة ,حيث يمكف أف تسمعيا
كىي تمارس أعماليا اليكمية داخؿ المنزؿ ,كحتى حيف تقكد سيارتيا كتخرج مف المنزؿ ,أك
تستقؿ كسائؿ النقؿ العامة ,لذلؾ يمكف استثمار اإلذاعة مف أجؿ تكجيو رسائؿ التنمية كالتغيير,
التي تستيدؼ شرائح المجتمع المختمفة ,كالمرأة بشكؿ خاص.

المرأة في الدستكر كالتشريعات األردنية:
نالت المرأة األردنية التقدير كاالحتراـ ,كحظيت بمكانة أخذت بالتطكر يكمان بعد يكـ ,بفضؿ
كثير مف الجيكد مف مختمؼ األطراؼ ,سكاء االتحادات النسائية كالجمعيات الخاصة بشؤكف
األسرة ,ككسائؿ اإلعالـ ,باإلضافة إلى القكانيف الداعمة لحقكقيا ,كالداعية لمساكاتيا مع شقيقيا
الرجؿ .فقد أكد الميثاؽ الكطني األردني الصادر في عاـ ٔ ٔ٩٩عمى المساكاة بيف األردنييف
ذكك انر كاناثا ,حيث نصت المادة  6مف الدستكر األردني عمى أف “األردنيكف أماـ القانكف سكاء ال
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تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات” .كعمى ذلؾ فإف جميع األردنييف أماـ القانكف سكاء ال تمييز
بينيـ كاف اختمفكا في العرؽ أك المغة أك الديف (الدستكر األردني ,المادة .)6
كمف ىذا المنطمؽ يحؽ لممرأة ما يحؽ لمرجؿ ,كعمييا ما عمى الرجؿ مف التزامات كطنية
كاجتماعية .كمف ذلؾ يحؽ ليا ممارسة كافة األعماؿ التي يمارسيا الرجؿ باستثناء بعضيا ما
يتصؼ بالخطكرة عمى حياتيا كأعماؿ الحجارة كالمناجـ ,التي نص عمييا القانكف حماية لممرأة
مف تمؾ المخاطر.
كفي مجاؿ الحقكؽ السياسية لممرأة ,فإنو كفقان لممادة ( -3أ) مف قانكف التجمعات العامة
األردني ,يحؽ لكؿ األردنييف عقد اجتماعات عامة كتنظيـ المسيرات بشرط الحصكؿ عمى مكافقة
مكتكبة مسبقة مف الحاكـ اإلدارم .كيجب تقديـ الطمب قبؿ ثالثة أياـ عمى األقؿ مف تاريخ
يتضمف أسماء مقدمي الطمبات ,كعناكينيـ ,كتكاقيعيـ ,كاليدؼ ,ككقت
االجتماع ,كيجب أف
ّ
ائيف كمناقشة قضايا نكع الجنس عمنان كفي أجيزة
كمكاف االجتماع .تتمتّع النساء بحرية إبداء آر ّ
اإلعالـ ضمف حدكد قيكد األردف الدكلية بشأف حرية الكالـ كأجيزة اإلعالـ .تُضمف حرية الكالـ
كحرية الصحافة في المادة  ٔ١مف الدستكر(ريـ أبك حسف.)2010 ,
مع ازدىار كتطكر الحياة الديمقراطية في األردف ,تحسف كضع كدكر المرأة في الناحية
االجتماعية ,كبمشاركتيا السياسية أيضان ,بعد مصادقة األردف عمى العديد مف االتفاقيات
كالمعاىدات الدكلية التي تنص عمى القضاء عمى أشكاؿ التمييز ضد المرأة ,بعد أف كانت
تستبعد مف المشاركة السياسية ,منذ تأسيس إمارة شرؽ األردف عاـ  ,1921إلى أف تـ تأسيس
الجمعية األردنية لالتحاد النسائي في األربعينات ,كتأسست بعدىا عدة جمعيات خيرية نسائية
متعددة األىداؼ ,لتبدأ مشاركة المرأة السياسية في الخمسينات ,كالمطالبة بحقكقيا السياسة
كاالجتماعية.
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لكف المرأة األردنية لـ تمنح الحؽ في التصكيت إال في عاـ 1955ـ ,ككاف لممتعممة تعميمان
ط .لكنيا لـ تُمنح الحؽ في الترشح لالنتخابات ,كلـ تمارس حقيا الكامؿ في التصكيت
أساسيا فق ن
كالترشح في االنتخابات إالَّ في عاـ .1974
في عاـ  1980تـ تعييف أكؿ امرأة في منصب كزارم كىي ك ازرة التنمية االجتماعية .إال أنو
مع عكدة الحياة النيابية في عاـ  ,1989شاركت المرأة في االنتخابات تصكيتان كترشيحان ,حيث
ترشحت  12امرأة كلكف لـ تفز أية امرأة في ىذه االنتخابات .كفي عاـ  1993ترشحت ثالثة
سيدات كفازت سيدة كاحدة .كفي عاـ  1997ترشحت سبعة عشر امرأة كلكف لـ تفز أية مرشحة.
في انتخابات عاـ  2003ترشحت  54سيدة ,كدخمت مجمس النكاب ستة نساء بمكجب نظاـ
الككتا فقط .كفي عاـ  2007ترشحت  199امرأة كفازت ستة نساء عمى أساس نظاـ "الككتا" ,في
حيف فازت مرشحة كاحدة بالتنافس الحر.
في انتخابات  2010حصمت السيدات عمى  13مقعدان مف أصؿ  78مقعدان بعد أف فازت
مرشحة بالتنافس الحر ,مع ضعؼ كجكدىا في المجمس (معيد ليفانت لمدراسات.)2016 ,
أدل ازدياد ظيكر المرأة في الحياة السياسية ,كمساىمة كسائؿ اإلعالـ في إبراز دكرىا في
كافة مجاالت الحياة ,إلى دعـ مسيرتيا كتطكرىا .فقد استندت اإلستراتيجية اإلعالمية األردنية,
إلى العديد مف المرجعيات التي تنصؼ المرأة ,فالمادة  15مف الدستكر األردني تنص عمى ما
يمي " :تكفؿ الدكلة حرية الرأم ,كلكؿ أردني أف يعرب بحرية عف رأيو بالقكؿ كالكتابة كالتصكير
كسائر كسائؿ التعبير بشرط أف ال يتجاكز حدكد القانكف".
كما جاء في الرؤية الممكية لإلعالـ الصادرة عاـ 2003ـ -التي تعتمد عمييا في تطكير
كتحديث اإلعالـ األردني -كاف لممرأة فييا نصيبان مف االىتماـ ,بحيث أكدت عمى أهًٍت بناء
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صكرة إيجابية عف المرأة األردنية ,كالعمؿ عمى تعزيز منجزاتيا كاسياماتيا في بناء المجتمع
األردني كنيضتو.
كتـ لفت االنتباه إلى مكاجية خطر العنؼ المجتمعي ,كضركرة تصدم كرفض الخطاب
اإلعالمي ليذه الظاىرة السمبية ,التي تقع في الغالب عمى المرأة كالطفؿ .مع ضركرة أف تسيـ
كسائؿ اإلعالـ في إيجاد المعالجة الناجعة ليذه الظكاىر.
كلـ تغفؿ ىذه الرؤية األسرة ,فأشارت إلى االلتزاـ بالتعبير عف أىمية قيـ األسرة كدكرىا في
التنشئة االجتماعية كحماية المجتمع ,كاحتراـ حقكؽ الطفؿ كاحتراـ خصكصية ذكم االحتياجات
الخاصة كدمجيـ في المجتمع (مكقع مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف.)2017 ,
مف المالحظ أف الدستكر كالتشريعات األردنية ,أنصفت المرأة حيف دافعت عف حقكقيا ,لكف
التطبيؽ عمى أرض الكاقع ما يزاؿ ضعيفان ,بسبب العديد مف المعيقات كالتحديات التي ما تزاؿ
تكاجو المرأة ,كالكاقع المعاش ظمميا كحرميا كثي انر مف ىذه الحقكؽ ,فيك يتضمف الكثير مف
الممنكعات عمييا كفؽ العادات كالتقاليد.
كعمى الرغـ مف أف أغمب القكانيف ال تتضمف تمي انز ضد المرأة ,إال أف بعضيا ينطكم عمى
التمييز ,مثؿ القكانيف المتعمقة بالجنسية كالزكاج (أبك حسف ,)2010 ,كىناؾ شكاكل كثيرة
بخصكص األحكاـ القضائية المخففة في الجرائـ التي يقكـ فييا بعض أعضاء األسرة نحك المرأة
بدكافع ما يسمى الشرؼ ,الذم قد يعني الشبيات التي ال أساس ليا في كثير مف األحكاؿ.
كلمعالجة االختالالت في كضع المرأة كحقكقيا ,فقد قامت الحككمة بإنشاء المجنة الكطنية
األردنية لشؤكف المرأة كييئة شبو حككمية بتاريخ ( )1992/3/12بقرار مف رئاسة الكزراء
كبرئاسة سمك األميرة بسمة بنت طالؿ المعظمة ,كتقدي انر لدكر المرأة كتعبي انر عف استجابة األردف
الحتياجات المرأة كالمجتمع ,كتأكيدان عمى جدية التزاـ األردف بتنفيذ سياساتو كتعيداتو الكطنية
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كالعربية كالدكلية ,بما فييا االلتزاـ بإيجاد آلية كطنية تسعى لمنيكض بالمرأة كتعزيز مشاركتيا
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ,كالمحافظة عمى مكتسباتيا ,كالدفاع عف حقكقيا في سبيؿ
تحقيؽ مستكل أعمى مف العدالة االجتماعية كالمساكاة بيف الرجاؿ كالنساء (المجنة الكطنية لشؤكف
المرأة.)2017 ,
كرغـ الصعكبات االجتماعية كاالقتصادية ,فقد تمكنت المرأة األردنية في السنكات األخيرة ,مف
اقتحاـ العديد مف المجاالت التي كانت حك انر عمى الرجاؿ ,كحققت نجاحات متتالية في القطاعيف
العاـ كالخاص ,إذ تبكأت أرفع المراكز القيادية كاإلدارية في القطاعيف ,كفي مجاؿ التعميـ,
صارت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجؿ في كؿ المؤسسات التعميمية .مع ذلؾ ,فإف نسبة المرأة
العاممة ال يتجاكز ربع النساء كما أكد تقرير بنؾ النقد الدكلي األخير الصادر العاـ  ,2017كأكد
التقرير أف حصكؿ النساء عمى كظائؼ يعتبر تحد كبير في عدد مف الدكؿ في المنطقة ,نتيجة
أنظمة العمؿ الصارمة كالفكارؽ الكبيرة في التحصيؿ العممي .كدعا الحككمات في المنطقة لمحد
مف الحكاجز التي تعترض تكظيؼ النساء ,كازالة القيكد المفركضة عمى تنقؿ األيدم العاممة
(جريدة الرأم.)2017 ,
أما في المجاؿ االجتماعي ,فالمرأة ما زالت تعاني مف بعض التمييز في كثير مف الجكانب,
كأكليا حقيا في اإلرث ,كحقيا في اختيار أك رفض الزكاج ,ككذلؾ الصكرة النمطية السمبية
لممرأة ,كتحكؿ دكف اتساع مشاركتيا لتشمؿ كافة محافظات المممكة ,فضال عف استمرار الدكر
السمطكم لمرجؿ ,كاعطائو األكلكية في حمؿ زماـ األمكر.
ىناؾ مجمكعة مف المعيقات كالتحديات التي ما تزاؿ تكاجو المرأة األردنية ,لعؿ السبب في
ذلؾ طبيعة المجتمع األردني الريفية كالبدكية ,التي تغمب عمى طبيعة التعامؿ كالنظرة إلى المرأة,
كالتي تحكميا العادات كالتقاليد ,كسيادة الثقافة األبكية ,باإلضافة إلى قمة خبرة المرأة ال سيما في
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المجاؿ السياسي ,كعزكفيا عف المشاركة في الحياة السياسية .كىذا ال يعني أف المرأة الحضرية
أك التي تعيش في المدينة تعيش بدكف ضغكط اجتماعية كاقتصادية مختمفة ,فيي تعاني مف
التمييز في بعض األعماؿ كتتمقي أجك ار أقؿ مف الرجاؿ مع أنيا تقكـ بنفس العمؿ ,كىناؾ
ضغكط أخرل تتعمؽ بضغكط اجتماعية مختمفة مثؿ سفر بعض أفراد األسرة خصكصا رب
العائمة إلى الخارج كتحمميا كحدىا المسؤكلية عف األسرة كغير ذلؾ مف الضغكط كالتحديات.
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ثانيان -الدراسات السابقة:
أجػػرت آدـ ،إيمػػػاف  )2003د ارسػػة بعن ػكاف " دكر اإلذاعػػة فػػي تعزيػػز الػػكعي الثقػػافي",
د ارسػػة مسػػحية كصػػفية عمػػى عينػػة مػػف الب ػرامج اإلذاعيػػة الثقافيػػة فػػي اإلذاعػػة السػػكدانية ,كىػػدفت
الد ارسػػة إلػػى الكقػػكؼ عمػػى دالالت اسػػتخداـ الرسػػائؿ اإلذاعيػػة إذا مػػا كانػػت كفػػؽ آمػػاؿ كتطمعػػات
المجتمػػع ,كالػػى معرفػػة الػػدكر الػػذم يمكػػف أف تقػػكـ بػػو اإلذاعػػة فػػي عمميػػة تعزيػػز الػػكعي الثقػػافي
لجميكر المستمعيف ,ككاف مف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة -:
 -1إف البػ ػرامج الثقافي ػػة تي ػػتـ ب ػػالتراث الش ػػعبي الس ػػكداني م ػػف فك ػػر كع ػػادات كتقالي ػػد كمكركث ػػات
اجتماعيػػة محميػػة ,كتقػػديميا فػػي قالػػب يسػػيؿ فيمػػو مػػف قبػػؿ المجتمػػع مراعيػػة فػػي ذلػػؾ تنػػكع أفػراد
المجتمع.
 -2إف جميع البرامج الثقافية تبث مسجمة كىذا ما ال يتيح لممستمع فرصة في المشاركة كالتعبيػر
برأيو مباشرة في ىذه البرامج.
-3إف الغالبيػػة العظمػػى مػػف الب ػرامج الثقافيػػة لػػيس لػػدييا مخػػرج بػػؿ المعػػد ىػػك الػػذم يقػػيـ كيشػػرؼ
كيخرج برنامجو.
كأنجزت أحمد ،مريـ  )2003دراسة بعنكاف " دكر اإلذاعة المسمكعة في التنمية االجتماعية في
السكداف" ,كىذه دراسة كصفية مسحية تحميمية عمى أساس تحميؿ المضمكف ,حيث قامت الدراسة
بػػالتطبيؽ عمػػى الب ػرامج التنمكيػػة فػػي اإلذاعػػة السػػكدانية ,كىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى
طبيعػػة الب ػرامج التنمكيػػة التػػي تبثيػػا اإلذاعػػة السػػكدانية ,كمػػدل تحقيقيػػا أك المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ
التنمية في المجتمع.
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كتكصمت الدراسة إلى أف اإلذاعػة السػكدانية ىػي أفضػؿ كسػيمة لتسػريع التنميػة فػي السػكداف ,كأف
البػ ػرامج التنمكي ػػة لعب ػػت دك انر ف ػػي تحدي ػػد المش ػػاكؿ الت ػػي يعانيي ػػا المجتم ػػع الس ػػكداني كاألس ػػاليب
المستخدمة في البرامج التنمكية ,كأكدت الدراسة عمى ضركرة الربط بيف البرامج التنمكية كمشاكؿ
الجميكر كضركرة االنفتاح عمى الكاليات كاألقاليـ في السكداف لتجسيد مفيكـ المكاطنة الصالحة,
كأف اإلعالـ االجتماعي دكره فػي التنميػة االجتمػاعي كاضػح كفعػاؿ كخاصػة فػي البػرامج التنمكيػة
التي تبثيا اإلذاعة السكدانية.
 د ارسػػة منظمػػة فريػػدكـ ىػػاكس ( )2005بعن ػكاف" تقيػػيـ حريػػة المػػرأة فػػي الشػػرؽ األكسػػطكشماؿ افريقيا"دراسة مقارنة".
ىدفت الد ارسػة لمتعػرؼ إلػى كاقػع المػرأة العربيػة فػي دكؿ الشػرؽ األكسػط كشػماؿ إفريقيػا ,كتغطػي
الدراسة التطكرات حتى نياية عاـ  .2003كسعت الد ارسػة إلػى تحديػد المعكقػات التػي تحػكؿ دكف
الرقي بكضع المرأة كحقكقيا كتمكينيا.
اس ػػتعانت الد ارس ػػة بتق ػػارير كص ػػفية معمق ػػة إل ػػى جان ػػب مس ػػكح كاس ػػعة ف ػػي مختم ػػؼ دكؿ منطق ػػة
الد ارس ػة( ,الج ازئػػر ,البح ػريف ,مصػػر ,الع ػراؽ ,األردف  ,الككيػػت  ,لبنػػاف ,ليبيػػا ,المغػػرب ,عمػػاف,
قطر ,السعكدية ,سكريا ,تكنس ,اإلمارات ,اليمف ,فمسطيف( السمطة الفمسطينية /األراضي المحتمة
مف قبؿ إسرائيؿ).
كقػػد تكصػػمت الد ارسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج أىميػػا :كجػػكد عجػػز كبيػػر فػػي حقػػكؽ المػرأة فػػي ىػػذه
الػػدكؿ ,كأف المػرأة تعػػاني بشػػدة فػػي جميػػع مؤسسػػات المجتمػػع" نظػػاـ القضػػاء الجنػػائي ,االقتصػػاد,
التعميـ كالصحة".
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 دراسة شكيب  )2005بعنكاف  :صكرة المرأة في اإلعالـ العربي ىمكـ كمشكالت المرأة فػيالصحافة كاإلعالـ ,كىدفت الدراسة إلى إثارة عدد مف القضايا األساسية المرتبطة بمكضػكع المػرأة
كاإلع ػػالـ ,كدكر المػ ػرأة ف ػػي اإلع ػػالـ ,كذل ػػؾ لتحري ػػؾ الفك ػػر اإلعالم ػػي تج ػػاه ى ػػذه المكض ػػكعات
الحيكية ,كنشر الكعي حكليا كحث الممارسة اإلعالمية عمى التجديد مف حيث مكقفيا مػف صػكرة
الم ػرأة كمكقفيػػا مػػف الم ػرأة العاممػػة فػػي المؤسسػػة اإلعالميػػة ,كتكصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف
المقترحات كالتكصيات لتحسيف صكرة المرأة في كسائؿ اإلعالـ العربية تمثمت في:
 -1إنشاء مرصد إعالمي عربي ميمتو الرئيسية خدمة المرأة العربية كقضاياىا.
 – 2د ارسػة مضػاميف األدكات اإلعالميػة مػف بػرامج كد ارمػا كرصػد مػا تنقمػو مػف صػكر عػف المػرأة
العربية ,مع التأكيد عمى رصد الكاقع بسمبياتو كايجابياتو.
 – 3تبن ػػي دكرات تكعي ػػة لإلعالمي ػػيف لزي ػػادة كع ػػييـ بقض ػػايا المػ ػرأة العربي ػػة ,كبأىمي ػػة دكرى ػػا ف ػػي
التنمية المجتمعية.
 -4تبني مشركع الميثاؽ الكطني المغربي الذم يتعمؽ بتحسيف صكرة المرأة في اإلعالـ كالتركيج
لو كتعميمو في الدكؿ العربية.
كأجرت جريسات ،آماؿ  )2002دراسة بعنكاف" :دكر اإلعالـ في التخطيط كالتنمية في األردف",
كقد ىدفت تمؾ الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر كسائؿ اإلعالـ في تعزيز عممية التخطػيط التنمػكم
مف كجية نظر الجيات المعنية بعممية التخطيط التنمكم فػي األردف ,كالمتمثمػة بأصػحاب القػرار,
كاإلعالميػػيف ,كالم ػكاطنيف ,كالتعػػرؼ إلػػى الفػػركؽ اإلحصػػائية فػػي دكر اإلعػػالـ فػػي تعزيػػز عمميػػة
التخط ػػيط التنم ػػكم م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الجي ػػات المعني ػػة بعممي ػػة التخط ػػيط حس ػػب متغيػ ػرات ص ػػفة
المستجيب ,كالمؤىؿ العممي ,كالفئة العمرية لألطراؼ المعنية بعممية التخطيط.
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كأشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى كجػػكد دكر فاعػػؿ نسػػبيان فػػي تعزيػػز عمميػػة التخطػػيط التنمػػكم
مػػف كجيػػة نظػػر األطػراؼ المعنيػػة بم ارحػػؿ العمميػػة التخطيطيػػة المدركسػػة كىػػي جمػػع المعمكمػػات,
التشخيص ,كالسياسات المحمية ,كاإلعداد ,كاإلقرار ,كالتنفيذ ,مف كجيػة نظػر جميػع الفئػات سػكاء
كػػانكا أصػػحاب قػرار أك إعالميػػيف أك مػكاطنيف ,كمػػا أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ
ذات داللة إحصائية في دكر كسائؿ اإلعالـ في تعزيز عمميػة التخطػيط التنمػكم مػف كجيػة نظػر
األطػراؼ المعنيػة بعمميػة التخطػيط ,كفػي حػيف كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي دكر كسػػائؿ
اإلعػػالـ فػػي عمميػػة التخطػػيط التنمػػكم مػػف كجيػػة نظػػر األطػراؼ المعنيػػة بعمميػػة التخطػػيط حسػػب
متغي ػػر ص ػػفة المس ػػتجيب ف ػػي مج ػػاؿ اإلقػ ػرار كذل ػػؾ فيم ػػا ب ػػيف أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف الييئ ػػات
التخطيطية كالمكاطنيف .كقد استخدمت الباحثة منيج البحث الكصفي في دراستيا.
 -دراسػة جاكاىػا كمكككىكنجػك & Mukhongo

 )2007 Gakahuبعنػكاف :الصػفحات

النسػػائية فػػي الصػػحؼ الكينيػػة :تطبيقػػات لتطػػكير الػػبالد فػػي نيجيريػػا ,حيػػث ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى
التعػػرؼ عمػػى كاقػػع الصػػكر التػػي تضػػعيا الصػػحؼ الكينيػػة لمم ػرأة فػػي الػػبالد ,كاسػػتخدمت اسػػتمارة
التحميػػؿ المحتػػكل لمرصػػد الصػػحؼ لمػػدة ثالثػػة أسػػابيع ,كأظيػػرت النتػػائج إلػػى أف الصػػحؼ الكينيػػة
تركػػز عمػػى صػػكرة الرجػػؿ كشػػؤكنو ,بينمػػا أىممػػت صػػكرة المػرأة ,كمػػا أكػػدت عمػػى الجيػػكد المبذكلػػة
لتغييػػر صػػكرة المػرأة كاالىتمػػاـ بقضػػاياىا ,كتشػػجيع النسػػاء عمػػى قػراءة الصػػحؼ ,كأظيػػرت النتػػائج
كػػذلؾ الصػػكرة النمطيػػة لمم ػرأة الكينيػة ,حيػػث تتميػػز ىػػذه الصػػكر بالسػػمبية كالمحميػػة كالتركيػػز عمػػى
الجماؿ فقط ,كانكار دكرىا اإلنتاجي في المجتمع.

 دراسػة صػبرم كعبػدك  )2002بعنػكاف "مكانػػة اإلذاعػات الحككميػة كدكرىػا فػي ظػػؿمنافسػػة اإلذاعػػات الخاصػػة" ,كقػػد سػػعت إلػػى معرفػػة مػػدل تػػأثر مكانػػة اإلذاعػػات الحككميػػة
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الكطنيػػة التابعػػة لمدكلػػة مػػف ظيػػكر اإلذاعػػات الخاصػػة فػػي الػػكطف العربػػي ,فػػي ظػػؿ اتجػػاه معظػػـ
الدكؿ نحك االنفتاح كاتباع السياسات الميبرالية في االقتصاد كاإلعالـ.
كمػا اىتمػت الد ارسػة فػػي كيفيػة تػػأثر معػدالت االسػػتماع لإلذاعػات الحككميػػة فػي ظػػؿ منافسػػة
اإلذاعػػات الخاصػػة ليػػا ,كذلػػؾ مػػف خػػالؿ إجػػراء د ارسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف المسػػتمعيف فػػي
مدينتي القاىرة كتكنس ,كخمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا:
 -1إف الراديك ما يزاؿ متكاجدا بقكة عمى الساحة اإلعالمية عمى الرغـ مف الثػكرة اليائمػة فػي
مجاؿ االتصاؿ كظيكر الكسائؿ التفاعمية الحديثة.
 -2رغػػـ ظيػػكر كسػػائؿ تكنكلكجيػػة جديػػدة إال أف جيػػاز الراديػػك يحػػتفظ بالنسػػب األعمػػى فػػي
االستخداـ في كؿ مف الككيت كتكنس كالككيت عمى السكاء.
 -3ظيػػر أف عينػػة الد ارسػػة تفضػػؿ االسػػتماع لإلذاعػػات التػػي تقػػدـ مضػػمكنا خفيفػػا كعص ػريا
كمسميا يغمب عميو طابع الترفيو كالتسمية كتقديـ البرامج التفاعمية.

مية.
الي ْك ِّ
 دراسة الترؾ  )2009بعنكاف صكرة المرأة األردنية في َّالصحافة األردنية َ
الصػػحافة األردنيػػة
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ َعمَػػى صػػكر الم ػرأة األردنيػػة َك َمػػا قػػدمت فػػي َّ
الي ْكميػػة كبيػػاف دكر حػػارس البكابػػة تجاىيػػا ,كاألجنػػدة اإلعالميػػة فػػي ىػػذه الصػػحافة تجػػاه الم ػرأة.
َ
ِ
ػي (الػرأم ,الدسػػتكر ,الغػػد)َ ,كتَػ َّػـ تحميػػؿ
كتَ ُكػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ثَػالث صػػحؼ يكميػػة أردنيػػة ىػ َ
مضمكف المك ِ
اعتِمادان َعمَى عينة تألفت مف اثنيف كأربعيف عددان مػف
اضيع المتعمقة بالمرأة األردنية ْ
ََ
الي ْكمية الثالث لمعػاـ  2007ـ ,كاعتمػدت الد ارسػة عمػى مػنيج (تحميػؿ المضػمكف)َ ,ك َمػا
الصحؼ َ
اختيار الفَ ْق َرة كحدة لمتحميؿ.
تَ َّـ ْ
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ِ
ػي إيجابيػػة,
بينػػت نتػػائج الد ارسػػة أف صػػكرة الم ػرأة األردنيػػة فػػي الصػػحؼ َ
الي ْكميػػة الػػثالث ىػ َ
ِ
امانَ ,ك َكذلِ َؾ أبرزت الدراسة االىتماـ بالنشاطات َغ ْير الرسمية لممرأةَ ,كتَُركز
َكلَكَّنيَا َغ ْير متكازنة تَ َم َ
االىتماـ َعمَى المرأة في العاصمة.
ػاؾ انحيػػا از لممػرأة فػػي المػػدف ,كاىمػػاؿ لمم ػرأة فػػي الريػػؼ كالباديػػة,
بينػػت الد ارسػػة أيضػان أف ُى َنػ َ
كاستنتجت الدراسة مف ذلؾ عدـ كجكد سياسة كاضحة لحراس البكابة اإلعالمية بِ ُخصكص المرأة.
 دراسة  )CIANED, 2009بعنكاف "الراديك المجتمعي :التأثير كالتحديات".تعد ىذه الدراسة كاحدة مف سمسمة دراسات يقكـ بيا المركز الػدكلي لمد ارسػات اإلعالميػة ,كقػد
سػػعت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة التػػأثير الػػذم يحدثػػو اإلذاعػػات فػػي التنميػػة الكطنيػػة ,ككػػذلؾ معرفػػة
الحاج ػػات المحمي ػػة الت ػػي تمبيي ػػا اإلذاع ػػات المجتمعي ػػة ,كمعرف ػػة ت ػػأثير البيئ ػػة السياس ػػية المحيط ػػة
باإلذاعػػة مػػف تشػريعات حككميػػة كحاجػػات تنظيميػػة .كقػػد أجػػرت الد ارسػػة عمػػى عينػػة عشػكائية مػػف
( )1200مف مستمعي إذاعة ( )Es. fmفي بعض المدف االسترالية.
كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف منيا:
 -1إف اإلذاع ػػات المجتمعي ػػة تكاج ػػو مش ػػكالت تتعم ػػؽ باإلمكاني ػػات مث ػػؿ التشػ ػريعات كك ػػذلؾ
الحاجات التنظيمية كالمالية ,كىي بحاجة إلى دعـ مالي متكاصػؿ لضػماف اسػتم ارريتيا فػي خدمػة
المجتمع.
 -2أف اإلذاع ػػات المجتمعي ػػة بحاج ػػة إل ػػى المزي ػػد م ػػف الت ػػدريب كالتأىي ػػؿ لككادرى ػػا م ػػف أج ػػؿ
الكصكؿ إلى إنتاج إعالمي مجتمعي كمي كنكعي بالمستكل المطمكب.
كأجػػػرت ركيػػػس  )2010دراسػػػة بعنػػػكاف "تجربػػػو االذاعػػػات المجتمعيػػػة األردنيػػػة فػػػي تنميػػػة
المجتمع المحمي :دراسة حالة نادم مستمعي راديك البمد".
ىػػدفت الد ارسػػة تحميػػؿ تجربػػة (نػػادم مسػػتمعي راديػػك البمػػد) كتبيػػاف الػػدكافع التػػي تقػػؼ كراء مكاظبػػة
أعضاء النادم عمى متابعة البرامج ,كاالىتماـ بيا كالتفاعؿ معيا.
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اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي بأسػػمكب د ارسػػة الحالػػة ,كتكػػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف أعضػػاء
النػػادم كىػػـ الػػذم يستعرضػػكف بشػػكؿ متكاصػػؿ لب ػرامج اإلذاعػػة كعػػددىـ  250عض ػكا ,بينمػػا تػػـ
اختيار عينة عشكائية مف ( )122فردا منيـ.
تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا:
 أف غالبيػػة أف ػراد العينػػة ( )%85.2يعتمػػدكف عمػػى راديػػك البمػػد كمصػػدر لمعرفػػة كمكاكبػػة آخػػراألخيار المحمية,
 إف ( )%89.3يعتق ػػدكف أف رادي ػػك البم ػػد يس ػػيـ ف ػػي نق ػػؿ مش ػػكالتيـ كقض ػػاياىـ كايص ػػاليا إل ػػىالمسؤكليف.
 إف ( )%80مف النساء العضكات في النادم يعتدف أف راديك البمد أسيـ في تغيير سمككياتيف. إف المذياع ال يزاؿ الكسيمة األكثر استخداما لالستماع إلى البث اإلذاعي بنسبة ( )%100مفأفراد العينة المستجيبيف.
 دراسة باتؿ " ،)Patil .)2010دكر اإلذاعة المجتمعية في تنمية المناطؽ الفقيرة" :دراسةميدانية.
ىدفت التعرؼ عمى دكر اإلذاعة المجتمعية في تنمية المناطؽ الفقيرة ,استخدـ فييا منيج
المسح الميداني مف بداية شباط حتى نيساف 2001ـ ,في خمس مقاطعات في اليند ,حيث تـ
تقسيـ المستمعيف إلى عدة مجمكعات ,حيث تستمع ىذه المجمكعات إلى ىذه اإلذاعة مرتيف في
األسبكع لمدة نصؼ ساعة ,ثـ يتـ جمعيـ في حمقة نقاش بعضيـ مع بعض لحكالي نصؼ
ساعة ,لمناقشة المكاضيع التي استمعكا إلييا .كأظيرت النتائج أف اإلذاعة المحمية ساىمت
بشكؿ فعمي في تبادؿ األفكار في المناطؽ الفقيرة ,ككاف مف نتائج ذلؾ عددا مف التغيرات
األساسية في المجتمعات مف خالؿ التركيج لمقضايا التنمكية ,كالتكعية مف أجؿ الحفاظ عمى
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التنكع الثقافي ليذه المجتمعات ,كذلؾ مف خالؿ إشراؾ األفراد في برامج اإلذاعة التنمكية لتحسيف
مستكياتيـ الثقافية.
 دراسة شمعكف  )2010بعنكاف :صػكرة المػرأة فػي كسػائؿ اإلعػالـ الفمسػطيني قطػاع ػزة-دراسة حالة.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تحديػػد أشػػكاؿ التػػدخؿ ,كالسياسػػات المطمكبػػة محميػػا لمعالجػػة الصػػكرة
النمطيػػة لممػرأة فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ المسػػمكعة ,كالمقػػركءة المرئيػػة المػػؤثرة فػػي مجتمػػع قطػػاع غػزة,
ككشؼ الصكرة الحقيقية لممرأة الغزية ,كتحديد الجيات القادرة عمى صنع ىذا التغيير.
كىػػدفت الد ارسػػة أيضػػا إلػػى التعػػرؼ عمػػى مالمػػح صػػكرة المػرأة الغزيػػة فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ
المختمفػػة كصػػكرة الم ػرأة المػػؤثرة فػػي قطػػاع غ ػزة ,كتحديػػد طػػرؽ تحسػػيف صػػكرة الم ػرأة الغزيػػة فػػي
اإلعالـ كالجيات المسؤكلة كالمؤثرة في السياسات كاإلجراءات كالتدخالت المطمكبة لذلؾ.
استخدمت الدراسة منيج المسح بالعينة ,كالمقابمة كأداة مف أدكاتيا .كتألؼ مجتمع الد ارسػة يتكػكف
مجتمػػع مػػف النسػػاء كالرجػػاؿ القػػاطنيف فػػي محافظػػات قطػػاع غػزة الخمسػػة حيػػث تػػـ اسػػتيدافيـ مػػف
خػالؿ مجمكعػػات مركػزة كمقػػابالت ,كشػػمؿ عػػدد الرجػػاؿ المشػػاركيف  27مشػػارؾ ,أمػػا عػػدد النسػػاء
المشاركات فبمغ  61أغمبيـ/ف خريجي جامعات ,أكاديمييف/ات ,عامالت ,نشطاء كنشػيطات فػي
المجتمع المدني ,صناع كصانعات قرار تراكحت أعمارىـ بيف  40 -20عاما.
أشػػارت نتػػائج الد ارسػػة أف الصػػكرة الحاليػػة لمم ػرأة الغزيػػة تقػػدـ بصػػكرة نمطيػػة تتقػػدـ فييػػا
المعانػػاة عمػػى االنجػػاز ,كالػػكطني عمػػى اإلنسػػاني ,كتقػػدـ الم ػرأة كتػػابع لمرجػػؿ بػػدال مػػف شخصػػيتيا
المسػػتقمة ,كجػػاءت صػػكرة الم ػرأة المقيػػكرة الممنكعػػة المضػػطيدة الباكيػػة الضػػعيفة ,باعتبارىػػا أكثػػر
ِ ِِ
الم ْػرأة التػي تُعػاني مػف ىػدـ
الصكر انتشػا انر ب َجانػب صػكرة المػرأة كػأـ ,أك زكجػة ,أك قَ ِر َيبػة شػييدَ ,ك َ
البيكت ,كالفقر ,كالحرماف.
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أجرل حمايؿ ،عبد  )2011دراسة بعنكاف "دكر إذاعة " أمف إؼ إـ" في تعزيز االنتمػاء الػكطني
لػػدل الطمبػػة الجػػامعييف :طمبػػة جامعػػة الشػػرؽ األكسػػط أنمكذج ػان" ,حيػػث ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى
التع ػػرؼ عم ػػى دكر إذاع ػػة أم ػػف اؼ اـ ف ػػي تعزي ػػز االنتم ػػاء ال ػػكطني ل ػػدل الطمب ػػة الج ػػامعييف م ػػع
التطبيػػؽ عمػػى طمبػػة جامعػػة الشػػرؽ األكسػػط ,كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة كزعػػت
عمػػى ( )308طالبػان كطالبػةن مػػف الجامعػػة ,يشػػكمكف مػػا نسػػبتو ( )%20مػػف مجمػػكع طمبػػة الجامعػػة
كتػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة العينػػة العنقكديػػة ,كقػػد تػػـ اسػػترجاع ( )297اسػػتبانة مكتممػػة لمتحميػػؿ كبػػذلؾ
بمغت نسبة االستجابة (.)%96.4
وقدحىصهجاندراستإنىيدًىعتيٍانُخبئحكبٌأهًهبيبٌهً :
 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل ) (0.05 = αبػيف تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة
حكؿ دكر إذاعة أمف اؼ اـ في تعزيز االنتماء الكطني لدل الطمبة الجامعييف في جامعة الشػرؽ
األكسط ,تعزل لمتغير الجنس.
 -2كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) (0.05=αبػػيف تقػػديرات أفػراد عينػػة الد ارسػػة
حكؿ دكر إذاعة أمف اؼ اـ في تعزيز االنتماء الكطني لدل الطمبة الجامعييف في جامعة الشػرؽ
األكسط ,تعزل لمتغير الكمية ,بداللة قيمة (ؼ) المحسكبة البالغة ( )3.794كىي داللة إحصائية
عند مستكل (.)0.001
 -3عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) (0.05=αبػػيف تقػػديرات أفػراد
عين ػػة الد ارس ػػة ,الد ارس ػػة ح ػػكؿ دكر إذاع ػػة أم ػػف اؼ اـ ف ػػي تعزي ػػز االنتم ػػاء ال ػػكطني ل ػػدل الطمب ػػة
الجػػامعييف فػػي جامعػػة الشػػرؽ األكسػػط تعػػزل لمتغيػػر مػػدل االسػػتماع إلذاعػػة أمػػف اؼ اـ طبق ػان
لعامؿ الكقت أك ساعات االستماع اليكمي.
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دراسػػػة بػػػزادكغ  )2013بعنػػػكاف "دكر اإلعالميػػػة األردنيػػػة فػػػي القطػػػاع الرياضػػػي /المشػػػكالت
كالحمكؿ"
ىدفت التعرؼ عمى مستكل حضكر المرأة اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي ,ككذلؾ مدل
فعال ػػة تكاج ػػدىا ف ػػي المؤسس ػػات اإلعالمي ػػة بمختم ػػؼ أش ػػكاليا ,ككيفي ػػة تنمي ػػة الق ػػدرات كالمي ػػارات
الصحفية لدل اإلعالمية األردنية في الكسط الرياضي.
كىػػي د ارسػػة كصػػفية اسػػتخدمت فييػػا أداتػػي االسػػتبياف كالمقابمػػة ,كطبقػػت عمػػى عينػػة مػػف ()250
إعالميػة أردنيػة مػف المسػجالت فػي نقابػة الصػحفييف ,كبينػت النتػائج أف مسػتكل رضػا البمحكثػػات
لدكر اإلعالمية األردنية في القطاع الرياضي جاء بمستكل مرتفع حكؿ ضعؼ حضكر اإلعالمية
في القطاع الرياضي.
دراسػػة النػػاظر )2016 ،بعنػكاف " دكر كسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي تعزيػػز ريػػادة األعمػػاؿ النسػػائية:
دراسػػة مسػػحية" ،كىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة دكر الصػػحافة كالمجػػالت المتخصصػػة كالمحطػػات
اإلذاعيػػة كالقن ػكات التميفزيكنيػػة كالػػدراما كالسػػينما فػػي تعزيػػز ريػػادة األعمػػاؿ النسػػائية كدعػػـ ارئػػدات
األعماؿ .كاعتمدت الدراسة عمى المػنيج الكصػفي المسػحي بعينػة مػف النسػاء بمغػت ( )200ارئػدة
أعماؿ في الكطف العربي ,كتـ إجراء مقابالت أيضا مع عدد مف الخبراء المعنييف بيذا المجاؿ.
ككشفت بعض النتائج أف ( )%76,3مف العينة غير راضكف عف دكر اإلذاعات المسمكعة في
تعزي ػػز ري ػػادة األعم ػػاؿ النس ػػائية كدع ػػـ ارئ ػػدات األعم ػػاؿ  ,كأش ػػار  % 80,9إل ػػى أف المس ػػاحات
المخصصة لريادة األعماؿ غير كافية.
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كأشارت بعض النتائج أف النسبة األكبر مف أفراد العينػة يفضػمكف متابعػة قصػص نجػاح ارئػدات
األعماؿ عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة بنسبة  ,%45بينما يفضؿ  %27متابعة أخبار المؤتمرات
الخاصة بريادة األعماؿ ,ك  %15يكلي اىتماما بمتابعة المقاالت كالمكضكعات المتخصصة فػي
ري ػػادة األعم ػػاؿ  ,كفض ػػؿ  %8متابع ػػة أخب ػػار ري ػػادة األعم ػػاؿ ,ك  %5متابع ػػة أخب ػػار المس ػػابقات
كالجكائز.
ما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة:
بعد االطالع عمى أكبر عدد ممكف مف الدراسات السابقة ,التي تناكلت اإلعالـ كالمرأة األردنية
عمكمان ,كاإلذاعات كالمرأة خصكصان ,فقد أمكف اختيار عدد منيا ألنيا تمتقي أك تتشابو مع
الدراسة الحالية في بعض محاكرىا كجكانبيا ,فإما أف يككف التشابو في نكع الكسيمة اإلعالمية
مكضكع الدراسة (كىي اإلذاعة) ,أك كاف في طبيعة مجتمع الدراسة كعينتو التي تـ دراستيا ,كىي
التي تتككف مف النساء كما في ىذه الدراسة ,كقد يككف التشابو في دكر اإلذاعات في عممية
التنمية المجتمعية ,كتعد الدراسة الحالية مف ىذا النكع مف الدراسات التي تيتـ بتنمية المجتمع
المحمي أك بتنمية قطاع مف قطاعاتو أك فئة مف فئاتو ,أال كىي فئة النساء.
كقد استفاد الباحث مف نتائج تمؾ الدراسات في بمكرة مكضكع دراستو لكي ال تككف مكررة
لمدراسات السابقة ,خصكصا التي أجريت في المجتمع األردني كحكؿ اإلذاعات األردنية ,مع أف
ىذه الدراسات كانت قميمة مثؿ دراسات (ركيس )2010 ,ك (حمايؿ )2011 ,ك (بزادكغ,
.)2013
كاستخدمت الدراسات السابقة مجمكعة مف المناىج كاألساليب البحثية ,منيا المسكح الكمية مثؿ
تقرير (منظمة فريدكف ىاكس )2005 ,كدراسة صبرم كعبدك ( ,)2008كدراسة ( CIANED,
 ,)2009كدراسة حمايؿ ( ,)2011كدراسة بزادكغ ( )2013كدراسة دراسة شمعكف ()2010
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كغيرىا مف الدراسات .كقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في مرحمة تصميـ استبانة البحث
المسحية.
كاستخدـ بعضيا تحميؿ المحتكم لكسائؿ اإلعالـ ,مثؿ دراسة (جاكاىا كمكككىكنجك,)2007 ,
كدراسة الترؾ ( ,)2009كاستخدمت دراسة ركيس ( )2010أسمكب دراسة الحالة لعينة مف أفراد
المجتمع.
كاىتمت بعض الدراسات باإلذاعات المجتمعية أك المحمية مثؿ  -دراسة باتؿ (.)2010
( ,)Patilكدراسة ركيس ( .)2010بينما اىتمت دراسة باإلذاعات الحككمية أك الرسمية كىي
قميمة مثؿ دراسة صبرم كعبدك ( )2008التي قامت بعمؿ مقارنة بيف عدة إذاعات حككمية في
بعض الدكؿ العربية .فيما اىتمت دراسات أخرل باإلذاعات الخاصة مثؿ دراسة حمايؿ
(.)2011
كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ككنيا تختص بالمرأة في المجتمع األردني,
كتيتـ بالبرامج المقدمة مف خالؿ إذاعة المممكة األردنية – اإلذاعة الرسمية أك الحككمية ,كىي
اإلذاعة األكلى في المممكة ,كيستمع ليا أك يعرؼ عنيا عدد كبير مف المستمعيف كربما كؿ أفراد
المجتمع مف البالغيف .فيما اعتمدت عمى عينة مف النساء دكف الرجاؿ ,كذلؾ لمعرفة تأثير ىذه
البرامج عمى تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة ,كمدل رضا المرأة عف تمؾ البرامج.
كقد تمت االستفادة مف ىذه الدراسات في كضع تصكر أكاديمي لكيفية تقديـ كسائؿ اإلعالـ
لدعـ قضايا المرأة كتحق يؽ حاجاتيا اإلعالمية كالترفييية كالثقافية بشكؿ عاـ ,ككذلؾ تمت
االستفادة مف تصميـ األدكات المسحية في جمع البيانات الخاصة بالدراسة.
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لقد استنتج الباحث بعد اطالعو عمى الدراسات السابقة ككصكلو إلى نتائج مممكسة فيما يخص
المرأة كاإلعالـ أف المرأة األردنية ما زالت بحاجة إلى أف يسمط الضكء البحثي عمى أكضاعيا
كقضاياىا الممحة عمى الرغـ مف بذؿ الجيكد الكاضحة في ىذا المجاؿ.
إف اإلعالـ األردني مطالب أف ينصؼ المرأة بشكؿ أكثر مما حاصؿ حاليان كخاصة أف كضعية
المرأة األردنية تطكرت نحك األفضؿ في العقكد األخيرة كباتت المرأة تتبكأ المناصب الرفيعة
كالقيادية كاف كاف ذلؾ بشكؿ محدكد.
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الفصؿ الثالث :منيجية الدراسة الطريقة كاإلجراءات)
 منيج الدراسة:اعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الكصػػفي باسػػتخداـ أسػػمكب المسػػح الميػػداني الػػذم ييػػدؼ إلػػى اكتشػػاؼ
الكقائع ككصؼ الظكاىر كصفان دقيقان كتحديد خصائصيا كميان ككيفيان كما يساعد فػي الكشػؼ عػف
الحالة السابقة لمظكاىر ككيػؼ كصػمت إلػى صػكرتيا الحاليػة ,كيسػاعد المػنيج الكصػفي فػي التنبػؤ
بمػػا سػػتككف عميػػو الظ ػكاىر فػػي المسػػتقبؿ (إب ػراىيـ )40 ,2005 ,كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ,فػػإف ىػػدؼ
الدراسة الحالية ىك الكصؼ كالتشخيص لقضايا المرأة كمدل حرص اإلذاعة األردنية عمى تحقيؽ
التكعية بتمؾ القضايا.

 مجتمع الدراسة:تكػ ّػكف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف النسػػاء العػػامالت فػػي أمانػػة عمػػاف الكبػػرل كالبػػالع عػػددىف ()3281
كقػػت إج ػراء الد ارسػػة كذلػػؾ حسػػب معمكمػػات دائ ػرة الم ػكارد البش ػرية ألمانػػة عمػػاف (أمانػػة عمػػاف,
 ,)2017عممػػا أف ى ػؤالء المكظفػػات يمارسػػف أعمػػاال مكتبيػػة فػػي معظميػػا ,كيتػػكزعف عمػػى دكائػػر
كأقساـ مختمفة في ىذه المؤسسة ,منيا ما يتعمؽ باإلدارة ,كأخرل بالشػؤكف الصػحية أك الثقافيػة أك
اإلعالمية كغير ذلؾ مف مجاالت.

عينة الدراسة:
لما كاف الكصكؿ إلى جميع أفراد مجتمع الدراسة أم انر ليس باليسػير ,فػإف الباحػث ارتػأل اختيػار
نكع العينة العنقكدية العشكائية ,كتػـ اختيػار سػبع دكائػر مػف مجمػكع ( )30دائػرة فػي أمانػة عمػاف
الكبرل.
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ككفقا لجدكؿ حجـ العينة في الدراسات الكصفية المسحية لبارتمت ككترلؾ كىيجنز ( Bartlett ,
 ,)Kotrlik & Higgins, 2001فقد تـ الكصكؿ إلى عينة ممثمة قكاميا ( )200مفردة كمف باب
االحتياط تـ تكزيػع ( )220اسػتبانة فػي أمػاكف تكاجػدىف فػي عمميػف ,كبعػد اسػترجاع االسػتبانات,
تـ استبعاد ( )20استبانة لعدـ صالحيتيا ألغراض التحميؿ اإلحصائي ,كذلؾ بسبب عدـ اكتماؿ
االسػتجابات أك عػدـ مشػاركة أفػراد عينػة الد ارسػة بالمشػاركة فػي تعبئػة االسػتبانات ,فتمثمػت العينػػة
النيائية بػ ( )200مكظفة ,كالجدكؿ ( )1اآلتي يكضح التكزيع الديمكغرافي ألفراد عينة الدراسة.
انجذول ()1
توزيع أفراد عينت انذراست حسب انمتغيراث انذيموغرافيت
اىَتغُش
أوالً :اىؼَش
 13سىت فأقل
 13-13سىت
 13سىت فأكثر
انمجموع انكهي
ثبُّبً :اىحبىخ االجتَبػُخ
متزوجت
عزباء
اىَجَىع انكهي
ثبىثبً :اىَؤهو اىؼيٍَ
ثبَىٌتعبيتفأقم 
دبهىويخىسط(سُخبٌبعدانثبَىٌتانعبيت) 
بكبنىرٌىس 
دراسبثعهٍب 
اىَجَىع اىنيٍ

اىتنشاس

اىْسجخ اىَئىَخ

54
77
69
200

27.0
38.5
34.5
100.0

123
77
200

61.5
38.5
100.0

17
45
126
12
200

8.5
22.5
63.0
6.0
100.0

54

كيكضح الجدكؿ رقـ ( )2اآلتي العادات االتصالية ألفراد عينة الدراسة.
الجدكؿ رقـ )2
تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب العادات االتصالية
ٍؼذه االستَبع ىإلراػبد األسدُّخ َىٍُب ً
سبعتواحدة 
يٍسبعت–سبعخٍٍ 
يٍسبعخٍٍ–ثالدسبعبث 
اىَجَىع
هو هْبك ثشاٍج ٍتخصصخ ثبىتىػُخ اإلػالٍُخ ثقضبَب
اىَشأح؟
َعى 
ال 
اىَجَىع

اىتنشاس

اىْسجخ اىَئىَخ

165
26
9
200

82.5
13.0
4.5
100.0

34
166
200

17.0
83.0
100.0

أداة الدراسة:
ألغػ ػراض جم ػػع بيانػ ػػات الد ارس ػػة ,فػػػإف الباح ػػث لج ػػأ إلػػػى تط ػػكير كاس ػػتخداـ أداة مناس ػػبة ليػػػذا
المكضػػكع ,كىػػي أداة (االسػػتبانة) ,التػػي تمثػػؿ الطريقػػة المثمػػى فػػي اإلجابػػة عمػػى أسػػئمة الد ارسػػة,
كتككن ػت االسػػتبانة مػػف عػػدد مػػف المحػػاكر كالفق ػرات كاألسػػئمة التػػي تغطػػي أىػػداؼ الد ارسػػة ,كتبػػدأ
بجم ػػع معمكم ػػات شخص ػػية أك ديمكغرافيػ ػة .كق ػػاـ الباح ػػث ف ػػي المرحم ػػة بتص ػػميـ ى ػػذه االس ػػتبانة
باالسػػتعانة بػػبعض أدكات الد ارسػػات السػػابقة مثػػؿ د ارسػػة شػػمعكف ( )2010التػػي كانػػت مفيػػدة فػػي
تنظيـ شكؿ االستبانة كمحاكرىا ,كتـ االستفادة مف دراسة منظمة فريػدكـ ىػاكس ( )2005بتحديػد
بع ػػض حق ػػكؽ المػ ػرأة كحاجاتي ػػا الت ػػي ش ػػكمت بع ػػض المح ػػاكر أك الخط ػػكط العريض ػػة ,ك ػػذلؾ ت ػػـ
االستفادة مف دراسة حمايؿ ( )2011في بعض فقرات االستبانة.
كقد تككنت االستبانة مف جزئيف كاالتي (ممحؽ رقـ :)-2-
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الجػزء األكؿ :يتضػمف المعمكمػػات الديمكغرافيػة ,كالمككنػػة مػف :الفئػة العمريػػة ,الحالػة االجتماعيػػة,
التأىيؿ الدراسي ,كمعدؿ استماع المكظفة لإلذاعات األردنية.
الج ػػزء الث ػػاني :كال ػػذم يتض ػػمف أس ػػئمة الد ارس ػػة كالمككن ػػة م ػػف ( )25فقػ ػرة ,كجميعي ػػا يتعم ػػؽ ب ػػدكر
اإلذاعة األردنية في تكعية المرأة بقضاياىا ,كتـ تصػميـ األداة عمػى غػرار مقيػاس ليكػرت الثالثػي
حيث تـ تناكؿ األبعاد التالية:
 البعػػد األكؿ كيتنػػاكؿ دكر ب ػرامج اإلذاعػػة (إذاعػػة المممكػػة) فػػي تمبيػػة الحاجػػات المختمفػػة لمم ػرأة(الثقافي ػػة ,االجتماعي ػػة ,الص ػػحية ,اإلرش ػػادية ,القانكني ػػة ,الترفييي ػػة...الخ ,كيتض ػػمف الفقػ ػرات م ػػف
(.)13-8
 البعد الثاني كالمتعمؽ بمدل كفاءة البرامج اإلذاعية فػي تحفيػز المػرأة عمػى المشػاركة فػي الحيػاةالعامة ,كيتضمف الفقرات مف( )18-14فقرة.
 البعد الثالث كالمتعمؽ بدكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة ,كيتضمف الفقراتمف ( )22-19فقرة.
 البعد الرابع كالمتمثؿ في نكعية التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعةاألردنية ,كيتضمف الفقرات مف (.)29-25
 البعػػد الخػػامس كالمتعمػػؽ بدرجػػة الرضػػا عػػف ب ػرامج اإلذاعػػة األردنيػػة مػػف قبػػؿ مكظفػػات أمانػػةعماف الكبرل ,كيتمثؿ بالفقرات مف (.)33-30

صدؽ األداة:
تـ عرض المقياس بعد إعداد الصكرة األكلية عمى (سبعة محكميف) مػف أعضػاء الييئػة التدريسػية
في كميات اإلعالـ في جامعتي الشرؽ األكسػط كبتػ ار ,ممحػؽ ( ,)1كذلػؾ إلبػداء آرائيػـ فػي صػدؽ
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المضمكف كانتماء العبارات لممقياس كمدل مالءمتيا لقياس ما كضعت لقياسو ,كدرجة كضكحيا,
كمف ثـ تـ اقتراح التعديالت المناسبة ,كقد تـ اعتماد معيار ( )%80لبياف صالحية الفقرة ,كبنػاء
عمػػى آراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض الفق ػرات مػػف ناحيػػة الصػػياغة لزيػػادة كضػػكحيا ,كتػػـ حػػذؼ
بعضػػيا اآلخػػر بسػػبب تشػػابييا كقػػرب مػػدلكليا مػػع فقػرات أخػػرل ,كتػػـ حػػذؼ الػػبعض اآلخػػر منيػػا
لعػػدـ مناسػػبتيا ألغػراض الد ارسػػة كعػػدـ مناسػػبة بعضػػيا لمبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو ,كبالنتيجػػة أصػػبح
المقيػػاس يتػػألؼ مػػف ( )25فق ػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة أبعػػاد رئيسػػة ,كمػػا فػػي الممحػػؽ ( ,)2كاعتبػػر
الباحػ ػػث آراء المحكمػ ػػيف كتعػ ػػديالتيـ داللػ ػػة عمػ ػػى صػ ػػدؽ محتػ ػػكل أداة الد ارسػ ػػة كمالءمػ ػػة فقراتيػ ػػا
كتنكعيا ,كبعد إجراء التعديالت المطمكبػة ,تحقػؽ التػكازف بػيف مضػاميف المقيػاس فػي فقراتيػا ,كقػد
عبر المحكميف عف رغبتيـ في التفاعؿ مع فقراتيا ,مما يشير لمصدؽ الظاىرم لألداة.

ثبات األداة:
قػػاـ الباحػػث ب ػػالتحقؽ مػػف ثبػػات األداة م ػػف خػػالؿ معادل ػػة (كركنبػػاخ ألفػػا) ,كيس ػػتعمؿ لمتأكػػد م ػػف
ص ػػالحية المقي ػػاس ,إذ يق ػػيس م ػػدل االتس ػػاؽ ال ػػداخمي ف ػػي إجاب ػػة المس ػػتجكب عم ػػى ك ػػؿ األس ػػئمة
المكجػكدة بالمقيػاس ,كمػدل قيػاس كػؿ سػؤاؿ لممفيػكـ ,كيػدلؿ ارتفػاع معامػؿ االرتبػاط فػي المقيػػاس
عمى ارتفاع درجة الثبات (النجار كالنجار كالزعبي.)142 ,2010,
كقػػد تػػـ اس ػتخداـ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف الفق ػرات فػػي المقيػػاس عػػف طريػػؽ
استخداـ معامؿ (ألفا كركنباخ) كيبيف الجدكؿ ( )3نتائج االختبار.
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انجذول ()3
معامالث انثباث نفقراث أداة انذراست باستخذاو اختبار كرونباخ أنفا
متغيراث انذراست

دور برامج اإلذاعت (إذاعت المملكت) في تلبيت الحاجاث
المختلفت للمرأة (الثقافيت ،االجتماعيت ،الصحيت،
اإلرشاديت ،القاوىويت ،الترفيهيت.
كفاءة البرامج اإلذاعيت في تحفيز المرأة علً المشاركت
في الحياة العامت
دور برامج اإلذاعت في تىعيت المرأة بحقىقها المختلفت
وىعيت التىعيت اإلعالميت تجاي قضايا المرأة األردويت في
برامج اإلذاعت األردويت
درجت الرضا عه برامج اإلذاعت األردويت مه قبل
مىظفاث أماوت عمان الكبري

معامم انثباث ثبستخذاً
مشوّجبخ أىفب
09.1

98.0
98.0
98.3
98.0
9803

األداح منو

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف قيـ معامؿ كركنباخ ألفا لألبعاد الفرعية لممقياس تراكحت بيف
( )0.91 –0.73ككما بمغت قيمة معامؿ الثبات باستخداـ كركنباخ ألفا لمدرجة الكمية لممقياس
()0.93

مفتاح تصحيح المقياس
تـ مراعاة أف يتدرج مقياس (ليكرت الثالثي) المستخدـ في الدراسة تبعان لقكاعد
كخصائص المقاييس كما في الجدكؿ ( )4اآلتي:
الجدكؿ رقـ  )4مقياس التصحيح الثالثي
مستكل الدكؿ
مكافؽ

محايد

ير مكافؽ

3

2

1
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كاعتمادان عمى ما تقدـ فإف قيـ المتكسطات الحسابية التي تكصمت إلييا الدراسة تـ التعامؿ
معيا عمى النحك اآلتي كفقان لممعادلة التالية:
القيمة العميا – القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسكمة عمى عدد المستكيات ,أم:
( 0.66 = 2 = )1-3كىذه القيمة تساكم طكؿ الفئة.
3

3

كبذلؾ يككف المستكل المنخفض مف 1.66 =0.66 + 1.00
كيككف المستكل المتكسط مف 2.33 =0.66 +1.67
كيككف المستكل المرتفع مف 3.00 -2.34

متغيرات الدراسة:
 .1المتغيرات المستقمة:
 اإلذاعة األردنية (البرنامج العاـ). المتغي ػ ػرات الشخصػ ػػية (الديمكغرافيػ ػػة) مػ ػػف :العمػ ػػر كالمسػ ػػتكل التعميمػ ػػي كالتخصػ ػػص كطبيعػ ػػةالمينة .كمدل التعرض لكسائؿ اإلعالـ.
 .2المتغيرات التابعة :وتشمل قضايا المرأة المتمثلت في:
 تمبية الحاجات المختمفة لممرأة (الثقافية ,االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية ,القانكنية,الترفييية...الخ.
 تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة. تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة. -قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية.
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 -درجة الرضا مف قبؿ مكظفات أمانة عماف الكبرل.

المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
تـ استخداـ أساليب اإلحصاء الكصفي لإلجابة عف أسئمة الدراسة ,كاآلتي:
 استخراج التك اررات كالنسب المئكية لكصؼ أفراد عينة الدراسة. استخداـ اختبار كركنباخ ألفا لمتأكد مف ثبات األداة. لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ المتكسطات الحسابية لمكشؼ عف مستكل استجاباتأفراد عينة الدراسة كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عف مستكل تشتت االستجابات.
 اختبار العينة الكاحدة  ,One Sample T-testلتأكيد دكر اإلذاعة األردنية في تكعيةالمرأة بقضاياىا المختمفة.
 استخداـ اختبار التبايف األحادم  ,One Way ANOVAباإلضافة إلى استخداـ اختبارشيفيو لممقارنات البعدية .Scheffe test

إجراءات الدراسة:
بعد أف تـ تصميـ االستبانة كتحكيميا كالتحقؽ مف ثباتيػا حسػب اإلجػراءات المشػار إلييػا ,باشػر
الباحث باإلجراءات اإلدارية كالمسػحية لتطبيػؽ االسػتبياف عمػى عينػة الد ارسػة بعػد أف جػرل تحديػد
دقيؽ لمفردات ىذه العينة مف مجتمع الدراسة ,بعد ذلؾ ,قاـ الباحػث بتحميػؿ نتػائج االسػتبياف عػف
طريػػؽ التحميػػؿ اإلحصػػائي كفػػؽ المعػػادالت اإلحصػػائية ,ثػػـ تػػـ عػػرض نتػػائج الد ارسػػة فػػي جػػداكؿ
مناسبة ,ككتابة فصكؿ الدراسة كعرض النتائج في الفصؿ الرابع كمناقشػتيا فػي الفصػؿ الخػامس,
كأخي انر تـ كضع المقترحات كالتكصيات في نياية الرسالة.
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الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة
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نتائج الدراسة
تمييد:
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ اإلجابػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة ,حيػػث تػػـ اسػػتخراج المتكسػػطات الحسػػابية
كاالنح ارفػػات المعياريػػة لمتعػػرؼ إلػػى اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة عػػف " دكر اإلذاعػػػة األردنيػػػة
"البرنامج العاـ" في تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة :دراسػة تطبيقيػة عمػى العػامالت فػي أمانػة
عماف الكبرل" ,كفيما يمي اإلجابة عف أسئمة الدراسة التالية:

 -1نتائج السؤاؿ األكؿ :ما دكر برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة) في تمبية
الحاجات المختمفة لممرأة الثقافية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية ،القانكنية،
الترفييية)؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
لمتعػرؼ إلػى اسػتجابات أفػػراد عينػة الد ارسػة عػػف دكر بػرامج اإلذاعػة األردنيػػة (إذاعػة المممكػة) فػػي
تمبيػة الحاجػػات المختمفػة لممػرأة (الثقافيػػة ,االجتماعيػة ,الصػػحية ,اإلرشػادية ,القانكنيػػة ,الترفيييػػة),
كالجدكؿ ( )5يكضح ذلؾ:
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الجدكؿ )5
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف "دكر برامج
اإلذاعة األردنية البرنامج العاـ) في تمبية الحاجات المختمفة لممرأة مرتبة تنازليان.
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الترتيب

المستكل

الفقرة

الرقـ
11

تنمية المعارؼ الصحية لممرأة كأسرتيا.

2.44

0.70

1

مرتفع

12

تنمية ميارات التدبير المنزلي.

2.37

0.71

2

مرتفع

13

تكفير برامج ترفييية مالئمة لممرأة

2.35

0.69

3

مرتفع

10

تنمية الميارات االجتماعية لممرأة كتعريفيا عمى

2.33

0.76

4

متكسط

8

تعزيز الثقافة العامة لممرأة كتعميؽ مف كعييا.

2.30

0.80

5

متكسط

9

تعزيز ثقافة المرأة المتصمة بحقكقيا بشكؿ عاـ.

2.24

0.78

6

متكسط

2.34

0.62

المجتمع المحيط.

المتكسط العاـ الحسابي

المتكسط

مرتفع

يتضح مف الجدكؿ ( )5أف المتكسطات الحسابية لػ (دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة
المممكة) في تمبية الحاجات المختمفة لممرأة (الثقافية ,االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية ,القانكنية,
الترفييية) ,تراكحت ما بيف ( 2.44ك  , )2.24حيث حاز الدكر عمى متكسط حسابي إجمالي
( ,)2.34كىك مف المستكل المرتفع ,كقد حازت الفقرة رقـ ( )11عمى أعمى متكسط حسابي
حيث بمغ ( ,)2.44كبانحراؼ معيارم ( ,)0.70كىك مف المستكل المرتفع ,كقد نصت الفقرة
عمى (تنمية المعارؼ الصحية لممرأة كأسرتيا) ,كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ ()12
بمتكسط حسابي بمغ ( )2.37كبانحراؼ معيارم ( )0.71كىك مف المستكل المرتفع ,حيث نصت
الفقرة عمى (تنمية ميارات التدبير المنزلي).
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كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )9بمتكسط حسابي ( )2.24كبانحراؼ معيارم
( ,)0.78كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (تعزيز ثقافة المرأة المتصمة
بحقكقيا بشكؿ عاـ).
كىذا يدؿ عمى أف دكر برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات
المختمفة لممرأة الثقافية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية ،القانكنية ،الترفييية) مرتفعة
المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

 -2نتائج السؤاؿ الثاني :ما مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى
المشاركة في الحياة العامة؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
لمتعرؼ إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عف مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيػز المػرأة عمػى
المشاركة في الحياة العامة ,كالجدكؿ ( )6يكضح ذلؾ:
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الجدكؿ )6
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف "مدل كفاءة
البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة" مرتبة تنازليان.
الرقـ

الفقرة

16

تعزيز ثقة المرأة بنفسيا لممشاركة في النشاطات

15

تحفيز المرأة عمى المشاركة في االنتخابات

المجتمعية.
كالترشح.

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

2.44

0.70

2.38

0.76

الترتيب

المستكل

1

مرتفع

2

مرتفع

17

تمكيف المرأة لممساىمة في األنشطة العامة.

2.37

0.71

3

مرتفع

14

تشجيع المرأة عمى المشاركة في النشاط السياسي.

2.17

0.73

4

متكسط

18

تكريس ثقافة العيب السمبية تجاه مشاركة المرأة في

2.17

0.82

5

متكسط

2.31

0.63

األعماؿ العامة.
المتكسط العاـ الحسابي

متكسط

يتضح مف الجدكؿ ( )6أف المتكسطات الحسابية لػ (مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في
تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة) ,تراكحت ما بيف ( 2.44ك  , )2.17حيث حاز
الدكر عمى متكسط حسابي إجمالي ( ,)2.31كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الفقرة رقـ
( )16عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ,)2.44كبانحراؼ معيارم ( ,)0.70كىك مف
المستكل المرتفع ,كقد نصت الفقرة عمى (تعزيز ثقة المرأة بنفسيا المشاركة في النشاطات
المجتمعية) ,كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ ( )15بمتكسط حسابي بمغ ( )2.38كبانحراؼ
معيارم ( )0.76كىك مف المستكل المرتفع ,حيث نصت الفقرة عمى (تحفيز المرأة عمى المشاركة
في االنتخابات كالترشيح).
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كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )18بمتكسط حسابي ( )2.17كبانحراؼ معيارم
( ,)0.82كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (تكريس ثقافة العيب السمبية تجاه
مشاركة المرأة في األعماؿ).
كىذا يدؿ عمى أف كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة
العامة متكسطة المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

 -3نتائج السؤاؿ الثالث :ما دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
لمتعػػرؼ إلػػى اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة ع ػػف دكر ب ػرامج اإلذاعػػة فػػي تكعيػػة الم ػرأة بحقكقي ػػا
المختمفة ,كالجدكؿ ( )7يكضح ذلؾ:
الجدكؿ )7
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف "دكر برامج
اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة" مرتبة تنازليان.
الرقـ

الفقرة

المتكسط

الحسابي

المعيارم

22

تعرؼ المرأة بحقكقيا بصفتيا زكجة كأـ كربة بيت.

2.42

0.70

19

تسيـ برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا
القانكنية

كالدستكرية

كالمساكاة

في

الحقكؽ

2.30

االنحراؼ

الترتيب

المستكل

1

مرتفع

2

متكسط

0.72

كالكاجبات.
20

تعرؼ المرأة العاممة بحقكقيا في العمؿ كالكظائؼ
حسب القكانيف كاألنظمة.

21

تعرؼ المرأة بحقكقيا مف ناحية الميراث حسب
الشرع كالقكانيف السارية.
المتكسط العاـ الحسابي

2.19

0.70

2.18

0.73

2.27

0.60

3
4

متكسط
متكسط
متكسط

66

يتضح مف الجدكؿ ( )7أف المتكسطات الحسابية لػ (دكر برامج اإلذاعة في تكعية
المرأة بحقكقيا المختمفة) ,تراكحت ما بيف ( 2.42ك  , )2.18حيث حاز الدكر عمى متكسط
حسابي إجمالي ( ,)2.27كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الفقرة رقـ ( )22عمى أعمى
متكسط حسابي حيث بمغ ( ,)2.42كبانحراؼ معيارم ( ,)0.70كىك مف المستكل المرتفع ,كقد
نصت الفقرة عمى (تعرؼ المرأة بحقكقيا بصفتيا زكجة كأـ كربة بيت) ,كفي المرتبة الثانية جاءت
الفقرة رقـ ( )19بمتكسط حسابي بمغ ( )2.30كبانحراؼ معيارم ( )0.72كىك مف المستكل
المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (تسيـ برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا القانكنية
كالدستكرية كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات).
كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )21بمتكسط حسابي ( )2.18كبانحراؼ معيارم
( ,)0.73كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (تعرؼ المرأة بحقكقيا مف ناحية
الميراث حسب الشرع كالقكانيف السارية).
كىذا يدؿ عمى أف دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة متكسطة
المستكل في اإلذاعة األردنية مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

 -4نتائج السؤاؿ الرابع :ما نكعية التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في
برامج اإلذاعة األردنية؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
لمتع ػػرؼ إل ػػى اس ػػتجابات أفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة ع ػػف نكعي ػػة التكعي ػػة اإلعالمي ػػة تج ػػاه قض ػػايا المػ ػرأة
األردنية في برامج اإلذاعة األردنية ,كالجدكؿ ( )8يكضح ذلؾ:
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الجدكؿ )8
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف "نكعية التكعية
اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية" مرتبة تنازليان.
الرقـ

الفقرة

28

التمثيميات كالدراما اإلذاعية.

2.38

27

البرامج الترفييية.

2.31

0.65

26

برامج تكعكية خاصة بالمرأة.

2.09

0.71

25

برامج حكارية مع المختصيف كالمسؤكليف بقضايا

2.04

0.74

29

ال يكجد برامج خاصة بتكعية المرأة كقضاياىا.

1.88

0.70

2.14

0.48

المرأة.

المتكسط العاـ الحسابي

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الترتيب

المستكل

المتكسط

0.63

1

مرتفع

2

متكسط

3

متكسط

4

متكسط

5

متكسط
متكسط

يتضح مف الجدكؿ ( )8أف المتكسطات الحسابية لػ (نكعية التكعية اإلعالمية تجاه
قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية) ,تراكحت ما بيف (2.38ك  , )1.88حيث حاز
البعد عمى متكسط حسابي إجمالي ( ,)2.14كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الفقرة رقـ
( )28عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ( ,)2.38كبانحراؼ معيارم ( ,)0.63كىك مف
المستكل المرتفع ,كقد نصت الفقرة عمى (التمثيميات كالدراما اإلذاعية) ,كفي المرتبة الثانية جاءت
الفقرة رقـ ( )27بمتكسط حسابي بمغ ( )2.31كبانحراؼ معيارم ( )0.65كىك مف المستكل
المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (البرامج الترفييية).
كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )29بمتكسط حسابي ( )1.88كبانحراؼ معيارم
( ,)0.70كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (ال يكجد برامج خاصة بتكعية
المرأة كقضاياىا).
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كىذا يفسر أف نكعية التكعية اإلعالمية بقضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة
األردنية متكسطة المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

 -5نتائج السؤاؿ الخامس :ما درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
لمتعرؼ إلى استجابات أفراد عينة الدراسة عف درجة الرضا عف برامج اإلذاعػة األردنيػة ,كالجػدكؿ
( )9يكضح ذلؾ:
الجدكؿ )9
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عف "درجة الرضا
عف برامج اإلذاعة األردنية" مرتبة تنازليان.
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الترتيب

المستكل

الفقرة

33

برامج اإلذاعة الترفييية كالمكسيقية.

2.21

0.63

1

متكسط

30

دعـ قضايا المرأة.

1.95

0.56

2

متكسط

32

المكضكعات التي تعالجيا ذات الصمة بقضايا

1.94

0.58

3

متكسط

1.81

0.58

1.97

0.49

الرقـ

المرأة.
31

الكقت المخصص لقضايا المرأة.
المتكسط العاـ الحسابي

المتكسط

4

متكسط
متكسط

يتضح مف الجدكؿ ( )9أف المتكسطات الحسابية لػ (درجة الرضا عف برامج اإلذاعة
األردنية) ,تراكحت ما بيف (2.21ك  , )1.81حيث حاز البعد عمى متكسط حسابي إجمالي
( ,)1.97كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الفقرة رقـ ( )33عمى أعمى متكسط حسابي
حيث بمغ ( ,)2.21كبانحراؼ معيارم ( ,)0.63كىك مف المستكل المتكسط ,كقد نصت الفقرة
عمى (ب ارمج اإلذاعة الترفييية كالمكسيقية) ,كفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقـ ( )30بمتكسط
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حسابي بمغ ( )1.95كبانحراؼ معيارم ( )0.56كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة
عمى (دعـ قضايا المرأة).
كفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقـ ( )31بمتكسط حسابي ( )1.81كبانحراؼ معيارم
( ,)0.58كىك مف المستكل المتكسط ,حيث نصت الفقرة عمى (الكقت المخصص لقضايا
المرأة).
كىذا يفسر أف درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية المختصة بقضايا المرأة
متكسطة المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

السؤاؿ السادس :ىؿ يكجد دكر لإلذاعة األردنية في تكعية المرأة بقضاياىا؟
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الس ػ ػؤاؿ ,ت ػػـ اس ػػتخراج المتكسػػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات المعياريػػػة
كاستخداـ اختبار  One Sample T-testلمتعرؼ إلى دكر اإلذاعة في تكعية المرأة بقضػاياىا,
كالجدكؿ ( )10يكضح ذلؾ:
الجدكؿ )10
اختبار  One Sample T-testلمتعرؼ إلى دكر اإلذاعة في تكعية المرأة بقضاياىا
المصدر
دور برامج اإلذاعة (إذاعة المملكة) في تلبية الحاجات المختلفة

للمرأة (الثقافية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية ،القانونية ،الترفيهية.

كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة
العامة

دور برامج اإلذاعة في توعية المرأة بحقوقها المختلفة
نوعية التوعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة

األردنية

درجة الرضا عن برامج اإلذاعة األردنية من قبل موظفات أمانة عمان

الكبرى

القياس الكلي

المتوسط

االنحراف

قيمة )(T

قيمة )(T

درجات

الداللة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

الحرية

اإلحصائية

2.34

0.62

15.926

69.1

6..

*09000

2.31

0.63

15.180

69.1

6..

*09000

2.27

0.60

15.169

69.1

6..

*09000

2.14

0.48

15.864

69.1

6..

*09000

1.97

0.49

11.463

69.1

6..

*09000

2.21

0.44

18.994

69.1

6..

*09000

70
*دالة عند مستكل  )0.05قيمة tاالفتراضية=  ،1.50إذا كانت قيمة  tالمحسكبة أعمى مف  tالجدكلية فإف لإلذاعة
دكر في تكعية المرأة بقضاياىا

يتضح مف الجدكؿ ( )10أف المتكسطات الحسابية لألبعاد كالقياس الكمي (,2.31 ,2.34

 )2.21 ,1.97 ,2.14 ,2.27كبانحراؼ معيارم (,0.49 ,0.48 ,0.60 ,0.63 ,0.62
 ,)0.44عمى التكالي ,كتظير النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف المتكسطات
الحسابية لألبعاد كالمتكسط الحسابي االفتراضي (,)1.50حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسكبة لألبعاد
كالقياس الكمي ( )18.994 ,11.463 ,15.864 ,15.169 ,15.180 ,15.926عمى
التكالي ,كىي قيـ أعمى مف قيمتيا الجدكلية ()1.96كبناء عميو يتبيف أف لإلذاعة األردنية دك انر
إيجابيان في تكعية المرأة بقضاياىا.

نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
 -1نتائج الفرضية األكلى :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل الداللة
 )0.05في درجة رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة تبعا ؿ
الفئة العمرية ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات
األردنية).
الختبار ىذه الفرضية ,كالتعرؼ إلى الفركؽ في درجة رضا النساء مف أفراد عينة
الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل لػ (الفئة العمرية ,الحالة االجتماعية ,التأىيؿ الدراسي,
معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية) ,فقد تـ استخداـ اختبار التبايف المتعدد المشترؾ غير
المتفاعؿ ,كالجدكؿ ( )11يكضح ذلؾ:
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الجدكؿ )11

اختبار التبايف المتعدد المشترؾ ير المتفاعؿ لمتعرؼ إلى الفركؽ في درجة رضا النساء مف
أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل لػ الفئة العمرية ،الحالة االجتماعية،
التأىيؿ الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية)
درجات الحرية

الداللة

متكسط المربعات

قيمة
F

اإلحصائية

1.835

.073
.000

Sig.

المصدر

مجمكع المربعات

df

Corrected Model

3.283a

8

.410

Intercept

151.519

1

151.519

677.606

العمر

.852

2

.426

1.906

.151

الحالة االجتماعية

.982

1

.982

4.390

.037

التأىيؿ الدراسي

.343

3

.114

.511

.675

معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية

1.214

2

.607

2.714

.069

الخطأ

42.709

191

.224

المجمكع

791.938

200

المجمكع المصحح

45.992

199

يتضح مف الجدكؿ ( )11الذم يتضمف نتائج اختبار ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في درجة رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة تبعا الختالؼ فئات
أعمارىف ,كتأىيميف الدراسي ,كمعدؿ استماعيف لإلذاعات األردنية ,كمف خالؿ المتكسطات
الحسابية الظاىرة في التحميؿ الكصفي ,تبيف أف مستكل الرضا لدل النساء عف اإلذاعات
األردنية كانت متكسطة المستكل.
كيتضح مف الجدكؿ ( )11أف بمغت قيمة اإلحصائي ))2.714 ,0.511 ,1.906((F
عمى التكالي كىي قيـ غير دالة إحصائيان في درجة رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج
اإلذاعة األردنية تعزل لممتغيرات (العمر ,التأىيؿ الدراسي ,معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية),
كىذا يدؿ عمى أف النساء العامالت في أمانة عماف الكبرل لدييـ مستكل رضا متساك عف برامج
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اإلذاعة األردنية باختالؼ فئات أعمارىف ,كتأىيميف الدراسي ,كمعدؿ استماعيف لإلذاعات
األردنية ,كمف خالؿ المتكسطات الحسابية الظاىرة في التحميؿ الكصفي ,تبيف أف مستكل الرضا
لدل النساء عف اإلذاعات األردنية كانت متكسطة المستكل.
بينما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة رضا النساء مف أفراد
عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل لمحالة االجتماعية ,حيث بمغت قيمة اإلحصائي
) )4.390( (Fكىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05فأقؿ ,كلمتعرؼ إلى مصدر
الفركؽ ,تـ استخداـ اختبار  Independent Sample T-testكالتي تظير نتائجو في الجدكؿ
( )12اآلتي.
الجدكؿ )12

اختبار العينة المستقمة  Independent Sample T-testلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في درجة
رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل باختالؼ الحالة

المصدر
درجة رضا النساء مف أفراد
عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة
األردنية

الحالة
االجتماعية
متزكجة
عزباء

االجتماعية

العدد

المتكسط
الحسابي

123

1.99

77

1.83

االنحراؼ
المعيارم
0.51
0.41

درجات
الحرية

قيمة ت)

الداللة
اإلحصائية

198

2.277

0.024

*دالة عند مستكل ( )0.05فأقؿ

يتضح مف الجدكؿ ( )12كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )0.05في درجة رضا
النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل باختالؼ الحالة االجتماعية,
حيث بمغت قيمة اإلحصائي ) ,)2.277( (tكىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
( )0.05فأقؿ ,كتبيف أف مصدر الفركؽ في درجة الرضا لصالح النساء المتزكجات ,حيث بمغ
المتكسط الحسابي الخاص بيف ( ,)1.99فيما بمغ المتكسط الحسابي لمنساء المتزكجات
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( ,)1.83كيالحظ ارتفاع المتكسط الحسابي لدل النساء المتزكجات عف المتكسط الحسابي
لمنساء العازبات.

 -2نتائج الفرضية الثانية :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة  )0.05في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية
في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة تبعا الفئة العمرية ،الحالة
االجتماعية ،التأىيؿ الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية).
لمتعرؼ إلى الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية
في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة تبعان لػ (الفئة العمرية ,الحالة االجتماعية,
التأىيؿ الدراسي ,معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية) ,تـ استخداـ اختبار التبايف المتعدد
المشترؾ غير المتفاعؿ ,كالجدكؿ ( )13يكضح ذلؾ:
الجدكؿ )13
اختبار التبايف المتعدد المشترؾ ير المتفاعؿ لمتعرؼ إلى الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة
الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة
تبعان لػ الفئة العمرية ،الحالة االجتماعية ،التأىيؿ الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية)
قيمة
F

الداللة
اإلحصائية
Sig.
.008

المصدر

مجمكع
المربعات

درجات الحرية
df

متكسط المربعات

Corrected Model

7.817a

8

.977

2.754

Intercept

144.769

1

144.769

407.985

.000

العمر

1.615

2

.808

2.276

.107

الحالة االجتماعية

2.476

1

2.476

6.979

*.009

التأىيؿ الدراسي

.838

3

.279

.787

.503
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معدؿ االستماع لإلذاعات

2.860

2

1.430

الخطأ

46.129

191

.241

المجمكع

792.480

200

المجمكع المصحح

53.946

199

األردنية

4.031

*.020

*دالة عند مستكل ( )0.05فأقؿ

يتضح مف الجدكؿ ( )13أف بمغت قيمة اإلحصائي ) ,)4.031 ,6.979((Fكىي قيـ
دالة إحصائيان في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز
المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة تعزل لمتغيرم (الحالة االجتماعية ,كمعدؿ االستماع
لإلذاعات األردنية) ,كتبيف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05في
اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة
في الحياة العامة تعزل لمتغيرم (العمؿ كالتأىيؿ الدراسي) ,حيث بمغت قيمة اإلحصائي )(F
( ,2.276ك  ,)0.787كىي قيـ غير دالة إحصائيان.
كلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج
اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة باختالؼ الحالة االجتماعية ,تـ
استخداـ اختبار  ,Independent Sample T-testكالتي تظير نتائجو في الجدكؿ ()14
اآلتي:
الجدكؿ )14

اختبار العينة المستقمة  Independent Sample T-testلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في اتجاىات أفراد
عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة
المصدر
اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك
مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في
تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة

الحالة
االجتماعية

باختالؼ الحالة االجتماعية
العدد

متزكجة

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

123

2.21

0.66

عزباء

77

2.48

0.51

درجات
الحرية
198

قيمة ت)
2.487

الداللة
اإلحصائية
*0.014

75
*دالة عند مستكل ( )0.05فأقؿ

يتضح مف الجدكؿ ( )14كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )0.05في اتجاىات
أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة يعزل لمتغير الحالة االجتماعية ,حيث بمغت قيمة اإلحصائي ) ,)2.487((tكىي
قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05فأقؿ ,كتبيف أف مصدر الفركؽ في االتجاىات
كاف لصالح النساء العازبات ,حيث بمغ المتكسط الحسابي الخاص بيف ( ,)2.48فيما بمغ
المتكسط الحسابي لمنساء المتزكجات ( ,)2.21كيالحظ ارتفاع المتكسط الحسابي لدل النساء
العازبات عف المتكسط الحسابي لمنساء المتزكجات.
كلمتعرؼ أيضان إلى مصدر الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة
البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة باختالؼ معدؿ االستماع
لإلذاعات األردنية ,تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات البعدية ,Scheffe testكالتي تظير
نتائجو في الجدكؿ ( )15اآلتي:
الجدكؿ )15

اختبار شيفيو لممقارنات البعدية  Scheffe testلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في اتجاىات
أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة تعزل لمعدؿ االستماع

) (Iمعدؿ االستماع

)(Jمعدؿ االستماع

الفرؽ بيف المتكسطات
)(I-J

الداللة اإلحصائية

ساعة كاحدة

ساعة إلى ساعتيف

-.3438-

.102

ساعتيف إلى ثالث

*-.7563

.049

Sig.

ساعات
ساعة إلى ساعتيف

ساعة كاحدة

.3438

.102
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ساعتيف إلى ثالث

-.4125-

.470

ساعتيف إلى ثالث

ساعة كاحدة

*.7563

.049

ساعات

ساعة إلى ساعتيف

.4125

.470

ساعات

*دالة عند مستكل ( )0.05فأقؿ

يظير الجدكؿ ( )15أف مصدر الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة

البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة باختالؼ معدؿ االستماع كاف
لصالح معدؿ االستماع ساعتيف إلى ثالث ساعات.
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الفصؿ الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
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مناقشة نتائج الدراسة

يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة ألىـ نتائج الد ارسػة ,كالتعميػؽ عمييػا كمقارنتيػا مػع مثيالتيػا مػف
الدراسات السابقة ككاآلتي:

 -1مناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ :ما دكر برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة) في
تمبية الحاجات المختمفة لممرأة الثقافية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية ،القانكنية،
الترفييية)؟
يتعمؽ ىذا المحكر بنتائج (دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات
المختمفة لممرأة (الثقافية ,االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية ,القانكنية ,الترفييية) كىي حاجات
تنمكية شاممة كما ىك كاضح ألنو يتناكؿ مختمؼ جكانب حياة المرأة.
كقد تراكحت متكسطات ىذا المحكر ما بيف ( 2.44ك  , )2.24حيث حاز الدكر عمى
متكسط حسابي إجمالي ( ,)2.34كىك مف المستكل المرتفع ,كقد حصمت عمى الرتبة األكلى
تنص
الفقرة عمى (تنمية المعارؼ الصحية لممرأة كأسرتيا) ,كفي الرتبة الثانية جاءت لفقرة التي ّ
عمى (تنمية ميارات التدبير المنزلي).
أما الرتبة األخيرة فجاءت لمفقرة التي نصت عمى (تعزيز ثقافة المرأة المتصمة بحقكقيا
بشكؿ عاـ).
كالحقيقة أف مثؿ ىذه البرامج تسيـ في تنمية المرأة كدعـ قضاياىا ,كقد ظير ذلؾ في المستكل
المرتفع إلجابات أفراد العينة مف النساء ,كتعزز نتائج دراسة ركيس ( )2010نتائج الدراسة ,إذ
أظيرت نتائجيا أف ( )%80مف النساء أفراد عينتيا أف راديك البمد أسيـ في تغيير سمككياتيف ما
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يعني أف البرامج المختمفة كاف ليا تأثير إيجابي عمى المرأة .كقد تـ تعريؼ عممية التنمية
االجتماعية باعتبارىا ''عممية تغيير حضارم تتناكؿ آفاقا كاسعة مف المشركعات التي تيدؼ إلى
خدمة اإلنساف ,كتكفير الحاجات المتصمة بعممو كنشاطو ,كرفع مستكاه الثقافي كالصحي,
كالفكرم ,كالركحي ,كىذه التنمية تعمؿ بصكرة عامة عمى استخداـ الطاقات البشرية مف أجؿ رفع
مستكل المعيشة ,كمف أجؿ خدمة أىداؼ التنمية") حسف.)175 ,2005 ,
كالخالصة فإف دكر برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات
المختمفة لممرأة الثقافية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية ،القانكنية ،الترفييية) متكسطة
المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.

 -2مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني :ما مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة
عمى المشاركة في الحياة العامة؟
يتعمؽ ىذا المحكر بنتائج (مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة) ,كعممية التحفيز ىي عممية ميمة ألنيا تتكجو إلى األفراد ,كقد تناكؿ االتجاه
السيككلكجي في التنمية ىذه المسألة ,كىك اتجاه يقكـ ىذا االتجاه عمى أساس أف الرغبة كالدافعية
الفردية ,أك الحاجة لإلنجاز ,ىي الدعامة األساسية لمتنمية االقتصادية ,كاف تغير االتجاىات
كالقيـ كالسمككيات يعتبر شرطان أساسيان مف أجؿ إيجاد المجتمع الحديث ,كمف ركاد ىذا االتجاه
المفكريف :دافيد ماكميالند" ,ك"دانييؿ ليرنر" ",إفرت ىيجف" ",شكمبيتر( ".التابعي,1991 ,
.)206
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كقد تراكحت ما بيف ( 2.44ك  , )2.17حيث حاز الدكر عمى متكسط حسابي إجمالي (,)2.31
كىك مف المستكل المتكسط ,كحازت الرتبة األكلى الفقرة التي نصت عمى (تعزيز ثقة المرأة
بنفسيا المشاركة في النشاطات المجتمعية) ,كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت عمى
(تحفيز المرأة عمى المشاركة في االنتخابات كالترشيح) .كجاءت الرتبة األخيرة الفقرة التي نصت
عمى (تكريس ثقافة العيب السمبية تجاه مشاركة المرأة في األعماؿ).
كتدؿ نتائج ىذا المحكر عمى أف كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة متكسطة المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.
ككانت دراسة ( )CIANED, 2009في استراليا قد أشارت إلى أف اإلذاعات المجتمعية بحاجة
إلى المزيد مف التدريب كالتأىيؿ لككادرىا لرفع كفاءة برامجيا  ,كمف أجؿ الكصكؿ إلى إنتاج
إعالمي مجتمعي كمي كنكعي بالمستكل المطمكب.

 -3مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث :ما دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا
المختمفة؟
يتعمؽ ىذا المحكر بنتائج (دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة),
تراكحت ما بيف ( 2.42ك  , )2.18حيث حاز الدكر عمى متكسط حسابي إجمالي (,)2.27
كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الرتبة األكلى الفقرة التي نصت عمى (تعرؼ المرأة
بحقكقيا بصفتيا زكجة كأـ كربة بيت) ,كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت عمى (تسيـ
برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا القانكنية كالدستكرية كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات).
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بينما جاءت الرتبة األخيرة لمفقرة التي نصت عمى (تعرؼ المرأة بحقكقيا مف ناحية
الميراث حسب الشرع كالقكانيف السارية).
كيدؿ ىذا عمى أف دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة متكسطة
المستكل في اإلذاعة األردنية مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.
ككانت دراسة منظمة فريدكـ ىاكس ( )2005قد أشارت إلى كجكد عجز كبير في حقكؽ المرأة
في عدد مف الدكؿ العربية ,كأف المرأة تعاني بشدة في جميع مؤسسات المجتمع .كبالتالي فإف
ذلؾ يتكجب أف ال تتكجو البرامج لمنساء فقط ,بؿ يجب أف تتكجو إلى الجيات المعنية األخرل
في المجتمع أك الدكلة ,كفي مقدمة ذلؾ المشرعيف الذيف يقع عمى عاتقيـ تكريس حقكؽ المرأة
التي أقرىا الدستكر مثؿ المساكاة في حقكؽ تجنيس األكالد مثال ,أك المساكاة في حقكؽ العمؿ
كالكظائؼ كغيرىا ,ككذلؾ تكريس الحقكؽ التي تقرىا الشريعة اإلسالمية مثؿ حؽ المرأة في
الميراث الذم غالبا ما يتـ االعتداء عميو خالفا لمشرع نفسو كتماشيا مع األعراؼ كالتقاليد.

 -4مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع :ما نكعية التكعية اإلعالمية بقضايا المرأة األردنية
في برامج اإلذاعة األردنية؟
يتعمؽ ىذا المحكر بنتائج (نكعية التكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة األردنية في برامج
اإلذاعة األردنية) ,تراكحت ما بيف (2.38ك  , )1.88حيث حاز البعد عمى متكسط حسابي
إجمالي ( ,)2.14كىك مف المستكل المتكسط ,كقد حازت الرتبة األكلى الفقرة التي نصت عمى
(التمثيميات كالدراما اإلذاعية) ,كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت عمى (البرامج
الترفييية).
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أما الرتبة األخيرة فقد جاءت لمفقرة التي نصت عمى (ال يكجد برامج خاصة بتكعية المرأة
كقضاياىا).
كتبيف نتائج ىذا السؤاؿ أف برامج اإلذاعة ال تتضمف برامج مخصصة لممرأة ،كىذا أحد
نقاط الضعؼ التي يكشؼ عنو ىذا السؤاؿ ،ألف التمثيميات كالدراما اإلذاعية ،ككذلؾ البرامج
الترفييية األخرل ىي مكجية لعمكـ المستمعيف كليس لمنساء فحسب.
كقد أظيرت نتائج دراسة صبرم كعبدك ( )2008ظير أف عينة الدراسة مف النساء تفضؿ
االستماع لإلذاعات التي تقدـ مضمكنا خفيفا كعصريا كمسميا يغمب عميو طابع الترفيو كالتسمية
كتقديـ البرامج التفاعمية .كيبدك أف اإلذاعة األردنية ال تيتـ بالتفاعمية في برامجيا خصكصا مع
النساء ,مع أف ىذه الخاصية أصبحت ميمة في عصرنا ىذا ,كتقكـ بو العديد مف اإلذاعات
خصكصا في برامجيا الصباحية أك المسائية.

 -5مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس :ما درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية؟
يتعمؽ ىذا المحكر بنتائج (درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية) ,تراكحت ما بيف
(2.21ك  , )1.81حيث حاز البعد عمى متكسط حسابي إجمالي ( ,)1.97كىك مف المستكل
المتكسط ,كحازت عمى الرتبة األكلى الفقرة التي نصت عمى (برامج اإلذاعة الترفييية
كالمكسيقية) ,كفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت عمى (دعـ قضايا المرأة).
كفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي نصت عمى (الكقت المخصص لقضايا المرأة).
كيدؿ ىذا عمى أف درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية المختصة بقضايا المرأة
متكسطة المستكل مف كجية نظر مكظفات أمانة عماف الكبرل.
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كتتشابو ىذه النتيجة في بعض األجزاء مع نتائج دراسة صبرم كعبدك ( )2008المشار إلييا
سابقا كالتي أظيرت أف عينة الدراسة تفضؿ االستماع لإلذاعات التي تقدـ مضمكنا خفيفا
كعصريا كمسميا يغمب عميو طابع الترفيو كالتسمية ,كأظيرت دراسة

(الناظر)2016 ,

( )%76,3مف العينة غير راضكف عف دكر اإلذاعات المسمكعة في تعزيز ريادة األعماؿ
النسائية كدعـ رائدات األعماؿ.

 -6مناقشة نتائج السؤاؿ السادس :ىؿ يكجد دكر لإلذاعة األردنية في تكعية
المرأة بقضاياىا؟
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ما بيف المتكسطات الحسابية لألبعاد
كالمتكسط الحسابي االفتراضي ( ,)1.50حيث بمغت قيمة ) (Tالمحسكبة لألبعاد كالقياس الكمي
( )18.994 ,11.463 ,15.864 ,15.169 ,15.180 ,15.926عمى التكالي ,كىي قيـ
أعمى مف قيمتيا الجدكلية (.)1.96
كبناء عميو يتبيف أف لإلذاعة األردنية دك ارن إيجابيان في تكعية المرأة بقضاياىا.

اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األكلى :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل الداللة  )0.05في درجة
رضا النساء مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة تبعا ؿ الفئة العمرية ،الحالة
االجتماعية ،التأىيؿ الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية).
أظيرت نتائج اختبار ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة رضا النساء
مف أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة تبعا الختالؼ فئات أعمارىف ,كتأىيميف الدراسي,
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كمعدؿ استماعيف لإلذاعات األردنية ,كمف خالؿ المتكسطات الحسابية الظاىرة في التحميؿ
الكصفي ,تبيف أف مستكل الرضا لدل النساء عف اإلذاعات األردنية كانت متكسطة المستكل.
بينما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )0.05في درجة رضا النساء مف
أفراد عينة الدراسة عف برامج اإلذاعة األردنية يعزل الختالؼ الحالة االجتماعية ,حيث بمغت
قيمة اإلحصائي ) ,)2.277( (tكىي قيمة دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05فأقؿ,
كمف خالؿ اختبار شيفيو فقد تبيف أف مصدر الفركؽ في درجة الرضا لصالح النساء
المتزكجات ,حيث بمغ المتكسط الحسابي الخاص بيف ( ,)1.99فيما بمغ المتكسط الحسابي
لمنساء المتزكجات ( ,)1.83كيالحظ ارتفاع المتكسط الحسابي لدل النساء المتزكجات عف
المتكسط الحسابي لمنساء العازبات.

الفرضية الثانية :ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )0.05
في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة
عمى المشاركة في الحياة العامة تبعا الفئة العمرية ،الحالة االجتماعية ،التأىيؿ
الدراسي ،معدؿ االستماع لإلذاعات األردنية).
أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05في اتجاىات
أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في
الحياة العامة تعزل لمتغيرم (العمؿ كالتأىيؿ الدراسي) ,كمتغير معدؿ االستماع لإلذاعة.

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ( )0.05في اتجاىات أفراد
عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة
العامة يعزل لمتغير الحالة االجتماعية ,حيث بمغت قيمة اإلحصائي ) ,)2.487((tكىي قيمة
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دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( )0.05فأقؿ ,كتبيف أف مصدر الفركؽ في االتجاىات كاف
لصالح النساء العازبات ,حيث بمغ المتكسط الحسابي الخاص بيف ( ,)2.48فيما بمغ المتكسط
الحسابي لمنساء المتزكجات ( ,)2.21كيالحظ ارتفاع المتكسط الحسابي لدل النساء العازبات
عف المتكسط الحسابي لمنساء المتزكجات.
البعدية Scheffe
كلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ فقد تـ استخداـ اختبار شيفيو لممقارنات ن
 ,testالتي بينت أف مصدر الفركؽ في اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحك مدل كفاءة البرامج
اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة باختالؼ معدؿ االستماع كاف لصالح
معدؿ االستماع ساعتيف إلى ثالث ساعات.
كقد يفسر ىذا بأف النساء األكثر استماعا لإلذاعة يؤمف بأىمية االستماع كيحققف مف
كراء ذلؾ بعض الفكائد كالحاجات مثؿ الترفيو كالتثقيؼ كاألخبار كالتسمية.
ككانت دراسة صبرم كعبدك ( )2008أظيرت إف الراديك ما يزاؿ متكاجدا بقكة عمى الساحة
اإلعالمية عمى الرغـ مف الثكرة اليائمة في مجاؿ االتصاؿ كظيكر الكسائؿ التفاعمية الحديثة.
كىذا يؤكد عمى أىمية دكر كسائؿ اإلعالـ في تحقيؽ التنمية بمختمؼ أشكاليا ,كمف ىذا المنطمؽ
دعت دراسة جاكاىا كمكككىكنجك  )Gakahu & Mukhongo(2007إلى تشجيع النساء
عمى قراءة الصحؼ.
كلقد بينت نتائج الدراسة أف دكر برامج اإلذاعة األردنية (إذاعة المممكة) ىك دكر إيجابي عمى
العمكـ ,كأف اإلذاعة يمكف أف تؤدم دك ار في غاية األىمية في نطاؽ عممية التنمية الشاممة,
كالتكعية بقضايا المرأة كتمبية احتياجاتيا ,إذ تبيف أف النساء مف أفراد عينة الدراسة يقدرف دكر
اإلذاعة ,كيقيمنيا تقييما مكضكعيا بعيدا عف المبالغة ,إذ اتضح أف تقييـ ذلؾ الدكر يقع في
مستكل متكسط مف كجية نظر النساء المستجيبات.
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كقد أظيرت النتائج أىمية أف تككف ىناؾ برامج مخصصة لمنساء ,كأف تتصؼ البرامج اإلذاعية
بالكفاءة الكافية مف أجؿ تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة ,فقد تبيف أف ىذه الكفاءة
متكسطة المستكل مف كجية نظر النساء المستجيبات مف أفراد العينة.
كمف المالحظات الميمة التي عكستيا نتائج الدراسة ىك افتقار اإلذاعة لبرامج مخصصة لمنساء
بشكؿ عاـ ,كأف مستكل رضا النساء غير المتزكجات أقؿ مف النساء المتزكجات ,مما قد يعني
أف برامج اإلذاعة ال تعطي اىتماما كافيا بالنسبة لمشباب عمكما ,كمف النساء عمى كجو
الخصكص.

تكصيات الدراسة:
بناء عمى نتائج الدراسة يكصي الباحث بما يمي:
 -1أىمية قياـ اإلذاعة األردنية بزيادة نسبة البرامج التي تمبي الحاجات المختمفة لممرأة (الثقافية,
االجتماعية ,الصحية ,اإلرشادية ,القانكنية ,الترفييية).
 -2ضركرة أف تعمؿ اإلذاعة مف خالؿ برامج مخصصة عمى تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة.
 -3أف تكلي اإلذاعة المزيد مف االىتماـ لمبرامج النسائية المكجية لصالح النساء العازبات أم
الشابات ألف مستكل الرضا لدييف عف برامج اإلذاعة كاف أقؿ مف مستكل رضا المتزكجات.
 -4أىمية أف تقكـ اإلذاعة بتحفيز المرأة عمكما عمى المشاركة في الحياة العامة مثؿ االنتخابات
كالترشح كالعمؿ العاـ كغيره.
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ممحؽ رقـ  )1محكمي أداة الدراسة:
الجامعة

االسـ

الرتبة

التخصص

1

أ .د .عزت حجاب

أستاذ

سياسات إعالمية جامعة الشرؽ األكسط

2

أ.د .تيسير أبك عرجة

أستاذ

صحافة

3

أ.د .عبد الرزاؽ الدليمي

أستاذ

دعاية إعالمية

جامعة البتر

4

د .محمد المناصير

أستاذ مساعد

تاريخ

جامعة الشرؽ األكسط

5

د .أحمد حسيف محمد

أستاذ مشارؾ

صحافة

جامعة البت ار

6

د .عبد الكريـ الدبيسي

أستاذ مشارؾ

صحافة

جامعة البت ار

7

د .محمد صاحب سمطاف

أستاذ مساعد

عالقات عامة

جامعة البت ار

جامعة البت ار
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ممحؽ رقـ  )2استبانة الدراسة


األخىاد اىفبضالد ٍِ ٍىظفبد أٍبّخ ػَبُ اىنجشي
تحُخ طُجخ



االسخببَت انًرفقت هً أداة دراست السخكًبل انحصىل عهى درخت انًبخسخٍر فً
اإلعالو يٍ خبيعت انشرق األوسط ،وعُىاَهب " دكر اإلذاعة األردنية "البرنامج
العاـ" في تكعية المرأة بقضاياىا المختمفة :دراسة تطبيقية عمى العامالت في أمانة
عماف الكبرل".
يرجى تعبئة االستبانة بالخيار الذم تركنو مناسبا أك أقرب لقناعتكـ.
عمما أف بيانات االستبياف لف تستخدـ إال أل راض ىذه الدراسة ،كعمما أف االسـ
كالبيانات الشخصية ير مطمكبة.
كتفضمكا بقبكؿ االحتراـ
الطالب :عصاـ زعؿ المناصير
ىاتؼ رقـ0799000991 :
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اىَحىس :اىجُبّبد اىذََىغشافُخ:
َشجً وضغ إشبسح ( √ ) داخو اىَشثغ اىزٌ َؼجش ػِ إجبثتل ،أو األقشة ىهب:

 -1الفئة العمرية:
أقؿ مف عشريف سنة

مف  25 - 20سنة

 37 -32سنة
 -2الحالة االجتماعية:

 31 -26سنة

 38فأكثر
عزباء

متزكجة

أرممة

مفصمة

 -3المؤىؿ الدراسي:
ثانكية عامة فأقؿ

دبمكـ سنتاف بعد الثانكية العامة

بكالكريكس

دراسات عميا (دبمكـ عاؿ ,ماجستير)

دكتكراه

 -4التخصص العممي.............................................................:
 -5طبيعة العمؿ................................................................. :
 -6معدؿ استماعؾ لإلذاعات األردنية يكميا:
ساعة كاحدة
مف ساعة  -ساعتيف

مف ساعتيف – ثالث ساعات

مف ثالث – أربع ساعات
أكثر مف أربع ساعات

 -7مستكل استماعؾ لإلذاعة األردنية يكميا:
ساعة كاحدة

مف ساعة  -ساعتيف
مف ساعتيف – ثالث ساعات

مف ثالث – أربع ساعات
أكثر مف أربع ساعات
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اىقسٌ اىثبٍّ :أسئيخ االستجبّخ:
َشجً وضغ إشبسح (√) فٍ اىَشثغ اىَتىافق ٍغ خُبسك اىَْبست ،وَشجً إىقبء ّظشح ػيً
اىخُبساد قجو اإلجبثخ9
 -1دكر برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة) في تمبية الحاجات المختمفة لممرأة الثقافية،
االجتماعية ،الصحية ،اإلرشادية..القانكنية ،الترفييية الخ).
الفقرة

الرقـ

تسيـ برامج اإلذاعة األردنية إذاعة المممكة)
في:
8

تعزيز الثقافة العامة لممرأة كتعميؽ مف كعييا

9

تعزيز ثقافة المرأة المتصمة بحقكقيا بشكؿ عاـ

10

تنمية الميارات االجتماعية لممرأة كتعريفيا عمى
المجتمع المحيط

11

تنمية المعارؼ الصحية لممرأة كأسرتيا

12

تنمية ميارات التدبير المنزلي

13

تكفير برامج ترفييية مالئمة لممرأة

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ
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 -2مدل كفاءة البرامج اإلذاعية في تحفيز المرأة عمى المشاركة في الحياة العامة.
الفقرة

الرقـ

تسيـ برامج اإلذاعة األردنية في:

14

تشجيع المرأة عمى المشاركة في النشاط
السياسي

15

تحفيز المرأة عمى المشاركة في االنتخابات
كالترشح

16

تعزيز ثقة المرأة بنفسيا لممشاركة في
النشاطات المجتمعية

17

تمكيف المرأة لممساىمة في األنشطة العامة

18

تكريس ثقافة العيب السمبية تجاه مشاركة
المرأة في األعماؿ العامة

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ
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 -3دكر برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا المختمفة.
الرقـ

مكافؽ

الفقرة

محايد

غير مكافؽ

دكر برامج اإلذاعة األردنية في تكعية المرأة
بحقكقيا المختمفة:
19

تسيـ برامج اإلذاعة في تكعية المرأة بحقكقيا
القانكنية كالدستكرية كالمساكاة في الحقكؽ
كالكاجبات

20

تعرؼ المرأة العاممة بحقكقيا في العمؿ
كالكظائؼ حسب القكانيف كاألنظمة

21

تعرؼ المرأة بحقكقيا مف ناحية الميراث حسب
الشرع كالقكانيف السارية

22

تعرؼ المرأة بحقكقيا بصفتيا زكجة كأـ كربو
بيت

 -23ىؿ ىناؾ برامج متخصصة بالتكعية اإلعالمية تجاه قضايا المرأة؟
نعـ

ال

 -24إذا كانت اإلجابة بنعـ فما ىي طبيعة ىذه البرامج؟
......................................................................................-1
...................................................................................... -2
.................................................................................. -3
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 -5نكعية التكعية اإلعالمية بقضايا المرأة األردنية في برامج اإلذاعة األردنية.
الفقرة

الرقـ

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ

نكعية البرامج التكعكية بقضايا المرأة في
برامج اإلذاعة:
25

برامج حكارية مع المختصيف كالمسؤكليف
بقضايا المرأة

26

برامج تكعكية خاصة بالمرأة

27

البرامج الترفييية

28

التمثيميات كالدراما اإلذاعية

29

ال يكجد برامج خاصة بتكعية المرأة كقضاياىا

 -6درجة الرضا عف برامج اإلذاعة األردنية.
الفقرة

الرقـ

مدل الرضا عف برامج اإلذاعة:
30

دعـ قضايا المرأة

31

الكقت المخصص لقضايا المرأة

32

المكضكعات التي تعالجيا ذات الصمة بقضايا
المرأة

33

برامج اإلذاعة الترفييية كالمكسيقية


اَخهجاألسئهتيعانشكر 

راض جدا

متكسط

غير راض

