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سياسة اإلعالم األردني الرسمي خالل األزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين
إعداد
عــاهـــد أحمد الـــدبـــعـــي
إشراف
األستاذة الدكتورة حــمــيــــدة ســـمــيـسـم
الملخص
هدفت الدراسة إلى توضيح سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر
الصحفيين االردنيين.
ولغرض تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي ،كما استخدم الباحث اداة
الدراسة االستبانة لهذا الغرض ،وتكونت اسئلة االستبانة من أربعة محاور عن الخطاب
اإلعالمي األنسب ،ومواصفات القائمين باالتصال ،وتأثير الخطاب االعالمي على المجتمع
األردني ،وأبرز معوقات نقل المعلومات ،واالخبار ،والتصريحات ،والتغطية االعالمية خالل
األزمات في اإلعالم األردني الرسمي متضمنة في فقرات االستبانة ( )42فقرة ،وبخمسة بدائل
لإلجابة.
تكون مجتمع الدراسة من الصحفيين االردنيين ،وبلغ عددهم الكلي ( )2359تم االختيار
منهم على أساس المسمى الوظيفي) صحفي – رئيس تحرير – محرر مسؤول( وعددهم ()219
بحسب نقابة الصحفيين االردنيين ،تم استخدام العينة الطبقية العشوائية ،وتوزيع االستبانات

ل

الكترونيا على مجتمع الدراسة الستهداف ( )234كعينة طبقية ،وتم اخضاع اجابات المبحوثين
للتحليل االحصائي باستعمال الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية (.)spss

وبينت الدراسة أن الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي خالل األزمات يهتم بالسرعة في
نقل المعلومات ،ويتسم بالواقعية والدقة في نقل الخبر ،ويتعامل مع الحدث بحجمه واهتمامه
النخب
بالتأثير االيجابي بالشباب االردني وصانع القرار ،والسعي إلحداث تطورايجابي لدى ُ
االعالمية .ومن حق االعالم االردني الرسمي أال ينشر كافة المعلومات واالخبار حتى ال
تتفاقم االزمة ،من خالل االحساس بالمسؤولية االجتماعية واألمنية تجاه الوطن ،وان لتعدد
المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية) التأثير المباشر في االعالم االردني الرسمي على كيفية
تغطية الحدث ،والسرعة في نقل االخبار خالل االزمات ،وخطاب اعالم االزمة تنقصه الخبرة
وآلية التعامل مع مراحلها.
ومن أبرز ما أوصت به الدراسة ضرورة تعديل السياسات العامة لإلعالم األردني
الرسمي ،لمواكبة التطورات في عالم االتصال ،واالعالم ،والسرعة في نقل الخبر ،وتقليص
سلطة حراسة البوابة االعالمية ،واالسراع لتخصيص وتدريب مجموعة من االعالميين على
آلية التعامل مع مراحل االزمة اعالميا ،والعمل على صياغة خطاب اعالمي مناسب لكل
أزمة ،وانشاء مركز لقياس الرأي العام ،ومدى رضى المواطنين عن أداء وسائل االعالم الرسمية
خالل االزمات ،وبالتالي التأثير ايجاباً على الرأي العام.
الكلمات المفتاحية :السياسية اإلعالمية ،األزمة ،اإلعالم الرسمي ،الصحفي.
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Abstract
This study addresses the Jordanian journalists view regarding the policy of the official
Jordanian media during crisis. In order to achieve such an objective the study employs
the descriptive approach. This research was conducted using a questionnaire survey
involving Jordanian journalists, and uses stratified random sampling namely: journalist –
editor – administrator editor, with a total number of (1350) respondents. However, out of
280 surveys that were distributed electronically, 134 could be further analysed. The data
collected were processed using a statistical package for social science (SPSS). The
questionnaire was developed based on four factors which are the most appropriate media
discourse: the characteristics of communication workers , the impact of discourse on the
Jordanian society , the main obstacles to the transfer of information , news pronouncement
, and media coverage during crises in the official Jordanian media included in the 42nd
questions of the 5-point Likert scale questionnaire.
This research revealed that that the official Jordanian media speech during crises
concerns the speed of deliver the information, realistic, the accuracy of the transfer news,

ن

how to deal with events, its interest in the positive influence of the Jordanian youth and
decision makers, seek the latest positive development to the medias' elites. However, it
is the right of the official Jordanian media not to publish all information and news in order
eliminate the crisis, through the social and security responsibility toward the state. The
study also found that due to multiplicity of references (guarding the gate), the direct impact
of the media in the official Jordanian media to cover the event and speed in the transfer
news during crises, whereas for informing the crisis speech lacked for the expertise and
the mechanism for dealing with its stages.
In the light of the findings in this research, a number of implications and recommendations
were identified. The findings demonstrated that in formulating strategies to enhance the
need to amend the general policies of the official Jordanian media to keep abreast of
developments in the world of media communication. There is a need for the speed of
delivering news by reducing the power of gate guard, and speed up the allocation and
training a group of journalists on a mechanism to deal with the stages of the crisis.
The way to overcome this necessity is through enforcing the formulation of suitable
information address each crisis, the establishment of a center for the measurement of
public opinion and the degree of satisfaction of citizens on the performance of the official
media during crises and thus positively make a great impact on public opinion.
Keywords: Media Policy, crisis, official media, the journalist.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها

 .1المقدمة:
من خالل السياسات والتحوالت التي عصفت بالعالم عامة ،والشرق األوسط خاصة تصاعدت
االحداث من قبل الجماعات االرهابية باحتاللهم لبعض المناطق العربية؛ ما أدى إلى تعاطف
واعجاب بعض الشباب في الوطن العربي والعالم ،غير المقدرين لخطورة أعمال هذه الجماعات،
واأليدولوجيات ،والتوجهات التي ينتمون اليها .وما ينتج عن هذا التعاطف واالعجاب والتأثر من
أعمال ارهابية تنفذ في جميع أنحاء العام من تفجير ،وتفخيخ ،وقتل ،وإرهاب اآلمنين في بيوتهم
وفي األماكن العامة ،ما يتسبب بأزمات وكوارث تلحق بالمجتمعات.
وكون األردن يقع بجوار الدول التي تعد مرتعاً للجماعات اإلرهابية ،فقد تعرض خالل السنوات
القليلة الماضية لعدة أزمات إرهابية أثرت بالشارع االردني ،من أحداث حرق الشهيد الطيار معاذ
انتهاء بأحداث الكرك.
الكساسبة مرو اًر بأحداث خلية اربد ،و ً
ولإلعالم أهمية كبيرة في هذا العصر ،والتأثير المباشر على ثقافة المجتمع فقد أصبح من أهم
وسائل الدفاع عن المجتمعات خالل األزمات ،بما له انتشار واسع بجميع مكوناته وأدواته ،حيث
يصل إلى كل افراد المجتمع المتعلم ،وغير المتعلم نتيجة للتطورات التكنولوجية.

3

واإلعالم األردني حاضر في كل المناسبات منذ قيام الدولة األردنية ،ومواكباً للتطورات السريعة
في عالم االتصال واإلعالم ،لنقل المعلومات واالخبار بهدف توعية الشارع األردني ،والسير في
اإلصالح والتطوير ،والتحديث في المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
لمحاربة الفقر والبطالة.

 .2مشكلة الدراسة:
ش ط ططهدت األردن ف ط ططي األعط ط طوام القليل ط ططة الماض ط ططية ع ط ططدة ازم ط ططات ،تناوله ط ططا اإلع ط ططالم األردن ط ططي الرس ط ططمي،
األم ططر الطططذي دعط ططا إلط ططى تسط ططليط الضطططوء عل ططى الخطط ططاب اإلعالم ط طي األردنط ططي الرسطططمي األنسطططب خطططالل
األزمط ططات ،وقط ططدرة القط ططائمين باالتصط ططال فط ططي تغطيط ططة االحط ططداث ،والتغيط ططر االيجط ططابي فط ططي المتلقط ططي ،لمط ططا
لوس ط ططائل االع ط ططالم ال ط ططدور الكبي ط ططر خ ط ططالل االزم ط ططات ،للحيلول ط ططة دون تف ط ططاقم األوض ط ططاع ،وتط ط ططور االزم ط ططة
الط ط ططى مط ط ططا ال يحمط ط ططد عقبط ط ططاه ،ومعرفط ط ططة العوائط ط ططق التط ط ططي تط ط ططؤثر علط ط ططى شط ط ططكل ومضط ط ططمون هط ط ططذا الخطط ط ططاب
(التص ط ط طريحات والمعلومط ط ططات والسط ط ططرعة فط ط ططي نقط ط ططل الخبط ط ططر) مط ط ططن خط ط ططالل مكونط ط ططات اإلعط ط ططالم األردنط ط ططي
الرسمي.
وتكم ط ططن مش ط ططكلة الد ارس ط ططة ب ط ططالتعرف عل ط ططى سياس ط ططة اإلع ط ططالم األردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل األزم ط ططات م ط ططن
وجهة نظر الصحفيين االردنيين.
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.3أهداف الدراسة:
تهطط ططدف الد ارسط ط ططة بشط ط ططكل رئط ط ططيس التعط ط ططرف علط ط ططى سياس ط ططة اإلعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي خط ط ططالل
األزم ط ططات ،لم ط ططا لإلع ط ططالم م ط ططن أهمي ط ططة كبيط ط طرة ،وم ط ططؤثرة ف ط ططي المجتمع ط ططات ،وينبث ط ططق ع ط ططن ه ط ططذا اله ط ططدف
األهداف الفرعية التالية:
 .2الوصول ألسلوب إلدارة األزمات إعالميا بخطاب إعالمي متخصص من خالل اإلعالم
األردني الرسمي.
 .2تحديد مواصفات ومهام القائمين باالتصال خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي.
 .3معرفة تأثير الخطاب االعالمي االردني الرسمي المتخصص باألزمات على المجتمع
األردني.
 .4التعرف على أهم معوقات نقل المعلومات ،واالخبار ،والتصريحات ،والتغطية اإلعالمية
خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي.

 .4أهمية الدراسة:
تبط ططرز أهميط ططة الد ارسط ططة مط ططن خط ططالل تسط ططليط الضط ططوء علط ططى سياسط ططة اإلعط ططالم األردنط ططي الرسط ططمي
خ ط ططالل األزم ط ططات ،إلف ط ططادة الب ط ططاحثين والمهتم ط ططين والع ط ططاملين ف ط ططي مج ط ططال اإلع ط ططالم ،والعم ط ططل الص ط ططحفي
بحيثي ط ط ططات ،وم ارحطط ط ططل األزم ط ط ططة وكيفيطط ط ططة التعامط ط ط ططل معه ط ط ططا إعالمي ط ط ط طاً و تزوي ط ط ططدهم بمواصط ط ط ططفات ،ومهطط ط ططام
الفريط ط ط ططق اإلعالمط ط ط ططي المتخصط ط ط ططص فط ط ط ططي إدارة األزمط ط ط ططات ،والخطط ط ط ططاب اإلعالمط ط ط ططي األنسط ط ط ططب للتط ط ط ططأثير
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االيجط ط ططابي بط ط ططالمتلقي ( المجتمط ط ططع األردنط ط ططي ) للمسط ط ططاعدة فط ط ططي الوصط ط ططول للحلط ط ططول المناسط ط ططبة لأزمط ط ططات
المسط ططتقبلية مط ططن خط ططالل النتط ططائج التط ططي يمكط ططن أن تتوصط ططل لهط ططا الد ارسط ططة ،والتط ططي يمكط ططن ان تسط ططهم فط ططي
وضط ط ططع سياس ط ط طة جديط ط ططدة لإلعط ط ططالم األردن ط ط طي الرسط ط ططمي فط ط ططي التعامط ط ططل مط ط ططع األزمط ط ططات و التوصط ط ططل الط ط ططى
توص ط ططيات تخ ط ططص خط ط ططاب إع ط ططالم االزم ط ططة المتخص ط ططص ،ومواص ط ططفات الق ط ططائم باالتص ط ططال ،وتمكي ط ططنهم
من القيام بدور ايجابي داخل المجتمع األردني خالل األزمات المستقبلية.

 .5أسئلة الدراسة وفرضياتها:
تح ط ططاول ه ط ططذه الد ارس ط ططة االجاب ط ططة ع ط ططن السط ط طؤال الرئيس ط ططي :م ط ططا ه ط ططي سياس ط ططة اإلع ط ططالم األردن ط ططي
الرسط ط ط طمي خ ط ط ططالل األزم ط ط ططات م ط ط ططن وجه ط ط ططة نظ ط ط ططر الص ط ط ططحفيين األردني ط ط ططين ،ويتف ط ط ططرع عن ط ط ططه التس ط ط ططا الت
التالية- :
 -2ما الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي األنسب خالل األزمات
 -2ما مواصفات القائمون باالتصال في اإلعالم األردني الرسمي خالل األزمات
 -3م ط ططا ت ط ططأثير الخط ط ططاب اإلعالم ط ططي األردن ط ططي الرس ط ططمي المتخص ط ططص باألزم ط ططات عل ط ططى المجتم ط ططع
األردني
 -4م ط ططا ه ط ططي أب ط ططرز معوق ط ططات نق ط ططل المعلوم ط ططات ،واألخب ط ططار ،والتصط ط طريحات ،والتغطي ط ططة اإلعالمي ط ططة
خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي
 -5هط ط ططل توجط ط ططد فط ط ططروق ذات داللط ط ططة احصط ط ططائية فط ط ططي اسط ط ططتجابات العينط ط ططة عط ط ططن سياسط ط ططة االعط ط ططالم
االردني الرسمي خالل االزمات تعود لمتغير الرتبة الوظيفي
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 .6حدود الدراسة:
 الحدود الزمانية :شهر كانون ثاني  2921م ولغاية الى شهر نيسان .2921 الحدود المكانية :المملكة األردنية الهاشمية. -الحدود التطبيقية :الصحفيون األردنيون المنتسبون لنقابة الصحفيين االردنيين.

 .7محددات الدراسة:
ويقصد بها االجراءات المنهجية المتعلقة بتحديد مجتمع البحث ،والعينة التمثيلية التي تم
اختيارها ،ولذلك فإن محددات الدراسة ترتبط بعينة الدراسة ،وباألدوات التي تم من خاللها جمع البيانات؛
وبمدى صدق وثبات هذه األداة .ويتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي:
 -1صدق وثبات االستبانة التي صممت خصيصاً لهذه الدراسة.
 -2ص ط ططدق وجدي ط ططة اس ط ططتجابة عين ط ططة الد ارس ط ططة ف ط ططي اإلجاب ط ططة عل ط ططى فقط ط طرات االس ط ططتبانة ،وعل ط ططى
أسئلة المقابلة.
 -3العينة والمجتمع المسحوب منه.
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 .8مصطلحات الدراسة:
باعتب ط ط ططار أن ك ط ط ططل بح ط ط ططث علمط ط ط ططي مهم ط ط ططا ك ط ط ططان مجال ط ط ططه فأنط ط ط ططه يحت ط ط ططوي عل ط ط ططى العدي ط ط ططد مط ط ط ططن
المصط ط طططلحات العلميط ط ططة يوظفهط ط ططا الباحط ط ططث لتوصط ط ططيل المعطط ططاني ،واألفكط ط ططار التط ط ططي يريط ط ططد التعبيط ط ططر عنهط ط ططا
بهدف االقتراب النظري من موضوع الدراسة ،فقد تم استخدام المصطلحات التالية:
السياسة االعالمية :هي االسس والقيم والمعايير التي تسعى الى تحقيق اهداف الخطة االستراتيجية
وفق مراحل زمنية .ويسير على هديها النشاط االعالمي ،واإلتصالي في نظام سياسي ،وثقافي
واقتصادي واجتماعي محدد ،بهدف تحقيق أفضل العوائد التنموية الممكنة للدولة اجتماعيا وثقافيا
واقتصاديا وسياسيا( .عريقات  ،2927،ص )65
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السياسة اإلعالمية اجرائيا :هي األسس والقيم والمعايير التي يسعى اإلعالم األردني الرسمي الى
تحقيقها خالل تغطيته لالزمات وفق الخطة االستراتيجية الوطنية لإلعالم ،للسير في اإلصالح
والتطوير ،والتحديث في المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،لمحاربة الفقر
والبطالة.
اإلعـــــــــالم :هط ط ططو تزويط ط ططد النط ط ططاس باألخبط ط ططار ،والمعلومط ط ططات ،والحقط ط ططائق الثابت ط ط طة التط ط ططي تسط ط ططاعدهم علط ط ططى
تكط ططوين رأي صط ططائب فط ططي واقعط ططة مط ططن الوقط ططائع او مشط ططكلة مط ططن المشط ططكالت ،بحيط ططث يعبط ططر هط ططذا ال ط طراي
تعبي ط ط ار موضط ططوعيا عط ططن عقليط ططة الجم ط طاهير واتجاهط ططاتهم ،وهط ططو فط ططي نفط ططس الوق ط طت التعبيط ططر الموضط ططوعي
عن عقلية الجماهير وروحهم وميولهم واتجاهاتهم( .الفار ،2996 ،ص )21
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اإلعالم إجرائيا :هو تزويد المجتمع األردني بالمعلومات والبيانات الصادقة والسريعة والهادفة خالل
األزمات ،من خالل الرسالة االعالمية التي يتم نقلها بواسطة وسائل االتصال المختلفة للتأثير في الرأي
العام ،وتعديل بعض السلوكيات للوصول الى المصلحة العامة.

اإلعالم األردني الرسمي :يشتمل على الدوائر والمؤسسات االعالمية الوطنية والتي تتبع للدولة
األردنية ،كإذاعة المملكة االردنية الهاشمية ،والتلفزيون األردني ،ووكالة االنباء االردنية (بت ار) وكذلك
وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية ،والتي تعتبر
تصريحاتهم رسمية وتمثل نهج وتوجهات الدولة والحكومة األردنية.

األزمـــــــة :األزمط ططة هط ططي نقطط ططة تحط ططول فط ططي موقط ططف مفط ططاج يط ططؤدي إلط ططى أوضط ططاع غيط ططر مسط ططتقرة مط ططا
يه ط لطدد المص ططالح ،والبني ططة األساس ططية ،وتُح ططدث نت ططائج غيط ططر مرغ ططوب به ططا ،ك ططل ذل ططك ق ططد يج ططري فط ططي
وقط ط ططت قصط ط ططير يلط ط ططزم معط ط ططه اتخط ط ططاذ ق ط ط طرار محط ط ط لطدد للمواجهط ط ططة ،تكط ط ططون فيط ط ططه األط ط ط طراف المعنيط ط ططة غيط ط ططر
مس ط ط ططتعدة أو ق ط ط ططادرة عل ط ط ططى المواجه ط ط ططة ،وتظه ط ط ططر األزم ط ط ططة عن ط ط ططدما تخ ط ط ططرج المش ط ط ططكالت ع ط ط ططن نط ط ط ططاق
السط ط ططيطرة ،وتتالقط ط ططى األحط ط ططداث وتتشط ط ططابك األسط ط ططباب بالنتط ط ططائج ،ويفقط ط ططد معهط ط ططا متخط ط ططذ الق ط ط طرار قدرتط ط ططه
على السيطرة على مسار األزمة( .الدليمي ،2922،ص)69-16

9

األ زمة اجرائيا :هي من بداية وقوع الحدث في األردن إلى أن يتم السيطرة عليه (أحداث حرق الشهيد
الطيار معاذ الكساسبة مرو اًر بأحداث خلية اربد ،وانتها ًء بأحداث الكرك) ،فاألحداث تنافي الطبيعة
والطبيعة البشرية ،وغير مرغوب بها .وتؤثر على المجتمع االردني سلباً خالل وقت قصير وتخرج
عن سيطرة الجهات المعنية.
الصــــــحفي :عضط ط ططو النقابطط ططة المسط ط ططجل فط ط ططي سط ط ططجل الصطط ططحفيين ،واتخ ط ططذ الصط ط ططحافة مهن ط ططة لطط ططه ،وفط ط ططق
أحكام قانون نقابة الصحفيين األردنيين رقم ( )25لسنة )http://www.jpa.jo( .2661

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يهدف هذا الفصل لتسليط الضوء على األدب النظري ،واإلطار النظري المتعلق بموضوع الدراسة،
لتوضيح أهم المفاهيم األساسية للدراسة والمتمثلة بط (سياسة اإلعالم األردني الرسمي خالل األزمات
من وجهة نظر الصحفيين األردنيين) ،وبناء اإلطار النظري حيث ارتكز الباحث في دراسته على
نظرية (حارسة البوابة االعالمية) ،والبحث في األدب النظري للدراسة ،وعرض للدراسات السابقة ذات
الصلة ،وأهم النتائج المتعلقة بها ،وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
أوالً :األدب النظري


اإلطار النظري (نظرية حراسة البوابة اإلعالمية):
قط ططام بتطط ططوير نظري ط طة (حط ططارس البوابط ططة االعالميط ططة) عط ططالم الط ططنفس النمسط ططاوي األصط ططل واألمريكط ططي
الجنس ط ططية كي ط ططرت ل ط ططوين “ ،ي ط ططرى ان ط ططه عل ط ططى ط ط ططول الرحل ط ططة الت ط ططي تقطعه ط ططا الم ط ططادة االعالمي ط ططة
حتط ط ططى تصط ط ططل .وكلمط ط ططا طالط ط ططت الم ارحط ط ططل التط ط ططي تقطعهط ط ططا االخبط ط ططار حتط ط ططى تظهط ط ططر فط ط ططي الوسط ط ططيلة
االعالمي ط ططة ،ت ط ططزداد المواق ط ططع الت ط ططي يص ط ططبح فيه ط ططا م ط ططن س ط ططلطة ف ط ططرد او ع ط ططدة افط ط طراد تقري ط ططر م ط ططا إذا
كان ط ططت الرس ط ططالة س ط ططتنقل ب ط ططنفس الش ط ططكل او بع ط ططد ادخ ط ططال تع ط ططديالت عليه ط ططا ،ويص ط ططبح نف ط ططوذ م ط ططن
يط ط ططديرون هط ط ططذه البوابط ط ططات لط ط ططه اهميط ط ططة كبي ط ط طرة فط ط ططي انتقط ط ططال المعلومط ط ططات( .تالحمط ط ططه ،2922 ،ص
)52
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فرضيات النظرية( :جمال ،واخرون ،2927 ،ص.)266
 -2إن المعلومات واألخبار تنساب ضمن سلسلة مترابطة يقع ضمن حلقاتها أفراد لهم القدرة على
حجب انسياب الرسالة ،أو القيام بإضفاء تعديالت عليها.
 -2يعتبر األفراد المسؤولون عن اتخاذ الق اررات بشأن مرور الرسالة بمثابة حراس لنظم اخرى سياسية،
واجتماعية واقتصادية وثقافية ،وفي الغالب هم جزء من النسق العام لهذه النظم سواء

ارادياً بدافع االنتماء ،أو اكراهاً بفعل ضغوطات مختلف السلطات العليا ضمن المؤسسة اإلعالمية
ذاتها أو من خارجها.
 -3إن تًحكطم حطراس البوابطة فطي المعلومطات النهائيطة التطي ستصطل إلطى الجمهطور ،يجعطل مطنهم
المسطؤولين األولطين علطى تحديطد ،وترتيطب أهطم القضطايا مطن وجهطة نظطرهم ،وبالتطالي الطتحكم
في ر يتنا للواقع.

ومن خالل فرضيات النظرية لعناصر العملية االتصالية نجد ان القائم باالتصال يبرز كفاعل أساسي
ضمن هذه النظرية والذي يخضع عامة إلى سياسات المؤسسة اإلعالمية ،ومالكيها ويصبح سلوكه
كحارس بوابة من باب االلتزام بتوجهات المؤسسة المعلنة والمضمرة ،ويعتبر القائم باالتصال ضمن
اء كان مذيعاً أو صحفياً أو أياً كان يسعى لتوجيه
حدود النظرية أحد عناصر العملية االتصالية سو ً
رسالة ما  ،وهذا األمر ينطبق أيضا على حراس البوابة حيث هم الصحفيون الذين يقومون
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بجمع األخبار ،وهم مصادر األخبار ذاتهم  ،وهم أفراد الجمهور الذين لهم تأثير على إدراك ،واهتمام
أفراد آخرين من الجمهور حول المواد اإلعالمية( .جمال ،واخرون ،2927 ،ص.)266

لقد اتاحت شبكة األنترنت آفاقاً جديدة غيرت من طبيعة حارس البوابة ،وساهمت بشكل كبير في
اء التابعة للحكومات أو
القضاء على احتكار المعلومات واألخبار من قبل وسائل اإلعالم التقليدية سو ً
الممولة من أصحاب ر وس األموال .فالفرد لم يعد بحاجة لحارس بوابة ينوب عنه ،فهو يختار بكل
حرية ما يشاهده وما يتابعه وفي الوقت المحدد الذي يختاره  ،األمر الذي أدى إلى بروز قوى جديدة
لنقل األخبار ،ونشر المعلومات .وهذه القوى تعمل بالموازاة مع السلسلة التي تمر بها المعلومة ضمن
نظرية حراسة البوابة ،ولكنها تؤدي وظيفة عكسية ،حيث يقوم االتجاه القديم على حجب المعلومات
واألخبار ،وحماية األسرار لصالح القوى السياسية واالقتصادية .أما االتجاه الجديد فيهدف إلى تتبع
ونشر المعلومات المتستر عليها  ،وذلك لصالح الجمهور األكبر ،الذي يهدف إلى التغيير في شتى
نواحي الحياة( .جمال ،بن زروق ،ويسري صيشي ،2927 ،ص.)266

أما في اإلعالم الجديد فيمكن أن تمر بالمراحل ذاتها في حراسة البوابة ضمن الوسائل التقليدية ،خاصة
حين يتعلق األمر بالمواقع االلكترونية التي أنشئت امتداداً للمؤسسات اإلعالمية األصلية على أرض
الواقع فال يختلف الوضع ضمن شبكة االنترنت من ضرورة إشباع لسياسات المؤسسة ،وخطها
االفتتاحي .إال أن اإلمكانيات التي أتاحتها خدمات االنترنت ساعدت في كسر االنتقال الخطي النمطي

15

للرسالة عبر حراس البوابة ،ومرورها بمسالك غير خطية يمكن تلخيص هذه النماذج فيما يلي (:بخيت
السيد  ،2929،ص)52
 مسلك يشابه المسار التقليدي ضمن وسائل اإلعالم الحديثة لكنه أقصر من حيثالطول .
 مسلك تتخطى فيه الرسالة عديداً من حراس البوابة ماعدا الحارس األخير ضمنالوسيلة.
 مسلك يصل بالرسالة للجمهور دون أي تعديالت وبال حراسة.وت ط طرتبط ح ارسط ططة البوابط ططة االعالميط ططة االلكترونيط ططة بعالقط ططة مزدوجط ططة مط ططن ناحيط ططة أولط ططى بالمصط ططدر وهط ططو
(القائم باالتصال) ،ومن ناحية ثانية بالجمهور(المتلقي) كاالتي:

أ .القـــــــائم باالتصـــــــال :رغ ط ط ططم أن إمكاني ط ط ططة تواص ط ط ططل الح ط ط طراس بمص ط ط ططادر األخب ط ط ططار بطريق ط ط ططة
مباش ط ط طرة ال ازلط ط ططت قائمط ط ططة ،إال أن البط ط ططديل اإللكترونط ط ططي بط ط ططات األكثط ط ططر اسط ط ططتخداماً ،فعمليط ط ططة
رصط ط ططد وجمط ط ططع المعلومط ط ططات ،واألخبط ط ططار أصط ط ططبحت تط ط ططتم عط ط ططن طري ط ط طق البريط ط ططد اإللكترونط ط ططي،
والش ط ط ططبكات ،والمواق ط ط ططع اإلخباري ط ط ططة ،والمواق ط ط ططع الرس ط ط ططمية لوك ط ط ططاالت األنب ط ط ططاء ،كم ط ط ططا أص ط ط ططبح
اس ط ططتخدام الت ارس ط ططل الف ط ططوري ،والمحادث ط ططات المباشط ط طرة م ط ططن الط ط ططرق األساس ط ططية لرص ط ططد اآلراء
والمواقط ططف .وهن ط ططاك توجط ططه واض ط ططح إلط ططى تط ط ططوير العالقط ططة ب ط ططين ح ط طراس البواب ط ططة والمص ط ططادر
من جهة وبين الحراس والجمهور من جهة أخرى.

16

ب .المتلقــــــي :لق ط ططد اتخ ط ططذ ت ط ططدفق المعلوم ط ططات أش ط ططكاال جدي ط ططدة تختل ط ططف ع ط ططن ال ط ططنمط ال أرس ط ططي
ال ط ططذي ك ط ططان متطط ططداوال (م ط ططن الح ط ط طراس إل ط ططى الجمهطط ططور) حي ط ططث أص ط ططبحت العالق ط ططة تفاعليطط ططة
تش ط ط ططاركيه بم ط ط ططا فيه ط ط ططا الق ط ط ططدرة ل ط ط ططدى الجمه ط ط ططور عل ط ط ططى اختي ط ط ططار الم ط ط ططادة المناس ط ط ططبة بالش ط ط ططكل
المناس ط ططب ،وف ط ططي الوق ط ططت المالئ ط ططم ،م ط ططا يط ط طزيح ع ط ططن الجمه ط ططور ص ط ططفة الس ط ططلبية ف ط ططي التلق ط ططي
وع ط ط ططن الوس ط ط ططائل اإلعالمي ط ط ططة ص ط ط ططفة التلقطط ط ططين ،فق ط ط ططد زاد ه ط ط ططامل التواص ط ط ططل وال ط ط ططرد علطط ط ططى
انشغاالت القراء وتعليقاتهم وباتت المشاركات في مواضيع مفتوحة عبر الشبكة

أم ط ط ار شط ططائعا لط ططم يكط ططن متاحط ططا مط ططن قبط ططل ،إضط ططافة إلط ططى أن هط ططذا يقط ططدم آليط ططة دقيقط ططة للمؤسسط ططات
اإلعالمي ط ططة لقي ط ططاس حج ط ططم الق ط ططراءة ،والمش ط ططاهدة ،والتفض ط ططيل ،وتحدي ط ططد األوق ط ططات المناس ط ططبة له ط ططم
عط ططن طريط ططق التقنيط ططات الرقميط ططة التط ططي تتمتط ططع بهط ططا البيئط ططة الرقميط ططة ،وهط ططذا يسط ططاعد فط ططي التخطط ططيط
الجيط ط ططد للمضط ط ططامين المقدمط ط ططة ،ومط ط ططدى مالءمتهط ط ططا للجمهط ط ططور (مجلط ط ططة الط ط ططرواق  ،2927،العط ط ططدد
الخامس).

المعايير التي تؤثر على حراس البوابة اإلعالمية( :تالحمه ،2922 ،ص )52
 -2معايير المجتمع وقيمه وتقاليده :يؤثر النظام االجتماعي بقيمة ،ومبادئه على القائمين
باالتصال ،فقد يضحي القائم باالتصال ،او وسائل االعالم احيانا بالسبق الصحفي بسبب
قيم المجتمع وتقاليده.
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 -2المعط ط ططاير الذاتيط ط ططة للقط ط ططائم باالتصط ط ططال :تلعط ط ططب الخصط ط ططائص ،والسط ط ططمات الشخصط ط ططية للقط ط ططائم
باالتصط ط ط ططال دو اًر مثط ط ط ططل :النط ط ط ططوع ،والعمط ط ط ططر ،والط ط ط ططدخل ،والطبقط ط ط ططة االجتماعيط ط ط ططة ،والتعلط ط ط ططيم،
واالنتم ط ط ططاءات الفكريط ط ط ططة او العقائديط ط ط ططة ،وي ط ط ططؤثر االنتم ط ط ططاء ف ط ط ططي طريق ط ط ططة التفكيط ط ط ططر واتخطط ط ططاذ
الق اررات.
 -3المعط ططايير المهني ط ططة للقط ططائم باالتص ط ططال :يتع ط ططرض القط ططائم باالتص ط ططال للعديط ططد م ط ططن الض ط ططغوط
المهني ط ططة الت ط ططي ت ط ططؤثر ف ط ططي عمل ط ططه الت ط ططي ق ط ططد ت ط ططؤدي ال ط ططى توافق ط ططه م ط ططع سياس ط ططة المؤسس ط ططة
االعالمية التابع لها.
 -4مع ط ططايير الجمه ط ططور :إن الجمه ط ططور ي ط ططؤثر عل ط ططى الق ط ططائم باالتص ط ططال والعك ط ططس ص ط ططحيح ،اذ
يؤثر الجمهور بتقبله للخبر على القائم باالتصال ونوعية االخبار التي يقدمها.

وي ط ط ططرى الباح ط ط ططث بع ط ط ططد االط ط ط ططالع عل ط ط ططى فرض ط ط ططيات ،والمع ط ط ططايير لنظري ط ط ططة ح ارس ط ط ططة البواب ط ط ططة االعالمي ط ط ططة
التقليدي ط ط ططة ،وااللكتروني ط ط ططة ،انه ط ط ططا تط ط ط طرتبط ارتباط ط ط ططا وثيق ط ط ططا بموض ط ط ططوع الد ارس ط ط ططة ،وم ط ط ططدى ت ط ط ططأثير حط ط ط طراس
البواب ط ططة االعالمي ط ططة عل ط ططى سياس ط ططة االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات م ط ططن خ ط ططالل م ط ططا ي ط ططتم
نشره أو يمنع (بالكم والكيف والسرعة في نقل الخبر) من قبل حراس البوابات لمعايير

مرتبطط ططة بالعط ططادات والتقاليط ططد ،ومصط ططالح المؤسسط ططات االعالميط ططة الرسط ططمية التط ططي يتبعط ططون لهط ططا ،وك ط طذلك
ت ط ط ط ططأثير النظري ط ط ط ططة عل ط ط ط ططى الخط ط ط ط ططاب االعالم ط ط ط ططي الموج ط ط ط ططه للجمه ط ط ط ططور (المتلق ط ط ط ططي) إلح ط ط ط ططداث التغي ط ط ط ططر
االيجابي.
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وأهط ط ططم مط ط ططا يخلط ط ططص آليط ط ططه الباحط ط ططث مط ط ططن نظريط ط ططة ح ارسط ط ططة البوابط ط ططة االعالميط ط ططة ان لهط ط ططا التط ط ططأثير األول
والمباش ط ط ططر عل ط ط ططى التصط ط ط طريحات ،ونق ط ط ططل المعلوم ط ط ططات واالخب ط ط ططار والتحل ط ط ططيالت خ ط ط ططالل االزم ط ط ططات ف ط ط ططي
الوسائل االعالمية الرسمية خالل االزمات.

 األدب النظري:
السياســـــــة االعالميـــــــة :هط ط ططي مجموع ط ط ططة مط ط ططن المبط ط ططادح والمعط ط ططايير ،والقواع ط ط ططد التط ط ططي تحكط ط ططم س ط ط ططلوك
االنظمط ططة االعالميط ططة ،والتط ططي تشط ططتق عط ططادة مط ططن شط ططروط االيط ططديولوجيا األساسط ططية ،والقط ططيم التط ططي ترتكط ططز
اليها في بلد ما( .عريقات  ،2927،ص )65
وعنط ط ططد الحط ط ططديث عط ط ططن السياسط ط ططة االعالميط ط ططة أليط ط ططة منظمط ط ططة ،او مؤسسط ط ططة اعالميط ط ططة يجط ط ططب أوال معرفط ط ططة
لم ط ططن تنتم ط ططي ،ولم ط ططن ه ط ططي تابع ط ططة ألن ه ط ططذا االنتم ط ططاء ه ط ططو م ط ططن يص ط ططو ال ط ططنهج والمع ط ططايير ،والمب ط ططادح
الت ط ط ططي تس ط ط ططير عليه ط ط ططا ه ط ط ططذه المؤسس ط ط ططة اإلعالمي ط ط ططة ،ويك ط ط ططون ل ط ط ططه الت ط ط ططأثير المباش ط ط ططر عل ط ط ططى السياس ط ط ططة
االعالمية في النهاية لما يبث وما ال يبث.
أهداف السياسة االعالمية( :عريقات  ،2927،ص )65
 تزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة ،والصادقة المتعلقة بالشؤون العامة والكشف عنها. التأكد من صحة ،وصدق المعلومات التي يقدمها للجمهور. المحافظة على الحياد في تغطية الحدث من خالل اظهار وجهات النظر المختلفة.-

اختيار القضايا التي تتعلق بالجمهور المستهدف ،والتي تخدم مصالح هذا الجمهور.
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 تقديم التحليالت للقضايا السياسية المحلية بصفة ذكية وتنم على المعرفة ،واالطالع علىحقيقة الحدث.
اإلعــــــالم :ف ط ططن م ط ططن فن ط ططون االتص ط ططال الم ط ططؤثر ع ط ططن طري ط ططق نش ط ططر االخب ط ططار والمعلوم ط ططات والحق ط ططائق
بطريقط ط ططة ديناميكيط ط ططة تسط ط ططاعد فط ط ططي توعيط ط ططة ،وتثقيط ط ططف ،وتعل ط ط طيم ،واقنط ط ططاع الجمط ط ططاهير .فط ط ططاألعالم عمليط ط ططة
اجتماعيط ط ططة تط ط ططؤثر فط ط ططي النط ط ططاس ،ووسط ط ططيلة س ط ط طريعة وهامط ط ططة مط ط ططن وسط ط ططائل االتصط ط ططال بواسط ط طططة االخبط ط ططار
واالنبط ط ططاء ،وباسط ط ططتخدام الط ط ططتعلم والترفيط ط ططه واالقنط ط ططاع مط ط ططن اجط ط ططل اش ط ط طراك النط ط ططاس فط ط ططي تحقيط ط ططق االهط ط ططداف
واشط ط ططباع الرغبط ط ططات ،والوصط ط ططول الط ط ططى غايط ط ططات منشط ط ططودة وعنط ط ططدما يكط ط ططون االعط ط ططالم معب ط ط ط ار عمط ط ططا تريط ط ططده
الدول ط ططة ف ط ططان االع ط ططالم ف ط ططي ه ط ططذه الحال ط ططة يعم ط ططل عل ط ططى مخاطب ط ططة عق ط ططول االفط ط طراد ،ليعب ط ططر ع ط ططن سياس ط ططة
الدولة والتأثير في سلوكهم وتحقيق هذه السياسة( .ابو سمرة  ،2922،ص )25
ويشير لفظ اإلعالم في مدلوله العام إلى وسائل النشر التكنولوجية الحديثة المتطورة ،وإلى حرية
النشر الممنوحة ،أو المكفولة كحق شرعي في أغلب دساتير وشرائع البلدان المختلفة ،والى األنشطة
االجتماعية األساسية التي جعلت من هذه الوسائل التكنولوجية أعمدتها الرئيسية ،واألساسية مع الوضع
في االعتبار عدم فصل هذه المدلوالت الثالثة ( وسائل النشر ،وحرية النشر ،واألنشطة االجتماعية)
عن بعضها في تكميل بعضها البعض في تحديد المعنى العام لهذا المصطلح حتى يكمن التعامل معه
علمياً كي يكون التطبيق مالئما (حجاب، 2994 ،ص .)62-62
واإلعالم اتصال من جهة ،وغالبا ما تكون رسمية إلى جهة أخرى ،وغالباً ما تكون الشعب أو قطاع
من قطاعات الشعب لتوصيل رسالة إعالمية ،بهدف احداث تغيير في سلوك الناس .وفي الرأي العام
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لتحقيق أهداف معينة يسعى اليها المرسل للرسالة االعالمية وغالباً ما تكون لغايات تخدم مصالح
معينة( .الفار ،2996،ص)21
ويعتب ط ططر االع ط ططالم الجدي ط ططد مجموع ط ططة م ط ططن االنش ط طططة الرقمي ط ططة االلكتروني ط ططة الجدي ط ططدة الت ط ططي تق ط ططوم بنش ط ططر
المحتط ط ططوى ،واسط ط ططتقباله ايضط ط ططا مط ط ططن خط ط ططالل الوسط ط ططائط االلكترونيط ط ططة المتعط ط ططددة وهط ط ططو اعط ط ططالم شط ط ططبكي –
الكترون ط ط ططي – تف ط ط ططاعلي – مجتمع ط ط ططي – رقم ط ط ططي – وب ط ط ططديل ع ط ط ططن وس ط ط ططائل االتص ط ط ططال االخ ط ط ططرى بس ط ط ططبب
استخدامه الواسع وانتشاره بين الجماهير( .الرحباني ،2925 ،ص )22
مفهـــــوم إعـــــالم األ زمــــــات :إع ط ططالم األزم ط ططات ه ط ططو مجموع ط ططة العملي ط ططات الت ط ططي تتوس ط ططل به ط ططا مختل ط ططف
الوس ط ططائل االعالمي ط ططة قب ط ططل واثن ط ططاء وبع ط ططد االزم ط ططات لتغطي ط ططة االح ط ططداث ومواكبته ط ططا .وعل ط ططى ال ط ططرغم م ط ططن
ان االزم ط ططة ليس ط ططت اساس ط ططا مس ط ططألة إعالمي ط ططة ،اال أن االع ط ططالم يس ط ططتمد أهميت ط ططه الكب ط ططرى زم ط ططن ح ط ططدوث
االزم ط ط ططات م ط ط ططن قدرت ط ط ططه الهائل ط ط ططة عل ط ط ططى الت ط ط ططأثير ،وتوجي ط ط ططه الطط ط ط أري الع ط ط ططام ،واحتط ط ط طواء ت ط ط ططداعيات االزم ط ط ططة
وتأثيراتها السلبية ،ودعم المواقف( .زرمان ،2929 ،ص )21
إعــــالم االزمــــة :عمليط ططة التفاعط ططل اللفظط ططي ،الحالط ططة االسط ططتثنائية التط ططي تعيشط ططها المؤسسط ططات االعالميط ططة
المختلفط ط ططة ،وذلط ط ططك كاسط ط ططتجابة حتميط ط ططة ألزمط ط ططة سياسط ط ططية ،او اقتصط ط ططادية يمط ط ططر بهط ط ططا المجتمط ط ططع ،حيط ط ططث
تنشط ططط وتكثط ططر اثنط ططاء حط ططدوث هط ططذه االزمط ططة ب ط طرامج التغطيط ططة االعالميط ططة ،وبط ططنفس الوقط ططت تط ططزداد نسط ططبة
اعتمط ط ططاد الجمط ط ططاهير علط ط ططى الوسط ط ططيلة االعالميط ط ططة للتعط ط ططرف علط ط ططى المزيط ط ططد مط ط ططن تفاصط ط ططيل هط ط ططذه االزمط ط ططة.
(شومان  ،2999،ص )259
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اإلعالم األردني :جاءت بداية اإلعالم األردني عام 2622م ،بقدوم األمير عبد هللا بن الحسين
إلى إمارة شرقي األردن ،وتأسيس اإلمارة بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ،حيث جلب األمير
اإلعالم لإلمارة من الحجاز بعدة صحف كالفالح ،والقبلة ،وبريد الحجاز.
الحق يعلو أول الصحف االردنية ومن ثم تبعها أول صحيفة رسمية مطبوعة (جريدة الشرق العربي)
في عام( .2623الموسى ،2661 ،ص)12

وبعط ط ط ط ططد اسط ط ط ط ططتقالل المملكط ط ط ط ططة األردنيط ط ط ط ططة الهاشط ط ط ط ططمية عط ط ط ط ططام  2646م ،تطط ط ط ط ططور قطط ط ط ط ططاع اإلعط ط ط ط ططالم
واالتص ط ططال ،تمث ط ططل ف ط ططي انش ط ططاء محط ط ططة االذاع ط ططة األردني ط ططة ،وبص ط ططدور الدس ط ططتور ع ط ططام 2652م ت ط ططم
كتابط ط ططة أول قط ط ططانون للمطبوعط ط ططات والنشط ط ططر فط ط ططي األردن ،والط ط ططذي نصط ط ططت المط ط ططادة الثانيط ط ططة منط ط ططه علط ط ططى
(أن الصط ط ططحافة والكتابط ط ططة والطباعط ط ططة ح ط ط طرة ولكط ط ططل شط ط ططخص الحط ط ططق فط ط ططي حري ط ططة التعبيط ط ططر عط ط ططن أريط ط ططه،
وإذاعط ط ططة اآلراء ،واألنبط ط ططاء بمختلط ط ططف وسط ط ططائل النشط ط ططر ،وال تقيط ط ططد هط ط ططذه الحريط ط ططة اال بحط ط ططدود القط ط ططانون).
(الموسى ،2661 ،ص)12

وف ط ط ططي عطط ط ططام  2664م ،انشطط ط ططئت و ازرة الثقاف ط ط ططة واإلعطط ط ططالم األردنيط ط ط ططة ،حي ط ط ططث بط ط ط ططرزت المؤسسطط ط ططات
االعالميط ط ط ططة فصط ط ط ططدرت جريط ط ط ططدة الدسط ط ط ططتور عط ط ط ططام 2667م ،وال ط ط ط طرأي عط ط ط ططام 2672م ،وبتط ط ط ططاريخ 27
ابري ط ططل ع ط ططام 2661م ،اعططط ططى جالل ط ططة المغفطط ططور ل ط ططه ب ط ططأن هللا المل ط ططك الحس ط ططين ب ط ططن ط ط ططالل اشط ط ططارة
البط ط ططدء النطط ط ططالق بط ط ططث التلفزيط ط ططون األردنط ط ططي؛ ليكط ط ططون أداة اتصط ط ططال وتواصط ط ططل مط ط ططع العط ط ططالم ومط ط ططن ثط ط ططم
انشاء وكالة االنباء االردنية بت ار عام 2666م( .ابو عرجة  ،2666،ص )244-297
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وف ط ططي الق ط ططرن الح ط ططادي والعشط ط طرين واك ط ططب اإلع ط ططالم األردن ط ططي الث ط ططورة الرقمي ط ططة ،وج ط ططاء ه ط ططذا االهتم ط ططام
م ط ططن ص ط ططاحب الجالل ط ططة الهاش ط ططمية المل ط ططك عب ط ططد هللا الث ط ططاني اب ط ططن الحس ط ططين ،حي ط ططث أك ط ططد جاللت ط ططه أن
حريط ط ططة الص ط ط ططحافة س ط ط ططقفها الس ط ط ططماء  ،وه ط ط ططذا تعزي ط ط ططز م ط ط ططن جاللت ط ط ططه للحري ط ط ططة الص ط ط ططحفية واس ط ط ططتقالل
العم ط ططل اإلعالم ط ططي ،فق ط ططد ك ط ططان م ط ططن الطبيع ط ططي أن تنتش ط ططر الص ط ططحافة االلكتروني ط ططة ،وي ط ططزداد تأثيره ط ططا
واتس ط ططاعها فق ط ططد س ط ططاهمت الص ط ططحافة االلكتروني ط ططة ف ط ططي االردن بنق ط ططل االخب ط ططار واالح ط ططداث ،والتعلي ط ططق
عليها بجرأة وصراحة وشفافية والسرعة بنقل المعلومة.

وف ط ططي ع ط ططام 2996م أص ط ططدرت وكال ط ططة عم ط ططون اإلخباري ط ططة ص ط ططحيفة إلكتروني ط ططة أردني ط ططة متخصص ط ططة
إخباري ط طاً ،وظهط ططرت بعط ططد ذلط ططك صط ططحف إخباريط ططة أخط ططرى مثط ططل :وكالط ططة أنبط ططاء س ط طرايا ،وموقط ططع خبرنط ططي،
ورم ،وأون اليط ط ط ططن ،والسوسط ط ط ططنة وسط ط ط ططما األردن وغيرهط ط ط ططا ،حتط ط ط ططى تجط ط ط ططاوز عط ط ط ططددها المئط ط ط ططة .ويمتلط ط ط ططك
القط ط ططاع الخطط ططاص األردنطط ططي خمسطط ططة عشط ط ططر فضطط ططائية مطط ططن أصط ط ططل  46قن ط ططاة مرخصط ط ططة( .الفيطط ططومي،
 ،2662ص )52- 42

أٌنشئت و ازرة الدولة لشؤون االعالم واالتصال عام  2995م ،بعد إلغاء و ازرة اإلعالم عام 2992م،
وتم تأسيس هيئة االعالم المرئي والمسموع عام 2993م ،لزيادة هامل الحريات في المؤسسات
االعالمية االردنية( .اليونسكو)2925 ،
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االستراتيجية الوطنية لإلعالم:
تم إعداد االستراتيجية الوطنية لإلعالم بمختلف أشكاله؛ المرئي ،والمقروء ،والمسموع ،واإللكتروني،
والتي تقوم على قاعدتي الحرلية والمسؤولية ،وتأخذ بعين االعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة
المعنية والمتلصلة في
المتقدم وتكريساً لشراكة كافة القطاعات
لالتصال ،يأتي هذا تأكيداً لدور اإلعالم
ل
ل
صياغة مالمح اإلعالم الوطني المطلوب ،وبالبناء على المنجز اإلعالمي األردني ،وما حققه خالل
عبرت ،بجالء ،عن إرادة عليا ،آمنت بالكلمة وسيلة للحوار ،وباحترام
مهمة ،ل
العقود الماضية ،من نقالت ل
الحر المسؤول كشريك وكوكيل أيضا للمجتمع.
أي والرأي اآلخر ،وباإلعالم ل
الر ل

لوية واالعتبار؛ ضرورات
فقد أخذت حوارات وجهود إعداد االستراتيجية
الوطنية لإلعالم ،بعين األو ل
ل
اإلصالح اإلعالمي ،وتنمية هذا القطاع الحيوي ،وتعريف المفاهيم المتلصلة بدوره وجوهر رسالته،
أساسية في مسيرة التنمية
ومتطلبات انطالقه؛ بما يتالءم مع مشروع اإلصالح السياسي ،ويحقق ركيزة
ل
ل
واإلصالح الشامل)http://www.pm.gov.jo/content( .

تهدف هذه االستراتيجية إلى تعزيز البيئة الموائمة إليجاد إعالم أردني مستقل ومستنير يقوم على األسس
اآلتية:
-2بيئة تشريعية مواتية توازن بين الحرية والمسؤولية.
-2مهنية عالية لإلعالميين تقوم على التدريب الموضوعي المستدام.
-3التنظيم الذاتي للمهنة وااللتزام بأخالقياتها.
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َّ
إن ه ط ططذه االس ط ططتراتيجية ه ط ططي حص ط ططيلة حط ط طوارات ولق ط ططاءات عدي ط ططدة ،وش ط ططاملة ،م ط ططع مجم ط ططل المؤسس ط ططات
المتنوع ط ط ططة ف ط ط ططي القط ط ط ططاعين الع ط ط ططام والخ ط ط ططاص ،ذات الص ط ط ططلة المباشط ط ط طرة وغي ط ط ططر المباشط ط ط طرة
والفعالي ط ط ططات
ل
بالعملية اإلعالمية)http://www.pm.gov.jo/content( .
ل

أهمية االستراتيجية الوطنية لإلعالم:
اإلعالميط ط ططة إلط ط ططى تعزيزهط ط ططا هط ط ططي ضط ط ططمان اسط ط ططتقاللية
مط ط ططن أهط ط ط لطم األمط ط ططور التط ط ططي تهط ط ططدف االسط ط ططتراتيجية
ل
طمية ،وتطط ط ططوير أداء العط ط ططاملين فيهط ط ططا ،إضط ط ططافة إلط ط ططى إعط ط ططادة النظط ط ططر فط ط ططي
المؤسسط ط ططات اإلعالميط ط ططة الرسط ط ط ل
وتقوي ط ط ططة اس ط ط ططتثمارها ف ط ط ططي اإلع ط ط ططالم الرس ط ط ططمي ،وتش ط ط ططجيع
موق ط ط ططف الحكوم ط ط ططة م ط ط ططن ص ط ط ططناعة اإلع ط ط ططالم،
ل
القط ط ططاع الخ ط ططاص عل ط ططى االس ط ططتثمار في ط ططه ،وت ط ططوفير المتطلب ط ططات ليك ط ططون اإلع ط ططالم الرس ط ططمي ق ط ططاد اًر عل ط ططى
تق ط ططديم رس ط ططالة الدول ط ططة األردني ط ططة م ط ططن خ ط ططالل التلفزي ط ططون األردن ط ططي واإلذاع ط ططة األردني ط ططة ،ووكال ط ططة األنب ط ططاء
األردنية (بترا))http://www.pm.gov.jo/content( .

األ زمات واألحداث التي مرت بها األردن عام (:)8102-8102
األحط ط ططداث التط ط ططي مط ط ططرت بهط ط ططا األردن خط ط ططالل عط ط ططام  2926- 2925م ،تركط ط ططت فط ط ططي ذاك ط ط طرة االردنيط ط ططين
مش ط ططاهد ال يمك ط ططن نس ط ططيانها م ط ططن استش ط ططهاد الطي ط ططار مع ط ططاذ الكساس ط ططبة ،وم ط ططرو ار بأح ط ططداث خلي ط ططة ارب ط ططد
وانتهاء بأحداث الكرك.
فط ط ططي  24ديسط ط ططمبر  2924م ،أثنط ط ططاء غط ط ططارة جويط ط ططة ضط ط ططد تنظط ط ططيم داعط ط ططل فط ط ططي الع ط ط طراق والشط ط ططام ،وقط ط ططع
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الطي ط ط ط ط ططار مع ط ط ط ط ططاذ الكساس ط ط ط ط ططبة رهين ط ط ط ط ططة ف ط ط ط ط ططي أي ط ط ط ط ططدي التنظ ط ط ط ط ططيم .ص ط ط ط ط ططرح الن ط ط ط ط ططاطق الرس ط ط ط ط ططمي باس ط ط ط ط ططم
الحكومط ططة الط ططدكتور محمط ططد المط ططومني بسط ططقوط إحط ططدى طط ططائرات سط ططالح الجط ططو الملكط ططي األردنط ططي ووقط ططوع
طير لط ططدى داعط ططل ،وتط ططم إعدامط ططه حرق ط طاً وهط ططو حط ططي علط ططى يط ططد عناصط ططر التنظط ططيم يط ططوم  3ينط ططاير
قائط ططدها أسط ط اً
 ،2925حيط ططث كط ططان يقط ططف داخط ططل قفط ططص حديط ططدي مغلط ططق .أعلط ططن التلفزيط ططون األردنط ططي عط ططن وفاتط ططه يط ططوم
 3فب اريط ططر  ،2925وذلط ططك بعط ططد أن قامط ططت مواقط ططع تابعط ططة لتنظط ططيم داعط ططل برفط ططع صط ططور ومقطط ططع فيط ططديو
لعمليط ططة حرقط ططه .وقط ططد أعلط ططن التلفزيط ططون األردنط ططي أن إعط ططدام الطيط ططار تط ططم يط ططوم  3ينط ططاير  2925ولط ططيس 3
فبراير )https://www.skynewsarabia.com(. 2925

وبعد قرابة السنة من ازمة الكساسبة وقعت أحداث خلية إربد وهي عمليات مداهمة تمت في مدينة
إربد بتاريخ  2آذار  2016لمدة تراوحت بين 24 - 22ساعة للبحث عن عناصر إرهابية من تنظيم
داعل اإلرهابي ،وكانت وسائل اإلعالم ممنوعة من االقتراب ،والجهات الرسمية ،واألمنية لم تقدم أي
معلومات عن عدد المتحصنين أو هوياتهم )).https://ar.wikipedia.org

وفي نفس العام ( )2926وقعت عملية االعتداء على مخابرات البقعة من قبل ما يسمى الذئب المنفرد
التي خلفت خمسة شهداء من مرتبات مخابرات البقعة .وبعد هذه العملية بط  25يوما ،شهدت منطقة
الركبان المحاذية للحدود االردنية السورية الشرقية عملية انتحارية بمركبة من تنظيم داعل ،أدت الى
استشهاد  7من أفراد القوات المسلحة ومقتل منفذ العملية
واختتم عام  2926بعملية الكرك التي ابتدأت احداثها الدراماتيكية من منطقة القطرانة ،باستشهاد أحد
رجال االمن ،مرو ار بقلعة الكرك ،وانتهاء بأحداث قريفال.
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عملية الكرك بدأت يوم  21من ديسمبر حيث قام افراد يتبعون لتنظيم الدولة اإلسالمية بإطالق النار
في قلعة الكرك التاريخية بمدينة الكرك ،وأسفر الهجوم عن قتل عشرة أشخاص ،بينهم سبعة رجال أمن
وسائحة كندية إلى جانب إصابة  34شخصا آخرين .مديريتا األمن العام وقوات الدرك ،أعلنتا في بيان
رسمي مشترك ،عن انتهاء العملية األمنية ضد المجموعة اإلرهابية ،وقتل اربعة ارهابيين رغم بقاء
عمليات التمشيط ،وفجر اليوم التالي حصل اشتباك في قرية قريفال القريبة من قلعة الكرك حيث أعلن
الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني ان اربعة من رجال األمن سقطوا شهداء بعدما تمكن أحد
المعتقلين من اإلفالت منهم وإطالق النار عليهم ،وكان اإلعالن عن حيثيات هذه القضية قد اثار
ضجة واسعة لدى الرأي العام () https://ar.wikipedia.

االعالم االردني الرسمي خالل االزمات:
يرك ط ططز الخط ط ططاب االعالمط ط طي االردن ط ططي عل ط ططى المص ط طططلح خ ط ططالل االزم ط ططة وه ط ططو ج ط ططزء م ط ططن اساس ط ططيات
الدولط ط ططة االردنيط ط ططة  ،ويط ط ططأتي هط ط ططذا الخطط ط ططاب بتوجيهط ط ططات مط ط ططن جاللط ط ططة الملط ط ططك ومط ط ططا يصط ط ططدر عن ط ط طه مط ط ططن
خطاب ط ططات وأوراق نقاش ط ططية ،وم ط ططن توجيه ط ططات الحكوم ط ططة ،والبرلم ط ططان والقض ط ططاء ،وك ط ططل مكون ط ططات الدول ط ططة
االردنيط ططة .والخطط ططاب االعالمط ططي يكمط ططن اهميط ططة بالمصط طططلح خط ططالل االزمط ططات ومثط ططال علط ططى ذلط ططك فط ططي
عط ططام  2925حادثط ططة مركط ططز تط ططدريب المط ططوقر ،حيط ططث هنالط ططك قتلط ططى امريكط ططان واردني ط طون ولبنط ططانيون ومط ططن
جن ط ططوب افريقي ط ططا ،الص ط ططيغة الت ط ططي ت ط ططم اتباعه ط ططا وم ط ططا يهمن ط ططا هن ط ططا ( كلم ط ططة مس ط ططتخدم م ط ططدني للع ط ططاملين
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االردنيط ط ططين واعتبط ط ططروا شط ط ططهداء اي اصط ط ططبحوا شط ط ططهداء الواجط ط ططب وهط ط ططذا توصط ط ططيف عنط ط ططد ثقافط ط ططة المجتمط ط ططع
االردني مهم (.فيصل الشبول )2921،

ويفتق ط ططد االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي ص ط ططيغة ديناميكي ط ططة ف ط ططي التع ط ططاطي م ط ططع االزم ط ططات ،لكثط ط طرة الجه ط ططات
ذات الص ط ططلة ف ط ططي االم ط ططالءات ،م ط ططا يعن ط ططي ان الخط ط ططاب س ط ططيكون مش ط ططتتا وغي ط ططر ناض ط ططج وه ط ططذا يقودن ط ططا
الط ططى ان االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي مغيط ططب تمامط ططا فط ططي المسط ططاهمة الفعالط ططة فط ططي الخطط ططاب االعالم ط ططي
الم ط ط ططؤثر ف ط ط ططي المجتم ط ط ططع اال م ط ط ططن بع ط ط ططض االخب ط ط ططار غي ط ط ططر المهم ط ط ططة ،وع ط ط ططدم وج ط ط ططود مرجعي ط ط ططة رئيس ط ط ططية
متفاعل ط ططة ف ط ططي ص ط ططو الخط ط ططاب اال م ط ططن تل ط ططك القوال ط ططب الخطابي ط ططة المتك ط ططررة الت ط ططي س ط ططبق وان س ط ططمعها
الشارع أكثر من مرة( .محمد القاضي )2921،
وخالل االزمات هناك ناطق رسمي باسم الحكومة األردنية ،والذي له الحق في التصريح باسم الحكومة،
وخالل احداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة كان الناطق الرسمي باسم الحكومة والناطق االعالمي
باسم القوات المسلحة االردنية (الجيل العربي) ،متواجدين على شاشة التلفزيون األردن ،ومدير وكالة
االنباء االردنية –بت ار – متواجد على شاشة العربية لأدالء بالتصريحات والمعلومات الصحيحة الن
حالة االنفعال الوطني كان ال بد من االجابة عن كل التسا الت خالل االزمة .ويتم التنسيق بين جميع
أطراف االزمة داخل الدولة االردنية فكل شخص لديه القدرة على التصريح ،واالدالء بالمعلومات ضمن
اختصاصه فهو ناطق اعالمي من ضمن الفريق االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات .وفي بعض
االحيان يكون رئيس الحكومة ناطقا رسميا ،ومن ضمن الفريق االعالمي او اي مسؤول في الدولة،
لتقديم المعلومة الصحيحة والصادقة ،وان يكون لدى الناطق االعالمي مصداقية سابقة لدى الشارع
االردني ينعكس ويؤثر على مجريات االزمة اعالمية لدى المتلقي للخبر والمعلومة ،واهم عنصر في

28

السياسة التحريرية خالل االزمات هي معرفة خصائص الجمهور الذي توجه له الخطاب من اجل انتاج
الخطاب المناسب( .فيصل الشبول)2921 ،
لقطططد أصطططبح تط ططأثير الخطط ططاب االعالمط ططي االردنط ططي الرسط ططمي ضط ططعيفا علط ططى المجتمطططع االردنط ططي فطططي ظط ططل
الطيط ط ط ططف الواسط ط ط ططع مط ط ط ططن القن ط ط ط طوات الفضط ط ط ططائية ،وانتشط ط ط ططار المواق ط ط ط طع االلكترونيط ط ط ططة ،ومواقط ط ط ططع التواص ط ط ط ططل
االجتماعي ،والتي استحوذت على ثقة المجتمع االردني أكثر من االعالم الرسمي الذي

ت ارجط ط ططع دوره بشط ط ططكل ملحط ط ططوم فط ط ططي ظط ط ططل غيط ط ططاب الت ط ط طزام الحكومط ط ططة بالشط ط ططفافية ،وافراطهط ط ططا فط ط ططي توجيط ط ططه
الخط ططاب االعالمط ططي حس ططب مصط ططلحتها ،االم ططر الطططذي لطططم يع ططد خافي ططا عل ططى المجتمط ططع ،م ططا دفعط ططه الطططى
البحث عن مصادر أكثر مصداقية وواقعية وسرعة( .حافظ الماضي)2921 ،
و ف ط ططي ظ ط ططل انتش ط ططار وس ط ططائل االتص ط ططال واالع ط ططالم المختلف ط ططة ،وتص ط ططدر مواق ط ططع التواص ط ططل االجتم ط ططاعي
والسوش ط طيال ميط ططديا فط ططأن تط ططأثير خطط ططاب اعط ططالم االزمط ططة لط ططم يعط ططد قط ططاد ار علط ططى التط ططأثير بشط ططكل مباشط ططر،
الن المجتمط ططع اص ط ططبح مطلعط ططا ،ومنفتح ط ططا عل ط ططى اي حط ططدث او ازم ط ططة ،لوج ط ططود منط ططابر اعالمي ط ططة اخ ط ططرى
غيط ططر منط ططابر االعط ططالم الرسط ططمي ،وهطططذا مط ططا ال يدركطططه القط ططائمون علط ططى االعط ططالم الرس ططمي بع ططد ،ومط ططازال
متط ط ططأخ ار فط ط ططي اسط ط ططتخدام تلط ط ططك الوسط ط ططائل ذات التط ط ططأثير الس ط ط طريع ويغفط ط ططل االعط ط ططالم الرسط ط ططمي ان فئط ط ططات
المجتم ط ططع االردن ط ططي اغلبه ط ططا العنص ط ططر الش ط ططبابي الق ط ططادر علط ط طى مواكب ط ططة الث ط ططورة الرقمي ط ططة ( التكنولوجي ط ططا )
الذكيطط ططة  ،وهطط ططذا مطط ططن شطط ططأنه ان يفقطط ططد الخططط ططاب االعط ط ططالم الرس ط ططمي خط ط ططالل االزمط ط ططة بوصط ط ططلة التط ط ططأثير
على المجتمع  (.محمد القاضي)2921 ،
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خ ط ططالل االزم ط ططات يج ط ططب االهتم ط ططام اوال بالمعلوم ط ططة الص ط ططحيحة ،وي ط ططأتي بع ط ططد ذل ط ططك التحل ط ططيالت ،ورص ط ططد
تط ط ططداعيات االزمط ط ططة للخط ط ططروج منهط ط ططا بأقط ط ططل الخسط ط ططائر الماديط ط ططة ،والنفسط ط ططية ،والط ط ططتعلم لالزمط ط ططات القادمط ط ططة،
والط ططبطء الط ططذي يحص ط ططل فط ططي نق ط ططل الخبط ططر خ ط ططالل االزمط ططات س ط ططببه المصط ططدر ،اي يج ط ططب نسط ططب الخب ط ططر
لمصط ططدر موث ط ططوق مث ط ططل االم ط ططن العط ططام ( خ ط ططالل االزم ط ططات االمني ط ططة ) ،او المسط ططؤول ع ط ططن االزم ط ططة ف ط ططي
الموقط ط ططع ،ومثط ط ططال علط ط ططى نسط ط ططب الخبط ط ططر للمصط ط ططدر ،احط ط ططداث الكط ط ططرك وجط ط ططاءت علط ط ططى النحط ط ططو التط ط ططالي،
وقط ططت العمليط ططة بع ط ططد الظهط ططر ،ت ط طزامن الح ط ططدث مط ططع جلس ط ططة لمجلط ططس الن ط طواب بحض ط ططور الحكومط ططة حي ط ططث
ص ط ططرح رئ ط ططيس ال ط ططوزراء ان االره ط ططابيين ع ط ططددهم عشط ط طرة اش ط ططخاص ،وت ط ططم النش ط ططر بالوكال ط ططة انه ط ططم عشط ط طرة
اش ط ططخاص وت ط ططم نس ط ططب الخب ط ططر لطط طرئيس ال ط ططوزراء ،وبع ط ططد س ط ططاعة ص ط ططرح مص ط ططدر م ط ططن االم ط ططن الع ط ططام ان
عط ط ططدد االرهط ط ططابيون سط ط ططتة اشط ط ططخاص ،وتط ط ططم نشط ط ططر الخبط ط ططر ونسط ط ططبه الط ط ططى االمط ط ططن العط ط ططام ،وتبط ط ططين بعط ط ططد
االنته ط ططاء م ط ططن العملي ط ططة االرهابي ط ططة انه ط ططم ع ط ططددهم أربع ط ططة ،ولك ط ططن الوكال ط ططة نس ط ططبت اخباره ط ططا لمص ط ططادر،
وعلي ط طه ف ط ططأن مصط ططداقيتها لط ططم تم ط ططس وترفط ططع عنهط ططا المسط ططؤولية  .وك ط ططاالت االنبط ططاء لهط ططا عط ططدة سياس ط ططات
منهط ططا مط ططا تكتفط ططي بمصط ططدر واحط ططد او مصط ططدرين او حتط ططى ثالثط ططة مصط ططادر ،وحيط ططث مط ططا تط ططوفر المصط ططدر
يط ططتم نسط ططب المعلومط ططة اليط ططه ،وفط ططي االزمط ططات شط ططاهد العيط ططان يجط ططب ان يكط ططون ثقط ططة وينسط ططب اليط ططه باسط ططمه
وصفته،
وخط ططالل االزمط ططات هنالط ططك اخبط ططار كثي ط طرة تخط ططرج للشط ططارع مض ط طللة للم ط طواطن المتط ططابع مط ططع بدايط ططة االزمط ططة
مط ططن خط ططالل المواقط ططع االلكترونيط ططة و-السوش ط طايل ميط ططديا – وفط ططي االعط ططالم الرسط ططمي ال يمكط ططن التص ط طريح
اال بع ط ططد التأك ط ططد م ط ططن ص ط ططحة الخب ط ططر ول ط ططو عل ط ططى حس ط ططاب الس ط ططرعة ،ومث ط ططال عل ط ططى ذل ط ططك ازم ط ططة الطي ط ططار
الش ط ططهيد مع ط ططاذ الكساس ط ططبة ك ط ططان ل ط ططدى االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي خط ط ططة مس ط ططبقة لع ط ططدة س ط ططيناريوهات
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محتمل ط ططة  ،أوله ط ططا نج ط ططاح عملي ط ططة التب ط ططادل ،ويخ ط ططرج الطي ط ططار بتصط ط طريح اعالم ط ططي  ،او اعدام ط ططه ،ل ط ططذلك
نجط ططح االعط ططالم األردنط ططي الرسط ططمي بط ططإدارة ازمط ططة الشط ططهيد ،واسط ططتطاع تجيط ططيل الشط ططارع االردنط ططي لصط ططالح
البلط ططد ضط ططد تنظط ططيم الدولط ططة االسط ططالمية فط ططي العطط طراق والشط ططام ( داعط ططل ) ،حيط ططث كانط ططت نقطط ططة الفص ط ططل
له ط ططذا التنظ ط ططيم ل ط ططدي ابن ط ططاء الش ط ططعب االردن ط ططي بض ط ططالله ع ط ططن طري ط ططق الح ط ططق ،ام ط ططا ع ط ططن اح ط ططداث خلي ط ططة
اربط ط ط ططد كانط ط ط ططت قمط ط ط ططة المشط ط ط ططكلة بالمعلومط ط ط ططات لحساسط ط ط ططية العمليط ط ط ططة االمنيط ط ط ططة كونهط ط ط ططا عمليط ط ط ططة مداهمط ط ط ططة
والتص ط طريح بالمعلومط ططات قط ططد يط ططؤثر عل ط طى مجريط ططات العمليط ططة ،وعلط ططى سط ططالمة رجط ططال االمط ططن ،امط ططا عط ططن
احط ط ططداث الكط ط ططرك كأنط ط ططه مفاجئط ط ططة وال يوجط ط ططد تخطيط ط ططر ،والمشط ط ططهد ضط ط ططبابي حتط ط ططى وقط ط ططت متط ط ططأخر مط ط ططن
مجري ط ططات االح ط ططداث ،وال ط ططذي ظه ط ططر ب ط ططه االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي بالض ط ططعف ش ط ططيئا م ط ططا ،ام ط ططا ع ط ططن
القن ط طوات الت ط ططي بثتط ط طه عل ط ططى اله ط طواء مباشطط طرة ال يوج ط ططد معلوم ط ططات او تص ط طريحات  ،فق ط ططط ص ط ططورة للقلع ط ططة
هط ط ط ططذا عجط ط ط ططز اعالمط ط ط ططي كامط ط ط ططل  ،حيط ط ط ططث ال يوجط ط ط ططد مرجط ط ط ططع او متخصط ط ط ططص لط ط ط ططأدالء بالتص ط ط ط طريحات.
(فيصل الشبول)2921 ،
ولعدم التزام الحكومة بالشفافية ،والتأخر في تزويد االعالم االردني الرسمي باألخبار ،وفرض قيود على
حرية التغطية اإلعالمية ،وعدم وجود استراتيجية واضحة للتعاطي مع االزمات بسالسة ،ودون الرجوع
الى الجهات المختصة ،والتي بدورها تعتبر عائق امام االعالم االردني الرسمي لمماطلتها في الرد
وعدم قدرتها احيانا على اتخاذ القرار فيما يبشر او ال ينشر( .حافظ الماضي)2921 ،

م ط ططن أب ط ططرز المعيق ط ططات الت ط ططي تواج ط ططه االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات ع ط ططدم التن ط ططاغم ب ط ططين
دوائط ط ططر صط ط ططنع الق ط ط طرار ،والجهط ط ططات االمنيط ط ططة فط ط ططي صط ط ططياغة االخبط ط ططار ذات البعط ط ططد االمنط ط ططي .لط ط ططذا نج ط ط ططد
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االعط ططالم الرسط ططمي فط ططي جزي ط طرة معزولط ططة عط ططن االحط ططداث حتط ططى تصط ططله االخبط ططار او طريقط ططة تعاطيط ططه مط ططع
الخبر( .محمد القاضي)2921 ،

أن سياسط ططة االعط ططالم األردنط ططي الرسط ططمي إعط ططالم رصط ططين ،ومتط ططزن ،وصط ططادق يس ط طتمد هط ططذه الصط ططفات مط ططن
عمط ط ططق الدولط ط ططة األردنيط ط ططة ،وأكط ط ططد علط ط ططى ان سياس ط ط ططة الدولط ط ططة تط ط ططؤثر علط ط ططى سياسط ط ططة االعط ط ططالم األردن ط ط ططي
الرس ط ططمي ،حي ط ططث تت ط ططدخل الحكوم ط ططة ف ط ططي بع ط ططض االخب ط ططار م ط ططا ينش ط ططر وم ط ططا ال ينش ط ططر ،وعل ط ططى كيفي ط ططة،
وكمي ط ط ططة النش ط ط ططر ف ط ط ططي مؤسس ط ط ططات االع ط ط ططالم الرس ط ط ططمي ،ومؤسس ط ط ططات الدول ط ط ططة جميعه ط ط ططا وم ط ط ططن ض ط ط ططمنها
المؤسسط ط ط ط ططات االعالميط ط ط ط ططة الرسط ط ط ط ططمية ،حمط ط ط ط ططت البلط ط ط ط ططد مط ط ط ط ططن االنهيط ط ط ط ططار ،واالنسط ط ط ط ططياق وراء المضط ط ط ط ططللين
والمخ ط طربين .وهنالط ططك اسط ططتراتيجية لإلعط ططالم االردنط ططي الرس ط ططمي علط ططى مسط ططتوى الدولط ططة االردنيط ططة ،حي ط ططث
ت ط ط ططم ع ط ط ططرض ه ط ط ططذه االس ط ط ططتراتيجية بش ط ط ططكل رس ط ط ططمي بوج ط ط ططود جالل ط ط ططة المل ط ط ططك إلعطائه ط ط ططا قيمط ط ط طة والتط ط ط طزام،
وس ط ططتبقى حت ط ططى نهاي ط ططة ع ط ططام  .2921انطط ط طوت ه ط ططذه االس ط ططتراتيجية عل ط ططى ع ط ططدة بن ط ططود ،وك ط ططان اله ط ططدف
منهط ططا كسط ططب وتأييط ططد وسط ططائل االعط ططالم مط ططا أمكط ططن بشط ططقيها الرسط ططمي والخط ططاص .وخط ططالل االزمط ططات يجط ططب
أن يكط ططون لكط ططل مؤسسط ططة اعالميط ططة أردنيط ططة رسط ططمية خطط ططة ط ط طوارح للتعامط ططل مط ططع تلط ططك االزم ط طة( .فيصط ططل
الشبول)2921 ،
تتسط ط ططم سياسط ط ططة االعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي بالحط ط ططذر ،والتط ط ططأخر فط ط ططي ايصط ط ططال المعلومط ط ططة أحيانط ط ططا مط ط ططع
االخ ط ططذ بع ط ططين االعتب ط ططار أم ط ططن الدول ط ططة ،ومص ط ططالحها .ولك ط ططن ه ط ططذا ال يعفيه ط ططا م ط ططن ح ط ططق الجمه ط ططور ف ط ططي
الحصول على المعلومة بالسرعة الممكنة والمصداقية( .حافظ الماضي)2921 ،
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ومما ال شك به أن االعالم الرسمي هو لسان الدولة وبه يتحدث ،وهذا بحد ذاته يجعل االعالم مقيدا
وليس لديه أي مساحة للتعبير سوى ما يخدم الدولة ،وبما أن المطبخ السياسي للدولة متشعب مع
أذرعها سواء اكانت امنية او دوائر صنع القرار ،لذلك فان االعالم في االزمات يكون متأخ ار او مجت أز
في التعامل مع االزمات ،وايصال المعلومة للمجتمع االردني ،وشواهد ذلك كثيرة كان اخرها التعامل
مع احداث الكرك ما يفتح مساحة النتشار االشاعة ،وفقد الثقة في االعالم الرسمي ،وعدم الكفاءة.
(محمد القاضي)2921 ،

االزمـــــــة :يعتب ط ط ططر مص ط ط طططلح االزم ط ط ططة( )crisisم ط ط ططن التط ط ط طراث الطب ط ط ططي اليون ط ط ططاني ال ط ط ططذي يعب ط ط ططر ع ط ط ططن
التغي ط طرات المفاجئط ططة ،والس ط طريعة التط ططي تط ط ط أر علط ططى الحالط ططة العامط ططة للمط ططرض ،فتفضط ططي امط ططا الط ططى الشط ططفاء
التط ططام او الط ططى التط ططدهور ثط ططم الط ططى الوفط ططاة .وقط ططد اسط ططتعمله االوروبيط ططون ألول م ط طرة خط ططالل القط ططرن السط ططابع
عشط ططر فط ططي المجط ططال السياسط ططي للداللط ططة علط ططى حط ططدة التط ططوتر الط ططذي سط ططاد العالقط ططات بط ططين رجط ططال الدولط ططة
والكنيس ططة الت ططي كان ططت ت ططدافع عم ططا تبق ططى له ططا م ططن س ططلطات ،ث ططم اس ططتخدمت ف ططي الق ططرن التاس ططع عش ططر
للدالل ط ططة علط ط طى المش ط ططاكل الخطيط ط طرة ،او لحظ ط ططات التح ط ططول الفاص ط ططلة ف ط ططي تط ط ططور العالق ط ططات السياس ط ططية
واالقتصادية واالجتماعية بين الدول( .ال مانعة ،2929 ،ص )239

وم ططن الناحيط ططة اللغويط ططة :نجطططد أن مط ططادة أزم فط ططي اللغ ططة :تعنط ططي الش ططدة والقحط ططط والمط ططأزم ه ططو المضطططيق.
امط ططا قط ططاموس االدارة العامط ططة فيقط ططول األزمط ططة :هط ططي ظط ططروف صط ططعبة قط ططد تتعط ططرض لهط ططا الدولط ططة كاألزمط ططة
السياسية أو المنظمة اإلدارية ،كالعجز المالي وفي القواميس االنجليزية نجد أن قاموس
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وبسط ط ط ططتر يع ط ط ط ططرف األزم ط ط ط ططة علط ط ط ططى أنه ط ط ط ططا :زم ط ط ط ططن حاسط ط ط ططم أو زم ط ط ط ططن خط ط ط ط ططر عظط ط ط ططيم س ط ط ط ططتقرر نتائج ط ط ط ططه
م ط ططا إذا كطط ططان سطط ططيتبعه عواقطط ططب سطط ططيئة كاألزمطط ططة الماليط ط ططة أو االقتصط ط ططادية ،ويعط ط ططرف ق ط ططاموس أمريكطط ططان
هي ط طرتيج األزمط ططة :بأنهط ططا وقط ططت أو ق ط طرار حاسط ططم ،أو حالط ططة غيط ططر مسط ططتقرة تشط ططمل تغي ط ط اًر حاسط ططماً متوقعط ططا،
واألزمط ططة خلط ططل يط ططؤثر تط ططأثي اًر شط ططديداً علط ططى المؤسسط ططة كمط ططا انهط ططا تهط ططدد االفت ارضط ططات ،والمسط ططلمات التط ططي
تقوم عليها المؤسسة (حجاب ،2994،ص.)46-45

واالزمة موقف او حدث ،او حالة تخرج عن المألوف ،وتؤدي الى تغيير التوازن االستراتيجي القائم،
ويمكن ان تنشأ االزمة بفعل الطبيعة او بفعل انسان ،فاألزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير
الكيان االداري الذي اصيب بها (ابراهيم ،2992 ،ص ،)27وهي تداعي سريع لأحداث تنشط عوامل
عدم االستقرار ،وبالتالي يزيد من احتماالت اللجوء الى العنف وهذا يستدعي ان توجد ادارة لهذه االزمة
حتى ال تصل الى هذه المرحلة ،وهي احدى مراحل الصراع فهي نقطة حرجة من تطور الصراع تفرض
على صانع القرار االختيار بين بدائل .اذ يتميز الصراع بطول الوقت واتساع المدى ومجموعة من
العناصر المتعددة التي تلعب دورها في لحظة معينة في خلق ازمة فالصراع يمكن ان يحتوي على
أمر غير معتاد عليه
العديد من االزمات( .عبد المجيد ،2922 ،ص  )17وتعتبر االزمة ا

له تأثيرات سلبية على الناس قد تدفعهم الى الفوضى او العنف او التمرد او عدم االستجابة او
الالمباالة .اي ان االزمة ظاهرة مخالفة لأحوال االعتيادية المتعارف عليها او النمط الجاري منذ فترة
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طويلة ،وهذه الظاهرة ستؤثر في سلوك الناس ،في اتجاهاتهم وميولهم وبالتالي تكوين رأي عام مغاير
للرأي العام السائد( .ابو سمرة ،2922 ،ص )226

ولالزمطط ط ططات أسطط ط ططباب كثي ط ط ط طرة ومتنوعطط ط ططة ،فالمعلومط ط ط ططات الخاطئ ط ط ططة أو الناقص ط ط ططة غيط ط ط ططر الدقيق ط ط ط طة تنشط ط ط ططأ
االسط ط ططتنتاجات الخاطئط ط ططة فتصط ط ططبح الق ط ط ط اررات أيضط ط ططا خاطئط ط ططة وغيط ط ططر سط ط ططليمة ،مط ط ططا يط ط ططؤدي إلط ط ططى ظهط ط ططور
أزم ط ططات .والتفس ط ططير الخ ط ططاط لأم ط ططور ف ط ططي عملي ط ططة التق ط ططدير والتق ط ططويم يجع ط ططل القط ط ط اررات غي ط ططر واقعي ط ططة،
ويط ططؤدي إلط ططى األزمط ططة وكط ططذلك الضط ططغوط الداخليط ططة ،والخارجيط ططة تقط ططود إلط ططى األزمط ططة وضط ططعف المهط ططارات
القياديط ط ططة .فالقيط ط ططادة فط ط ططن وعلط ط ططم وموهبط ط ططة وذكط ط ططاء ،وكط ط ططذلك الجمط ط ططود والتك ط ط طرار والبحط ط ططث عط ط ططن الحلط ط ططول
السهلة يزيد المشكالت ،ويعقدها ويحولها إلى أزمات .اما الشائعات فتؤثر بشكل

كبي ططر عل ططى ال ططروح المعنوي ططة وتش ططيع نوع ططا م ططن ع ططدم الثق ططة ،وه ططذه األس ططباب ليس ططت ه ططي الوحي ططدة ب ططل
يوج ط ط ططد غيره ط ط ططا حس ط ط ططب طبيع ط ط ططة األزم ط ط ططة لك ط ط ططن يج ط ط ططب تالف ط ط ططي ه ط ط ططذه األس ط ط ططباب لتجن ط ط ططب المزي ط ط ططد م ط ط ططن
األزمات( .الدليمي ،2922،ص )292

ولالزمط ط ططة م ارحط ط ططل حيط ط ططاة تبط ط ططدأ بط ط ططالميالد ،ومط ط ططن هنط ط ططا يكط ط ططون إدراك متخط ط ططذ الق ط ط طرار وخبرتط ط ططه ،ويكط ط ططون
محط ط ططور هط ط ططذا التعامط ط ططل هط ط ططو تنفط ط ططيس األزمط ط ططة وإفقادهط ط ططا مرتك ط ط طزات النمط ط ططو وثط ط ططم تجميط ط ططدها أو القضط ط ططاء
عليه ططا ،والمرحلطططة الثانيط ططة لالزم ططة هط ططي النمطططو عنط ططدما ال ينتب ططه متخ ططذ الق ط طرار إل ططى خط ططورة األزمطططة فطططي
مرحلط ططة المط ططيالد تنمط ططو وتط ططدخل فط ططي مرحلط ططة االتسط ططاع ،ويجط ططب علط ططى متخط ططذ الق ط طرار التط ططدخل مط ططن أجط ططل
إفق ط ططاد األزم ط ططة رواف ط ططدها المحفط ط طزة والمقوي ط ططة له ط ططا ،والمرحل ط ططة األص ط ططعب ف ط ططي األزم ط ططة ه ط ططي النض ط ططج م ط ططا
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يزيط ططد مط ططن القط ططوى المتفاعلط ططة فط ططي المجتمط ططع ،وتغط ططذى األزمط ططة بقط ططوة ،وهنط ططا قط ططد تطط ططيح األزمط ططة بط ططالمجتمع
والمؤسس ط ططة ون ط ططاد اًر م ط ططا تص ط ططل األزم ط ططة إل ط ططى ه ط ططذه المرحل ط ططة ،وم ط ططن ث ط ططم ت ط ططأتي مرحل ط ططة االختف ط ططاء عن ط ططدما
تفقط ططد كامط ططل قوتهط ططا وعناصط ططرها وجزئياتهط ططا التط ططي تنتمط ططي إليهط ططا وفط ططي كط ططل مرحلط ططة مط ططن هط ططذه الم ارحط ططل
يتعين على متخذ القرار واالعالم اإللمام بأدوات التعامل مع األزمة وتحليلها بدقة

متناهي ط ط ططة حت ط ط ططى ال تخطط ط ط ط ف ط ط ططي التش ط ط ططخيص ،وبالت ط ط ططالي يك ط ط ططون الخط ط ط ططأ ف ط ط ططي الع ط ط ططالج م ط ط ططدم اًر ،وق ط ط ططد
ذكط ططر سط ططتيف ألبط ططرت (Albert

 )Steveف ط ططي كتابط ططه إدارة األزمط ططات سط ططت سط ططمات تتميط ططز األزم ط ططة

بهط ط ط ططا :المفاجط ط ط ططأة ،ونقط ط ط ططص المعلومط ط ط ططات ،وتصط ط ط ططاعد األحط ط ط ططداث ،وفقط ط ط ططدان السط ط ط ططيطرة ،وحالط ط ط ططة الط ط ط ططذعر
وغياب الحل الجذري السريع( .عبد المجيد  ،2922،ص )223

العوامل الفاعلة إلدارة األ زمات( :الدليمي ،2922 ،ص )221
 -2إدراك أهمية الوقت :أن عنصر الوقت هو أحد أهم المتغيرات الحاكمة في ادارة االزمات.
 -2تبني أنظمة لإلنذار المبكر ،والتخطيط الجيد الحتواء أية ازمة قبل حدوثها بوضع
السيناريوهات ،والحلول المناسبة لكل ما يتوقع من ازمات وتدريب العاملين عليها.
 -3الجاهزية وسرعة التعامل مع االزمة.
 - -4التعامل المباشر عنصر هام من عناصر اشاعة الطمأنينة ،وانعكاس للثقة بالقدرة على
التعامل مع االزمة.
 -5الشفافية في التعامل مع االزمة.
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أمط ططا األزمط ططة مط ططن الناحيط ططة االجتماعيط ططة فهط ططي خلط ططل ،وعط ططدم ت ط طوازن فط ططي عناصط ططر النظط ططام االجتمط ططاعي
فط ططي ظط ططل حط ططاالت مط ططن التط ططوتر ،والقلط ططق ،والشط ططعور بط ططالعجز لط ططدى األف ط طراد ،وعط ططدم القط ططدرة علط ططى إقامط ططة
عالقطط ططات اجتماعيطط ططة ،وإنسطط ططانية وظهطط ططور قطط ططيم ومعطط ططايير اخالقيط ط ططة مغط ط ططايرة للثقاف ط ططة الس ط ططائدة .واألزمط ط ططة
موقط ططف يتضط ططمن تهديط ططداً مفاجئ ط طاً للمصط ططلحة ،واألهط ططداف القوميط ططة للدولط ططة ،يسط ططتلزم مواجهتط ططه فط ططي فت ط طرة
زمنية وجيزة( .عبد المجيد  ،2922،ص )75

إعالم االزمة :ا ن االعالم واالتصال من الظواهر االنسانية واالجتماعية المرتبطة بجميع النشاطات
اليومية ،وهما ايضا من اآلليات الناجعة في التأثير على االفراد .ومهما حاول االنسان االبتعاد عن
هذا التأثير في شخصيته يجد نفسه في احتكاك دائم مع االخرين يتواصل معهم ،كما يجد نفسه عرضة
لما تقدمه وسائل االعالم ،واالتصال بدرجة او اخرى ،فيتلقى مضمونها ألنه حتما يستمع ويشاهد ويتابع
كل ما يتم تداوله عبرها .فيحدث التعديل ،او التغير ،او التحفظ في تفكيره وسلوكه .ولكن يكون هذا
طبقا بمستويات مختلفة ترتبط بسنه ،وثقافته ،وتربيته ،ومحيطه .حيث يمر التناول اإلعالمي لأزمات
محددا في كل مرحلة ،على النحو اآلتي:
دور
بثالث مراحل يلعب فيها اإلعالم ًا
ً
 -2مرحلة نشر المعلومات :تتمثل المرحلة األولى بتقديم حجم معرفي شامل ،ومتنوع يغطي الجوانب
المختلفة لأزمة.
 -2مرحلة تفسير المعلومات وتحليلها :إذا كان الطابع اإلخباري (اإلنبائي-المعلوماتي) هو السائد
فإن الطابع (التحليلي-التفسيري) هو السائد في هذه المرحلة.
في المرحلة األولى ،ل
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مهما يترك آثاره العميقة على مختلف جوانب الحياة ،وإذا
 -3المرحلة الوقائية :تعتبر األزمة حدثًا ً
تأثيرا ،لذلك
كانت األزمة قد اختفت أو انتهت ،ل
فإن آثارها ذات حضور قوي ،وبالتالي تمارس ً
ال يجب أن تتوقف وسائل اإلعالم عند مجرد تفسير األزمة ،والتعامل مع عناصرها ،بل يجب
أن يتخطى الدور اإلعالمي هذا البعد ،لتقدم هذه الوسائل للجماهير طرق الوقاية ،وأسلوب
التعامل مع أزمات متشابهة( .الدليمي  ،2922،ص)263

ثانيا :الدراسات السابقة:
دراسة الضويحي ،عبد العزيز بن سلطان ( .)8112التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث
واألزمات .تناولت هذه الدراسة التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث واألزمات ،وخرجت
الدراسة بأن للتخطيط اإلعالمي دور في مساعدة األجهزة المختصة التي تقوم بتطبيقه على التعامل
األمثل مع األزمات والكوارث ،والحد من آثارها السلبية من خالل توجيه الجماهير في جميع مراحل
األزمة أو الكارثة ،حيث استخدم الباحث المنهج المسحي واداته االستبانة وكانت عينة الدراسة على
العاملين في مديرية الدفاع المدني ،وو ازرة الثقافة واالعالم في مدينة الرياض .وأظهرت نتائج الدراسة
ما يلي:
 أن لإلعالم دور مهم جدا للتخفيف من حدة األزمات ،والكوارث من خالل تزويد الجماهير بالحقائقللحد من انتشار الشائعات ،واألخبار الكاذبة حول األزمات ،وتخصيص متحدث رسمي يتمتع
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بالخبرة ،والكفاءة لإلدالء بالتصريحات حول مسار األزمة أو الكارثة ،للحيلولة دون تفاقمها
والمحافظة على سرية االتصاالت والعمليات.
 زيادة التنسيق اإلعالمي القوي بين إدارة العالقات العامة بالدفاع المدني واألجهزة اإلعالمية. تدرك إدارة العالقات العامة بالدفاع المدني أهمية اللجوء لوسائل اإلعالم لمواجهة األزماتوالكوارث.
دراسة زين ،منصور .)8101( .دور اإلعالم في إدارة األزمات والكوارث.
وتناولت هذه الدراسة دور اإلعالم في إدارة األزمات والكوارث ،وإبراز دوره ،وأهميته ،وتأثير وسائله
لالستعداد واالستجابة لالزمات ،والكوارث من خالل التحذير المبكر ،والتصدي لأكاذيب والشائعات
والعمل على طمأنة الجمهور ،حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي واداته االستبانة
وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:
-

أكدت الدراسة أهمية اإلعالم ،ووسائله في إدارة األزمات والكوارث ،ألن اإلعالم هو الوسيلة
المناسبة لحشد الجمهور ،والمسؤولين للمشاركة وتقديم الدعم.

 أظهرت الدراسة أن األزمات والكوارث تنحصر معظمها ،في ظاهرة الكوارث الطبيعية كالفيضاناتوالزالزل والبراكين ،وفي اللجوء ،والنزوح ،والمجاعات بأسبابها المختلفة.

دراسة عبد المجيد ،قدري علي ( .)8100اتصال االزمات وادارة االزمات احداث االقصر أنموذجاً
عام  .0991تناولت هذه الدراسة تأثيرات اتصاالت االزمة في مجال معالجة االزمات في حادثة
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االقصر اإلرهابية ،التي وقعت بمعبد الدير البحري عام  ،2667ونتج عنها وفاة واصابة عدد كبير من
السائحين .وقد حظي بمعالجة اعالمية دولية مكثفة نتيجة تعدد جنسيات الضحايا .حيث استخدم
الباحث المنهج الوصفي وأداته االستبانة ،ومجتمع الدراسة االعالمين في مصر ،وخرجت الدراسة
بالنتائج التالية:
 يجب أن يتراوح عدد أفراد الفريق االعالمي المتخصص بإدارة االزمة اعالميا ما بين ستة افراد الىثمانية ،مع أهمية اختيار فريق أخر قليل العدد ليكونوا بمثابة المساعدين للفريق األصلي .والحكمة
من تقليل العدد هو المساعدة على اتخاذ القرار السليم ،ألنه كلما زاد عدد المشاركين كان من
الصعب اتخاذ القرار.
 ينبغي توزيع المهام على أعضاء الفريق بحيث يتولى كل فرد مهمة محددة. يجب أن يتحلى أعضاء الفريق بالعديد من الخصائص ،والسمات التي تقتضيها مواجهة االزمة،مثل العمل الجاد ،االستعداد لتحمل المسؤولية ،التعاون مع االخرين إلنجاز المهام ،والقدرة على
االستماع الجيد ،اللباقة البدنية والقدرة على التحمل ،والتحلي باألخالق الفاضلة.
 من الضروري أن يتضمن تشكيل الفريق االعالمي عضوا من الخارج ،لضمان تقديم وجهة نظرموضوعية بعيدا عن التحيز.
 يقوم هذا الفريق بكتابة خطة اتصال االزمة ،وبلورتها ،ووضع سيناريوهات االزمة المحتملة والتدريبعليها.
 ينبغي أن يدون أعضاء الفريق االعالمي بكل دقة كافة العناوين التي يحتمل وجودهم بها ،وكذلكأرقام الهواتف التي تمكن من سهولة الوصول إليهم عند حدوث االزمة.
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دراسة

تالحمه ،ثائر محمد .)8108( ،حراسة البوابة االعالمية والتفاعلية في المواقع االخبارية

الفلسطينية على شبكة االنترنت .تناولت هذه الدراسة تأثير حراسة البوابة االعالمية على التفاعل في
المواقع االخبارية الفلسطينية على شبكة االنترنت ومن خالل المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة إلى
استخدام أداة االستبانة على عينة الدراسة ،وهم العاملون في المواقع االخبارية الفلسطينية .وخرجت
بالنتائج التالية:
 تخصيص كوادر صحفية مدربة على التفاعل مع الجمهور ،وتهتم بالرد عليه في زمن قصير بدالمن اللجوء إلى النماذج الجاهزة التي يتم ارسالها الى الجمهور.
 توفير مجال لالتصال والتواصل بين المحررين والجمهور ،وتقديم الخدمات التفاعلية وتطويرهاومتابعة أراء الجمهور من خالل الرسائل التي يعبرون فيها عن آرائهم حول ما هو جديد من تقنيات
العرض - .اجراء الدراسات بشكل دوري لمعرفة ما الذي يجذب الجمهور لتطوير واالهتمام به.
- Modéus , Gabriel ,Paulsson ,Rickard , Olsson, Helena, 2012,
Crisis management in social media.
دراسة

مودسي ،غابرييل ،بولسون ،ريكارد ،أولسون ،هيلينا .8108 ،إدارة األزمات في وسائل

اإلعالم االجتماعية .تناولت هذه الدراسة كيفية إدارة االزمات في وسائل االعالم االجتماعي (التواصل
االجتماعي) .أدى ظهور وسائل التواصل االجتماعي إلى خلق بيئة مفتوحة وشفافة بشكل متزايد،
ويمكن للجميع تبادل األفكار واآلراء مع اآلخرين ،وهذا العالم يخلق تحديات جديدة في العديد من
المجاالت ،كإدارة األزمات ،وكيفية التعامل مع األزمات في وسائل اإلعالم االجتماعية .والبحث فيما
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يتعلق بالمناطق التي تؤثر على إدارة األزمات في وسائل اإلعالم االجتماعية ،وإجراء مسح كمي،
وإجراء المقابالت النوعية ،والتحقيق في البيانات الثانوية .من خالل المنهج الوصفي من عينة الدراسة
وهم الشباب األكثر التصاقا بوسائل االعالم االجتماعي وخرجة الدراسة بالنتائج التالية:

 بالنسبة للشركات فيما يتعلق بإدارة األزمات في وسائل التواصل االجتماعي ،كذلك من المهمللشركات أن ترصد وسائل التواصل االجتماعي ،وأن تكون سريعة في الرد في وسائل اإلعالم
االجتماعية.
 من المهم أيضا وضع خطة لأزمة ،وفريق استجابة لأزمات ،ومسؤول رئيس عن إدارة األزماتفي وسائل التواصل االجتماعي .لقد رأينا أن الشركات الكبيرة عموما أكثر استعدادا إلدارة األزمات في
وسائل اإلعالم االجتماعية.

دراسة صالح ،مها عبد الحميد .)8108( .االعالم الجديد وادارة االزمات االمنية ،ورقة علمية
مقدمة في الملتقي العلمي "االعالم االمني ودوره في ادارة االزمات"

اظهر الدراسة من خالل منهجها المسحي واجراء المقابالت الشخصية لمجتمع الدراسة وتجارب
المبحوثين المباشرة الى ان وسائل االعالم لم تعد هي األسرع فقط في نقل ومعالجة االحداث،
والظواهر والتطورات ،بل الكفء في ترسيخ الصورة ،وتكوين المعاني المتعلقة بها ،االمر الذي يعزز
وجوده وقوته وتأثيره .كما انه مع تراجع التجربة الشخصية المباشرة كأساس لتكوين الرأي في حياة
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الفرد ،تزيد اهمية الدور الذي تلعبه وسائل االعالم ،اذ أصبح ما تقدمه هذه الوسائل ليس الواقع او
التجربة المباشرة هو االساس لتكوين الرأي العام ،وتحديد مواقف الجماهير ،ونمط سلوكهم خاصة
اثناء االزمات .وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:
 فطي اإلعطالم الجديطد تتعطدد مصطادر المعلومطات فضطالً عطن السطرعة ،والفوريطة ،والتطواتر فطيمتابعة تطورات أحداث األزمة.
 فطي اإلعطالم الجديطد تكطون ردة فعطل الجمهطور سطريعة وقويطة وثريطة بطاألدوات التعبيريطة ،ممطايجعلهطا أكثطر قطدرة علطى النفطاذ للطراي العطام والتطأثير فيطه ،فضطالً عطن أن ذلطك يفيطد فطي
التعطرف علططى ردود فعططل الجمهططور والتقطاط بطوادر األزمططة ومؤشطراتها يظهططر ذلططك بوضططوح
في أوقات األزمات خاصة في أعقاب التصريحات والبيانات الرسمية.
 اإلعطالم الجديطد يسطجل أدلطة علطى الوقطائع واألحطداث ويقطدمها للطرأي العطام صطوت وصطورةوربما في نفس لحظة وقوع الحدث.
 اإلعطالم الجديطد يقطدم الحطدث الواحطد بطأكثر مطن توثيطق ،وبالتطالي فنفطي الحطدث أو تجاهلطهيستفز الجمهور على نحو أكثر قوة لتعزيز االنتقاد الموجه للطرف األمني.
 اإلعطالم الجديطد يعطرض الحطدث بر يطة مطن شطاهده ،وعلطى نحطو غالبطاً مطا يحمطل انتقائيطة فطيالعرض بهدف التأثير.
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- Coombs , Timothy , w , 2014 , Crisis Management and
Communications.
دراسة كومبس ،تيموثي ،8102 ،إدارة األزمات واالتصاالت .
تناولت هذه الدراسة كيفية ادرة االزمات واالتصاالت ودمجها في عملية إدارة األزمة وسمعة المنظمة
بعد االزمة والوصول الى المحافظة على كافة المعلومات المتداولة خالل االزمة هذا اإلدخال يحتفظ
بمعظم النتائج األصلية ،ألن المشورة واألفكار ال تزال صالحة ،وقد تم دمج األفكار والمشورة (الجديدة)
المستمدة من البحوث الحديثة في مجال االتصاالت المتعلقة باألزمات في المواد الموجودة وخاصة بعد
ظهور قنوات التواصل االجتماعي من خالل المنهج الوصفي واداته االستبانة ومجتمع الدراسة
المتخصصين باالتصاالت والبحوث االتصالية وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:
_ األزمط ططة تس ط ططبب ضط ططر ار عل ط ططى سط ططمعة المنظم ط ططة بس ط ططبب المعلومط ططات الس ط ططلبية التط ططي تص ط ططدرها ع ط ططن
المنظمة.
_ إنشاء فئات االزمات التشغيلية وأزمات السمعة ما بعد انتهاء االزمات.
 -يمكن لأزمة أن تؤثر على كليهما ولكن أحد العوامل يمكن أن يهيمن على األزمة.

دراسة سميسم ،حميدة ( .)8101خطاب الكراهية للتنظيمات المتطرفة .تنظيم الدولة االسالمية
أنموذجا .تناولت هذه الدراسة الخطاب االعالمي الذي يقوم به هذا التنظيم وكيفية الترويج لنفسه
من خالل االفالم التي يبثها عبر قنواته الخاصة .وخاصة بث فيلم حرق الطيار االردني معاذ
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الكساسبة والذي كان له تداعيات كبيرة على الشارع األردني ،من خالل المنهج الوصفي التحليلي
والذي حلل األفالم التي تم بثها على مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعل)
وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:
 رسائل الذبح التي يبثها التنظيم موجهة الى المسلمين كافة بأن التنظيم يطبق الشريعة االسالميةمن وراء ذلك.
 توجيه رسائل الترهيب وبث الرعب في نفوس الشعوب الغربية من خالل مشاهدة العنف بشتىانواعه ،وبأنهم يستطيعون الوصول إليهم اينما كانوا.
 من خالل وسائل اعالم التنظيم المختلفة ،كان يوجه رسائل مختلفة على سبيل المثال (مجلة دابقالناطقة باللغة اإلنجليزية) كانت توجه رسائل ترغيب للمجتمع الغربي المسلم باالنضمام الى صفوف
التنظيم.
– - Vistbacka ،Sonja , 2017, CRISIS MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA
MAINTAINING THE ORGANIZATIONAL IMAGE .
دراسة

فستباكا ،سونجا ،8101 ،إدارة األزمات في وسائل التواصل االجتماعي -الحفاظ على

الصورة التنظيمي.
تناولت هذه الدراسة ر ى للمنظمات ،حول كيفية االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعية في
اتصاالت األزمة مع تحليل الخطاب النقدي تم تحديد وتحليل استخدام منصات واستراتيجيات إدارة
األزمات المستخدمة من وجهة نظر أصحاب المصلحة .وقد درس هذا البحث أوال النظريات التي

45

تعتبر مهمة في مجال إدارة األزمات واالتصال باألزمات .وقد شكلت أسئلة البحث وفقا لهذه
النظريات ،واعتبرت جوانب مثل كيفية استخدام هذه المنظمات لهذه المنصات ،وما هي استراتيجيات
إدارة األزمات التي نفذتها ،وكيف تلقى الجمهور هذه المحاوالت حيث استخدمت المنهج التحليلي
لوسائل االعالم االجتماعي وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:
 العمل على تثقيف أنفسهم للحفام على الصورة التنظيمية للمنظمة -العمل على التخفيف من تهديدات وسائل االعالم االجتماعية في االتصاالت األزمة.

التعليق على الدراسات السابقة:
دور مهما جداً للتخفيف من حدة األزمات ،وللتنسيق
 -2أكدت الدراسات السابقة بأن لإلعالم ا
االعالمي مع الجهات االخرى المعنية بإدارة االزمات أهمية كبرى ،ولإلدالء بالتصريحات حول
مسار األزمة للحيلولة دون تفاقمها ،وبأن السبيل الوحيد لتخطي االزمات هو تقديم المعلومات
الدقيقة التفصيلية الموثقة والمنطقية ،ومن مصادر موثوق فيها وبأسرع ما يمكن ،وذلك يتأتى
من خالل قنوات اإلعالم الجديد ،واالجتماعي كما في دراسة الضويحي ( )2994ودراسة
صالح (.)2922

 -2كشفت الدراسات السابقة بأهمية التخطيط المسبق والدائم لكيفية التعامل مع االزمات ،وما هي
مواصفات الفريق االعالمي المتخصص بإدارة االزمة إعالميا ،والكشف عن بعض األمور
التي تساعد فريق العمل في اداء عمله بكل سهولة ويسر ،منها التقنية والنفسية وآلية التواصل
مع بعضهم البعض عند وقوع االزمات ،وكذلك بأهمية تطوير وتدريب وايجاد فرق اعالمية
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متخصصة في جميع المجاالت لما لها تأثير مباشر على األداء اإلعالمي خالل األزمات،
ووضع الخطط لالزمات المستقبلية وتخصيص خطاب واشخاص إلدارة االزمة ،كما في دراسة
زين ( )2929ودراسة تالحمه ( )2922ودراسة موديس ،غابرييل ،بولسون ،ريكارد ،أولسون،
هيلينا)2922( ،
 -3بينطط ط ططت الد ارسط ط ط ططات السط ط ط ططابقة أهميط ط ط ططة دمط ط ط ططج االعط ط ط ططالم ،ومواقط ط ط ططع التواصط ط ط ططل االجتمط ط ط ططاعي مط ط ط ططع
االدارات المس ط ططؤولة ع ط ططن االزم ط ططات لم ط ططا له ط ططا أهمي ط ططة ف ط ططي إدارة الس ط ططمعة بع ط ططد االزم ط ططة ،وبط ط طأن
للمواقط ط ط ططع التواصط ط ط ططل االجتمط ط ط ططاعي خط ط ط ططالل االزمط ط ط ططات أهميط ط ط ططة كبط ط ط ططرى مط ط ط ططن خط ط ط ططالل اسط ط ط ططترجاع
المعلومط ططات قبط ططل واثنط ططاء ،وبعط ططد االزمط ططة للط ططتعلم منهط ططا لالزمط ططات المسط ططتقبلية ،كمط ططا فط ططي د ارسط ططة
كومبس ( )2924ودراسة فستباكا(.)2927
 -4اش ط ط ط ططارت بع ط ط ط ططض الد ارس ط ط ط ططات الس ط ط ط ططابقة لأس ط ط ط ططلوب واالدوات االعالمي ط ط ط ططة الت ط ط ط ططي تس ط ط ط ططتخدمها
المنظمطط ططات االرهابيط ط ططة فطط ططي التط ط ططأثير علط ط ططى عقطط ططول الشط ط ططباب لينض ط ط طموا لص ط ططفوفها ،مط ط ططن اجط ط ططل
صط ططياغة خطط ططاب اعالم ط طي متخصط ططص ومط ططؤثر وفعط ططال (قبط ططل وخط ططالل وبعط ططد) االزمط ططات د ارسط ططة
سميسم (.)2927
 -5بينت الدراسات ومن خالل المشاهدات الميدانية أثناء تغطية أحداث االزمات ،والتعامل مع
االزمة على أرض الواقع أن الفريق االعالمي المتخصص بإدارة االزمة اعالميا يتكون من
ستة أفراد الى ثمانية ،وينبغي توزيع المهام على أعضاء الفريق وأن يتحلى أعضاء الفريق
بالخصائص ،والسمات التي تقتضيها مواجهة االزمة وكتابة خطة اتصال لالزمة ،وبلورتها
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ووضع سيناريوهات الزمات محتملة .كما في دراسة عبد المجيد (( ،)2922حادثة االقصر)
مشابهة لحادثة الكرك التي تناولتها دراستي ،من حيث االسباب والنتائج.

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 -2ج ط ططاءت د ارس ط ططة زي ط ططن ( )2929بأهمي ط ططة اإلع ط ططالم ووس ط ططائله ف ط ططي إدارة األزم ط ططات والكط ط طوارث ،ألن
اإلعط ط ططالم الوسط ط ططيلة المناسط ط ططبة لحشط ط ططد الجمهط ط ططور والمسط ط ططؤولين للمشط ط ططاركة وتقط ط ططديم الط ط ططدعم ،بينمط ط ططا
جاءت دراسة الحالية لمعرفة تأثير الخطاب االعالمي على المجتمع خالل االزمات.
 -2كما جاءت دراسة صالح ( ،)2922ودراسة فستباكا ( )2927تأكيد االعتماد على مواقع التواصل
االجتماعي في االعالم الجديد ،وكيفية االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعية في اتصاالت
األزمة مع تحليل الخطاب النقدي حيث تكون ردة فعل الجمهور سريعة قوية وثرية باألدوات
للري العام ،بينما جاءت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير
التعبيرية ،مما يجعلها أكثر قدرة للنفاذ أ
وسائل االعالم التقليدية والجديدة في االعالم االردني الرسمي على الرأي العام.
 -3كما جاءت دراسة عبد المجيد ( )2922بأن الفريق االعالمي المتخصص بإدارة االزمة اعالميا
يتكون من ستة أفراد الى ثمانية ،وينبغي توزيع المهام على أعضاء الفريق ،وأن يتحلى اعضاء
الفريق بالخصائص والسمات التي تقتضيها مواجهة االزمة ،بينما جاءت الدراسة الحالية لمعرفة
مواصفات ومهام الفريق االعالمي المتخصص بإدارة االزمات من وجهة نظر الصحفيين
االردنيين.
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 -2اس ططتفاد الباح ططث م ططن الد ارس ططات الس ططابقة ف ططي ص ططياغة مش ططكلة البح ططث بش ططكل جي ططد مكن ططه م ططن
الوصط ططول الط ططى نتط ططائج تضط ططاف الط ططى جهط ططود البط ططاحثين السط ططابقين ،ألن البحط ططث العلمط ططي يعتمط ططد
على التراكمية ،والترابط بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية.
 -2قدمت تلك الدراسات المساعدة للباحث في تحديد منهج الدراسة ،وصياغة األسئلة ،وتطوير
أداة الدراسة (االستبانة) وآلية جمع البيانات والتعامل معها ،وتحليلها وتحديد متغيرات الدراسة
وعقد المقارنات بين نتائج هذه الدراسة ،وتلك الدراسات ،والذي من شأنه إثراء البحث العلمي
الذي يتعلق بهذا المجال من الدراسات.

الفــــصـل الثـــالث
منهـجيـة الـدراسة
(الطريقة واالجراءات)
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واالجراءات)

يتضط ططمن هط ططذا الفصط ططل وصط ططفا للطط ططرق واالج ط طراءات التط ططي تط ططم اتباعهط ططا لتحقيط ططق اهط ططدافها واالجابط ططة عط ططن
اس ط ط ططئلتها ،ومنهجي ط ط ططة الد ارس ط ط ططة ومجتمعه ط ط ططا واالدوات الت ط ط ططي ت ط ط ططم اس ط ط ططتخدامها ،واالس ط ط ططاليب الت ط ط ططي ت ط ط ططم
اعتماده ط ططا للتحق ط ططق م ط ططن ص ط ططدق األداة ،وثباته ط ططا .اض ط ططافة لمتغيط ط طرات الد ارس ط ططة والمعالج ط ططة االحص ط ططائية
المتبعط ططة للوصط ططول الط ططى أكبط ططر قط ططدر ممكط ططن مط ططن المعلومط ططات والبيانط ططات فط ططي موضط ططوع الد ارسط ططة لتعمط ططيم
الفائدة العلمية والتطبيقية.

منهج الدراسة:
تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث المسحية التي تهدف الى وصف وتوثيق االوضاع واالتجاهات
الحالية ،أي انه يشرح ما هو قائم بالفعل في اللحظة الراهنة ،ومسح الرأي العام كأحد مجاالت التطبيق
للبحوث الوصفية يهدف إلى رصد أراء واتجاهات مجموعة معينة من الجماهير حسب الهدف من جراء
المسح( .زغيب ،2996 ،ص )229

مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من الصحفيين االردنيين الذين يعملون في مجال االعالم في المؤسسات
االعالمية العامة والخاصة والمنتسبين لنقابة الصحفيين األردنيين ،وعددهم ( )2359صحفيا .وفي هذه
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الدراسة تم استخدام العينة العشوائية الطبقية ،والتي يقصد بها :العينة التي تؤخذ من خالل تقسيم وحدات
مجتمع الدراسة الى طبقات متجانسة واختيار عينة عشوائية بسيطة ،او منتظمة من كل منها ،وهنا تم
اختيار عينة طبقية عشوائية ( )234صحفيا ،واالختيار تم على الرتبة الوظيفية -صحفي – رئيس
تحرير – محرر مسؤول – من أصل ( )265الذين يحملون هذه الرتب الوظيفية ،والجدول ( )2يوضح
الخصائص الديمغرافية للصحفيين االردنيين بصفتهم العينة المبحوثة في هذه الدراسة:

جدول ()0
توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية
النوع االجتماعي

النوع االجتماعي

التكرار

النسبة المئوية%

ذكر

66

%72.6

انثى

31

%21.4

المجموع

234

%299

الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية%

27-22

24

%29.4

37-21

44

%32.1

47-31

55

%42.9

أكبر من 47

22

%25.7

ا

الفئة العمرية
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المؤهل الدراسي

سنوات الخدمة

الرتبة الوظيفية

المؤهل الدراسي

التكرار

النسبة المئوية%

الثانوية العامة

2

%.7

الدبلوم

7

%5.2

البكالوريوس

11

%65.7

الدراسات العليا

31

%21.4

سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية%

أقل من  5سنوات

2

%2.1

 29-5سنوات

49

%89.9

 29-29سنة

76

%21.1

أكثر من  29سنة

26

%02.8

الرتبة الوظيفية

التكرار

النسبة المئوية%

صحفي

71

%51.2

رئيس تحرير

36

%26.2

محرر مسؤول

27

%22.7

يتبين من الجدول السابق أن المستجيبين من فئة الذكور هي األعلى بنسبة مئوية ( ،)%72.6بينما
نسبة االناث فقد بلغت ( )%21.4ويظهر أن المستجيبين من فئة العمر ( )47-31هي األعلى
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بنسبة مئوية بلغت ( ،)%42.9يليه فئة ( )37-21بنسبة ( ،)%32.8ويليه فئة (أكثر من )47
بنسبة ( ،)%25.7وأخي ار جاءت فئة العمر ( )27-22بنسبة ( ،)%29.4ويظهر ان المستجيبين
من فئة المؤهل الدراسي (البكالوريوس) هي االعلى بنسبة مئوية بلغت ( ،)%65.7يليه فئة
(الدراسات العليا) بنسبة ( ،)%21.4ثم فئة (الدبلوم) بنسبة ( )%5.2واخي ار جاءت فئة (الثانوية
العامة) بنسبة ( ،)%7ويظهر ان المستجيبين من فئة سنوات الخدمة ( )29-29هي االعلى بنسبة
مئوية بلغت ( ،)%59يليه فئة ( )29-5بنسبة ( ،)%26.6ثم فئة (أكثر من عشرين سنة) بنسبة
( )%24.2واخي ار جاءت فئة (اقل من 5سنوات) بنسبة ( ،)%6.9ويظهر ان المستجيبين من فئة
الرتبة الوظيفية (صحفي) هي االعلى بنسبة مئوية بلغت ( ،)%51.2يليه فئة (رئيس تحرير) بنسبة
( ،)%26.2واخي ار جاءت فئة (محرر مسؤول) بنسبة (.)%22.7

أداة الدراسة:
تم االعتماد في هذه الدراسة بشكل رئيسي على االستبانة المصممة خصيصاً للدراسة وجمع البيانات،
والمعلومات الكافية عن سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات ،وكذلك االعتماد على
المقابالت الشخصية للوصول لإلجابات الصادقة ،والتي تدعم معلومات وبيانات االستبانة.
ت ط ط ططم تص ط ط ططميم االس ط ط ططتبانة كط ط ط طأداة رئيس ط ط ططية لجم ط ط ططع البيان ط ط ططات م ط ط ططن افط ط ط طراد العين ط ط ططة ،وه ط ط ططم الص ط ط ططحفيون
االردنيطط ططين ،علط ط ططى اعتبط ط ططار ان هطط ططذه االداة تط ط ططوفر قطط ططد ار جيطط ططدا مط ط ططن الموض ط ططوعية العلميط ط ططة بعيطط ططدا ع ط ط طن
التحيط ططز ،وقط ططام الباحط ططث بتصط ططميم االسط ططتبانة بالتعط ططاون مط ططع االسط ططتاذة المش ط طرفة ومط ططع بعط ططض االسط ططاتذة
والمحكمط ططين ،وتكونط ططت االسط ططتبانة مط ططن ( )42فق ط طرة مقسط ططمة علط ططى اربعط ططة محط ططاور واشط ططتملت االسط ططتبانة
على جزئيين:
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الجزء االول :تم تخصيصه للمتغيرات الديموغرافية.
الجزء الثاني :مجموعة من المحاور تعبر عن اسئلة الدراسة كاآلتي:
 -2ما الخطاب االعالمي االردني الرسمي االنسب خالل االزمات
 -2ما مواصفات ومهام القائمين باالتصال في االعالم االردني الرسمي خالل االزمات
 -3ما أثر خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل االعالم االردني الرسمي
 -4ما أبرز المعوقات واالسباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي في نقل المعلومات
واألخبار خالل األزمات

حيث تم اعتماد خمسة بدائل الستجابات العينة على األداة ،بحيث يقوم الصحفي باختيار احدى
اإلجابات على النحو التالي )5( :اوافق بشدة )4( ،اوافق )3( ،محايد )2( ،غير
موافق )2( ،غبر موافق بشدة ،وبذلك تتراوح المتوسطات الحسابية ما بين ( ،)5-2وللتعامل مع قيم
المتوسطات وربطها بالمستويات الخماسية ،فقد طبقت معادلة طول الفئة ( )9.91حيث يتم تفسير
الدرجات على المقياس (يوسف  ،)2996،كما هو موضح بالجدول ( )2التالي:
جدول ()8

توزيع مستويات االداة حسب قيمة المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

المستوى حسب المتوسط

0.19 – 0.11

منخفض جدا

8.29 – 0.21

منخفض

...9 – 8.21

متوسط

2.09 – ..21

مرتفع

2.11 – 2.81

مرتفع جدا
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صدق أداة الدراسة:
وهي مدى مناسبة االستبانة لجمع البيانات بهدف التأكيد من صدق وثبات االداة ،ويتم ذلك من خالل
التأكد من الصدق الظاهري لأداة والذي نعني به :التأكد من ان االداة تقيس ما اعدت من اجل قياسه
(العساف ،2993 ،ص .)223وللتأكد من صدق االداة الظاهري قام الباحث باالعتماد على طريقتين
مستخدمتين لهذا الهدف (النجار واخرون ،2929 ،ص .)243
 -2تطبي ط ط ططق االس ط ط ططتبانة عل ط ط ططى عين ط ط ططة عشط ط ط طوائية استكش ط ط ططافية تجريب ط ط ططه للتأك ط ط ططد م ط ط ططن الص ط ط ططدق
الظ ط ط ط ططاهري ل ط ط ط ططأداة ،وتب ط ط ط ططين س ط ط ط ططالمة ص ط ط ط ططياغة االس ط ط ط ططئلة وفقراته ط ط ط ططا اذ كان ط ط ط ططت مفهوم ط ط ط ططة
للمبح ط ططوثين ،وت ط ططم اخ ط ططذ بالمالحظ ط ططات الت ط ططي اب ط ططداها المبح ط ططوثين ،م ط ططا أس ط ططهم ف ط ططي تحس ط ططين
االداة وتحقيق االغراض التي وضعت من اجلها.
 -2عرض االداة على عدد من اصحاب االختصاص كالمحكمين (الملحق رقم  )2وفي ضوء
مالحظاتهم وتوصياتهم تم اجراء التعديالت المناسبة لبعض الفقرات ،مما جعل اداة الدراسة
ذات صالحية عالية.

ثبات أداة الدراسة:
يعني التأكد من ان االجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على االشخاص ذاتهم.
(العساف ،2999 ،ص .)439تم استخراج ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة والتناسق في
اجابة المبحوثين على كل االسئلة الموجودة بالقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ والتي
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بلغت قيمتها للدرجة الكلية ( ،)%62وتعد قيمة مرتفعة لثبات االختبار حيث تراوحت قيم الثبات
في هذه الدراسة بين ( )% .11- %19.9والجدول ( )3يوضح نتائج االتساق لجميع المحاور،
ويتضح منه تمتع اداة الدراسة بثبات مرتفع.

جدول ().
قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختيار الفا كرونباخ
مجال الدراسة
يتسم الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات بالسمات

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات

9

%.83

الت
مواصفات ومهام القائمين باالتصال في االعالم االردني الرسمي

7

%.83

خالل االزمات.

أثر خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل االعالم

9

%.88

االردني الرسمي

أبرز المعوقات واالسباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي

17

%.80

في نقل المعلومات واألخبار خالل األزمات.
المعدل العام

األداة ككل

%.91
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متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل :سياسة االعالم االردني الرسمي.
المتغير التابع :التناول االعالمي لأزمات.
المعالجة االحصائية :استخدم الباحث االساليب االحصائية التالية من خالل برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية (:)1( )spss
 -2اسط ط ط ططتخراج التك ط ط ط ط اررات والنسط ط ط ططب المئويط ط ط ططة للمتغي ط ط ط طرات الشخصط ط ط ططية والوظيفيط ط ط ططة ألف ط ط ط طراد عينط ط ط ططة
الدراسة.
 -2اسط ط ططتخراج المتوسط ط طططات الحسط ط ططابية واالنح ارفط ط ططات المعياريط ط ططة إلجابط ط ططات اف ط ط طراد عينط ط ططة الد ارسط ط ططة
عن جميع محاور اداة الدراسة.
 -3استخدام اختيار معامل كرونباخ الفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة.
 -4تحليل التباين االحادي  ،one way anovaباإلضافة الى استخدام اختيار scheffe
للمقاربات البعدية.
وقد تم االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور ،وقد تم مراعاة ان

 )*(1اختصططار ( package for social statistics

 ( ،) soiencesالحزمططة اإلحصططائية للعلططوم االجتماعيططة )
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الدرسة كما يلي )5( :اوافق بشدة )4( ،اوافق )3( ،محايد)2( ،
يتدرج مقياس ليكرت المستخدم في ا
غير موافق )2( ،غير موافق بشدة ،واعتمادا على ما تقدم فان قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت
اليها الدراسة تم التعامل معها على النحو االتي – 3.61( :فما فوق :مرتفع) – 2.33( ،فما دون:
منخفض).

إجراءات الدراسة:
 .2االحساس بالمشكلة وكتابتها بصيغة علمية ،وبيان أهداف وأهمية الدراسة.
 .2مراجعط ط ططة ود ارسط ط ططة األدبيط ط ططات السط ط ططابقة ذات الصط ط ططلة بموضط ط ططوع الد ارسط ط ططة ،لجمط ط ططع المعلومط ط ططات
ولتمييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة وهو الهدف من اجرائها.
 .3جمع البيانات من خالل االستبانة ومن المقابالت الشخصية.
 .4تحليل بيانات االستبانة.
 .5استخالص نتائج الدراسة من خالل البيانات والمقابالت.
 .6اخراج الدراسة بالوضع النهائي ،ومقارنتها مع الدراسات السابقة.
 .7كتابة االستنتاجات والتوصيات للدراسة.
 .1عرض الدراسة على اللجنة المعتمدة في الجامعة للمناقشة.

الفصـــل الـــرابع
نتائـــج الــدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة (التحليل اإلحصائي)
التحليل اإلحصائي:
تم تخصيص هذا الفصل لعرض نتائج الدراسة التطبيقية من خالل أداة الدراسة (االستبانة( ،
طبقا ألسلوب المسح الذي اعتمدته الدراسة منهجا لها.
تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية للتعرف الى استجابات أفراد مجتمع
الدراسة عن سياسة اإلعالم األ ردني الرسمي خالل األ زمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين
وفيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:

نتائج السؤال األول :ما الخطاب اإلعالمي األ ردني الرسمي االنسب خالل األزمات؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التك اررات والنسب المئوية الستجابات المبحوثين فضال عن
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن محور
الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي األنسب خالل األزمات وفيما يلي جدول ( )2لعرض النتائج:
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع الدراسة عن الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي
األ نسب خالل األزمات مرتبة ترتيبا تنازليا.
الرقم
6

الفقرة
الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.25

1.53

الترتيب
2

التقدير
متوسط

االزمات أن يهتم بالسرعة في نقل الحدث.
6

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل

2.72

1.11

2

متوسط

االزمات ان يكون واقعي.
1

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل

2.67

1.42

3

متوسط

االزمات عليه أن يهتم بالدقة.
2

أن يناسب حجم الحدث وأهميته.

2.59

1.42

4

منخفض

7

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل

2.47

1.45

5

منخفض

األزمات ان يكون ذو مصداقية.
5

أن ينتقي المصطلح األنسب للحدث.

2.44

1.12

6

منخفض

4

أن يأخذ بعين االعتبار التباين الثقافي

2.43

1.11

7

منخفض

للمجتمع األردني.
2

أن يتسم بالمعرفة التامة في التعامل مع

2.39

1.13

1

منخفض

مراحل األزمة.
3

أن يأخذ بعين االعتبار المصالح العليا

2.24

1.15

6

منخفض

لأردن.
المتوسط الحسابي العام للمحور

2.53

.78

منخفض
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يتضط ططح م ط ططن الج ط ططدول رقط ططم ( )4أن المتوس ط طططات الحس ط ططابية (للخطط ططاب اإلعالم ط ططي األردن ط ططي الرس ط ططمي
األنسط ط ط ططب خط ط ط ططالل األزمط ط ط ططات) ،تراوحط ط ط ططت مط ط ط ططا بط ط ط ططين ( 3.25و )2.24حيط ط ط ططث حط ط ط ططاز المحط ط ط ططور علط ط ط ططى
متوسط حسابي اجمالي ( )2.53وهو من المستوى المنخفض.
وقط ططد حط ططازت الفق ط طرة رقط ططم ( )6علط ططى أعلط ططى متوسط ططط حسط ططابي حيط ططث بلط ططغ( ،)3.25وبط ططانحراف معيط ططاري
( )1.53وهط ط ط ططو مط ط ط ططن المسط ط ط ططتوى المتوسط ط ط ططط ،وقط ط ط ططد نصط ط ط ططت الفق ط ط ط طرة علط ط ط ططى أن (الخطط ط ط ططاب االعالمط ط ط ططي
األردني الرسمي خالل األزمات أن يهتم بالسرعة في نقل الحدث).
وجاءت الفقرة ( )6بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ( )2.72وانحراف معياري ( )1.11وهي ضمن
المستوى المتوسط أيضا ،وقد نصت على أن (الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل األزمات أن
يكون واقعي) وتلت هذه الفقرات فقرات أخرى وفي المستوى المتوسط أيضا مثل (ان يكون اهتمام
اإلعالم الرسمي بالدقة).

وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )2بمتوسط حسابي ( )2.39وبانحراف معياري (،)1.13
وهو من المستوى المنخفض حيث نصت الفقرة على (أن يتسم بالمعرفة التامة في التعامل مع م ارحل
االزمة) ،بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة رقم ( )3بمتوسط حسابي ( )2.24وبانحراف معياري
( )1.15وهو من المستوى المنخفض أيضا حيث نصت الفقرة على أنه (يأخذ بعين االعتبار
المصالح العليا لأردن).
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نتــــائج الســــؤال الثــــاني :مــــا مواصــــفات القــــائمون باالتصــــال فــــي اإلعــــالم األردنــــي
الرسمي خالل االزمات؟
لإلجابط ط ططة ع ط ط ططن ه ط ط ططذا السط ط ط طؤال ت ط ط ططم اسط ط ططتخراج التكطط ط ط اررات ،والنس ط ط ططب المئوي ط ط ططة الس ط ط ططتجابات المبح ط ط ططوثين
فضط ططال عط ططن المتوس ط طططات الحسط ططابية ،واالنح ارف ط ططات المعياريط ططة للتع ط ططرف علط ططى اس ط ططتجابات أف ط طراد عين ط ططة
الد ارس ط ط ططة ع ط ط ططن مح ط ط ططور مواص ط ط ططفات الق ط ط ططائمين باالتص ط ط ططال ف ط ط ططي اإلع ط ط ططالم األردن ط ط ططي الرس ط ط ططمي خ ط ط ططالل
األزمات وفيما يلي جدول ( )5لعرض النتائج:
الجدول ()2
المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة الســـــتجابة أفـــــراد مجتمـــــع الدراســـــة عـــــن مواصـــــفات القـــــائمين
باالتصال في اإلعالم األردني الرسمي خالل األ زمات مرتبة ترتيبا تنازليا.

الرقم

25

الفقرة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

التقدير

يوجد تناغم بين االعالميين في االعالم
األردني الرسمي من خالل التصريحات

2.72

2.26

2

متوسط

والتحليالت المتوالية طيلة فترة االزمة.
22

إن القائمون باالتصال في االعالم األردني
الرسمي خالل األزمات يتمتعون بمصداقية

2.66

2.26

2

متوسط
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24

أن يكط ططون لط ططدى القط ططائمون باالتصط ططال نهط ططج
واضح في تناول االزمات.

29

2.64

2.29

3

متوسط

الق ط ط ط ط ط ططائمون باالتص ط ط ط ط ط ططال ف ط ط ط ط ط ططي االع ط ط ط ط ط ططالم
االردن ط ط ط ططي الرس ط ط ط ططمي يج ط ط ط ططب أن يتمتع ط ط ط ططون

2.62

2.21

4

متوسط

بخبرة عالية بمجال اعالم االزمات.
26

تقس ط ط ططيم األدوار والعم ط ط ططل االعالم ط ط ططي ب ط ط ططين
الق ط ط ط ط ططائمين باالتص ط ط ط ط ططال ف ط ط ط ط ططي مؤسس ط ط ط ط ططات
االع ط ط ط ط ط ططالم االردن ط ط ط ط ط ططي الرس ط ط ط ط ط ططمي خ ط ط ط ط ط ططالل

2.69

2.23

5

متوسط

االزمات.
23

ي ط ط ط ط ططؤمن الق ط ط ط ط ططائمون باالتص ط ط ط ط ططال (الفري ط ط ط ط ططق
االعالمط ط ط ط ططي) بط ط ط ط ططدورهم الفعط ط ط ط ططال والمط ط ط ط ططؤثر

2.45

2.96

6

متوسط

خالل االزمات.
22

إن الق ط ط ط ططائمون باالتص ط ط ط ططال ف ط ط ط ططي االع ط ط ط ططالم
األردن ط ططي الرس ط ططمي غي ط ططر م ط ططؤهلين ويج ط ططب

2.35

2.99

7

متوسط

أن يلتحقوا بدورات في اعالم االزمات.
المتوسط الحسابي العام للمحور

2.51

.82

متوسط
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يتض ط ططح م ط ططن الج ط ططدول رق ط ططم ( )5ان المتوس ط طططات الحس ط ططابية (لمواص ط ططفات الق ط ططائمين باالتص ط ططال ف ط ططي
االعط ط ططالم االردن ط ط ططي الرسط ط ططمي خ ط ط ططالل االزم ط ط ططات) ،تراوحط ط ططت م ط ط ططا بط ط ططين ( 2.72و )2.35حي ط ط ططث ح ط ط ططاز
المحور على متوسط حسابي اجمالي ( )2.58وهو من المستوى المنخفض.
وق ط ط ططد ح ط ط ططازت الفقط ط ط طرة رق ط ط ططم ( )25عل ط ط ططى أعل ط ط ططى متوس ط ط ططط حس ط ط ططابي حي ط ط ططث بل ط ط ططغ ( )2.72وب ط ط ططانحراف
معيط ططاري ( ،)2.26وهط ططو مط ططن المسط ططتوى المتوسط ططط ،وقط ططد نصط ططت الفق ط طرة علط ططى أن (يوجط ططد تنط ططاغم بط ططين
االعالمي ط ططين ف ط ططي االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي م ط ططن خ ط ططالل التصط ط طريحات والتحل ط ططيالت المتوالي ط ططة طيل ط ططة
فترة االزمة).

وج ط ط ططاءت الفقط ط ط طرة ( )22بالمرتب ط ط ططة الثاني ط ط ططة وبمتوس ط ط ططط حس ط ط ططابي ( )2.66وانحط ط ط طراف معي ط ط ططاري ()2.26
وهط ططي ضط ططمن المسط ططتوى المتوس ط ططط أيضط ططا ،وقط ططد نصط ططت عل ط ططى (أن القط ططائمين باالتصط ططال فط ططي االع ط ططالم
األردني الرسمي خالل األزمات يتمتعون بمصداقية).

وتلط ططت هط ططذه الفق ط طرات فق ط طرات أخط ططرى وفط ططي المسط ططتوى المتوسط ططط أيضط ططا مثط ططل (أن القط ططائمين باالتصط ططال
في المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لديها سياسة اعالمية في تناول االزمات).

وفي المرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم ( )23بمتوسط حسابي ( )2.45وبانحراف معياري (،)2.96
وهو من المستوى المنخفض حيث نصت الفقرة على (يؤمن القائمون باالتصال بدورهم الفعال والمؤثر
خالل االزمات) ،بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة رقم ( )22بمتوسط حسابي ( )2.35وبانحراف
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معياري ( )2.99وهو من المستوى المنخفض أيضا حيث نصت الفقرة على أن (القائمين باالتصال
في االعالم األردني الرسمي غير مؤهلين ويجب أن يلتحقوا بدورات في اعالم األزمات).

نتـــائج الســـؤال الثالـــث :مـــا أثـــر خطـــاب اعـــالم االزمـــة علـــى المجتمـــع األردنـــي مـــن
خالل االعالم األردني الرسمي؟
لإلجابط ططة عط ططن هط ططذا الس ط طؤال تط ططم اسط ططتخراج التك ط ط اررات والنسط ططب المئويط ططة السط ططتجابات المبحط ططوثين فضط ططال
عط ططن المتوسط طططات الحسط ططابية واالنح ارفط ططات المعياريط ططة للتعط ططرف علط ططى اسط ططتجابات أف ط طراد عينط ططة الد ارسط ططة
عط ط ططن محط ط ططور أثط ط ططر خطط ط ططاب اعط ط ططالم االزمط ط ططة فط ط ططي المجتمط ط ططع االردنط ط ططي مط ط ططن خط ط ططالل االعط ط ططالم األردنط ط ططي
الرسمي وفيما يلي جدول ( )6لعرض النتائج:

الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع الدراسة عن أثر خطاب اعالم
األزمة على المجتمع األردني من خالل االعالم األردني الرسمي مرتبة ترتيبا تنازليا.

الرقم

24

الفقرة

ان خطاب االزمة أثر ايجابيا بالمجتمع
االردني

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.12

2.25

الترتيب

2

التقدير

متوسط
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23

ان خطاب االزمة أثر ايجابيا في صانع
القرار.

27

ان خطططاب االزمططة االردني الرسط ط ط ط ط ط ططمي مقنع
للمجتمع.

22

ان خطاب االزمة أحدث تطو ار ايجابيا لدى
النخب االعالمية

22

ان خطاب االزمة غير من قناعات المتلقي

29

ان خططاب االزمة أثر في سط ط ط ط ط ط ططلوكيات افراد
المجتمع االردني.

21

ان خط ط ططاب االزم ط ططة خلق وعي ط ططا مجتمعي ط ططا
باألزمات.

26

ان خطاب االزمة أدى الى تماس ططك المجتمع
االردني.

25

2.72

2.97

2

متوسط

2.72

2.21

3

متوسط

2.61

2.25

4

متوسط

2.67

2.24

5

متوسط

2.62

2.57

2.46

2.27

2.22

2.91

6

7

1

متوسط

منخفض

منخفض

الخطاب االعالمي االردني الرسمي الخاص
باألزمة أدى دو ار في توجيه الرأي العام نحو

2.44

2.22

6

منخفض

موضوعات (اهتمامات) محددة ومدروسة.
المتوسط الحسابي العام للمحور

2.63

.83

متوسط
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يتضح من الجدول رقم ( )6ان المتوسطات الحسابية ألثر خطاب اعالم االزمة في المجتمع االردني
من خالل االعالم االردني الرسمي) ،تراوحت ما بين ( 2.12و )2.44حيث حاز المحور على متوسط
حسابي اجمالي ( )2.63وهو من المستوى المتوسط.
وقد حازت الفقرة رقم ( )24على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ( )2.12وبانحراف معياري ()2.25
وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (أن خطاب االزمة أثر ايجابيا المجتمع االردني).
وج ط ط ططاءت الفقط ط ط طرة ( )23بالمرتب ط ط ططة الثاني ط ط ططة وبمتوس ط ط ططط حس ط ط ططابي ( )2.72وانحط ط ط طراف معي ط ط ططاري ()2.97
وهط ططي ضط ططمن المس ط ططتوى المتوسط ططط أيضط ططا ،وق ط ططد نصط ططت عل ط ططى (أن خطط ططاب األزمط ططة أث ط ططر ايجابيط ططا ف ط ططي
صانع القرار).
وتلط ط ططت هط ط ططذه الفق ط ط طرات فق ط ط طرات أخط ط ططرى وفط ط ططي المسط ط ططتوى المتوسط ط ططط أيضط ط ططا مثط ط ططل (أن خطط ط ططاب االزمط ط ططة
االردن ط ط ططي الرس ط ط ططمي مقن ط ط ططع للمجتم ط ط ططع) وأن (خط ط ط ططاب األزم ط ط ططة أح ط ط ططدث تط ط ط ططو ار ايجابي ط ط ططا ل ط ط ططدى النخ ط ط ططب
االعالمية).
وفط ط ط ططي المرتبط ط ط ططة قبط ط ط ططل األخي ط ط ط طرة جط ط ط ططاءت الفق ط ط ط طرة رقطط ط ططم ( )26بمتوسط ط ط ططط حس ط ط ططابي ( )2.46وبط ط ط ططانحراف
معي ط ططاري ( )2.91وه ط ططو م ط ططن المس ط ططتوى الم ط ططنخفض حي ط ططث نص ط ططت الفقط ط طرة عل ط ططى (أن خط ط ططاب االزم ط ططة
أدى الى تماسك المجتمع االردني).
بينم ط ط ططا ج ط ط ططاءت ف ط ط ططي المرتب ط ط ططة االخيط ط ط طرة الفقط ط ط طرة رق ط ط ططم ( )25بمتوس ط ط ططط حس ط ط ططابي ( )2.44وب ط ط ططانحراف
معي ط ططاري ( )2.22وه ط ططو م ط ططن المس ط ططتوى الم ط ططنخفض أيض ط ططا حي ط ططث نص ط ططت الفقط ط طرة عل ط ططى (أن الخط ط ططاب
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االعالمط ط ط ط ططي االردنط ط ط ط ططي الرسط ط ط ط ططمي الخط ط ط ط ططاص باألزمط ط ط ط ططة أدى دو ار فط ط ط ط ططي توجيط ط ط ط ططه ال ط ط ط ط طرأي العط ط ط ط ططام نحط ط ط ط ططو
موضوعات (اهتمامات) محددة ومدروسة).

نتــــــائج الســــــؤال الرابــــــع :مــــــا هــــــي أبــــــرز معوقــــــات نقــــــل المعلومــــــات واالخبــــــار
والتصريحات والتغطية االعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التك اررات والنسب المئوية الستجابات المبحوثين فضال عن
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات افراد عينة الدراسة عن محور أبرز
معوقات نقل المعلومات واالخبار والتصريحات والتغطية االعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني
الرسمي وفيما يلي جدول ( )7لعرض النتائج.

الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد مجتمع الدراسة عن أبرز معوقات نقل
المعلومات واالخبار ،والتصريحات ،والتغطية االعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي
مرتبة ترتيبا تنازليا.

الرقم

42

الفقرة

االعالم االردني الرسمي كان على قدر
المسؤولية في نقل أحداث الكرك.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.12

2.39

الترتيب

2

التقدير

متوسط
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42

االعالم االردني الرسمي كان على قدر
المسؤولية في نقل أحداث خلية اربد.

49

2.71

2.24

2

متوسط

االعالم األردني الرسمي كان على قدر
المسؤولية في نقل احداث الشهيد الطيار معاذ

2.51

2.32

3

منخفض

الكساسبة.
36

من حق االعالم االردني الرسمي ان ال ينشر
كافة المعلومات واالخبار حتى ال تتفاقم االزمة
من خالل االحساس بالمسؤولية االجتماعية

2.31

2.21

4

منخفض

واألمنية تجاه الوطن.
32

التدخالت الخارجية باإلعالم الرسمي تؤثر
على الفترة الزمنية في تغطية الحدث.

31

2.36

2.96

5

منخفض

نقص االمكانات الفنية والمادية تؤثر على
2.36

عمل االعالم الرسمي االردني خالل

2.22

6

منخفض

االزمات.
35

مواثيق الشرف الصحفي االردني تتسبب
بالبطء

في

نقل

المعلومات

واالخبار

2.35

2.23

7

منخفض

والتصريحات في االعالم الرسمي االردني.
36

ح ط ط ط ططق الحص ط ط ط ططول عل ط ط ط ططى المعلوم ط ط ط ططة تتس ط ط ط ططبب
ب ط ط ط ططالبطء ف ط ط ط ططي نق ط ط ط ططل المعلوم ط ط ط ططات واالخب ط ط ط ططار

2.26

2.93

1

منخفض
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والتص ط ط ط ط ط ط طريحات فط ط ط ط ط ط ططي االعط ط ط ط ط ط ططالم الرسط ط ط ط ط ط ططمي
االردني.
39

التط ط ط ط ططدخالت الخارجيط ط ط ط ططة بط ط ط ط ططاإلعالم الرسط ط ط ط ططمي
تؤثر على الكيفية في تغطية الحدث.

26

2.26

2.22

6

منخفض

التط ط ط ط ططدخالت الخارجيط ط ط ط ططة بط ط ط ط ططاإلعالم الرسط ط ط ط ططمي
ت ططؤثر عل ططى الس ططرعة ف ططي نق ططل االخب ططار خ ططالل

2.26

2.96

29

منخفض

االزمات.
37

تط ط ططؤثر مزاجيط ط ططة ومصط ط ططالح االعالمط ط ططي (القط ط ططائم
باالتص ط ط ط ططال) عل ط ط ط ططى أداء االع ط ط ط ططالم الرس ط ط ط ططمي

2.21

2.92

22

منخفض

االردني خالل االزمات.
21

سياسة االعالم االردني الرسمي خالل
االزمات تتأثر بالسياسات الحكومة المتعاقبة.

33

2.96

2.92

22

منخفض

تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية)
تؤثر على الفترة الزمنية في تغطية الحدث في

2.91

2.94

23

منخفض

االعالم الرسمي االردني.
32

تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية)
تؤثر على الكيفية في تناول الحدث في
االعالم الرسمي االردني.

2.99

9.61

24

منخفض
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27

ان االع ط ط ط ط ط ططالم االردن ط ط ط ط ط ططي الرس ط ط ط ط ط ططمي خ ط ط ط ط ط ططالل
االزم ط ط ط ط ط ط ط ططات تعيق ط ط ط ط ط ط ط ططه سياس ط ط ط ط ط ط ط ططة الحكوم ط ط ط ط ط ط ط ططة

2.99

2.93

25

منخفض

الرتباطهما معاً.
34

ان تعدد المرجعيات (حراسة البوابة
االعالمية) تؤثر في السرعة بنقل الخبر في

2.67

9.65

26

منخفض

االعالم الرسمي االردني.
26

ان االخذ بين االعتبار للمصالح الداخلية
والخارجية لأردن تعيق عمل االعالم االردني

2.64

9.66

27

منخفض

الرسمي خالل االزمات.
المتوسط الحسابي العام للمحور

2.28
.55

منخفض

يتض ط ط ططح م ط ط ططن الج ط ط ططدول رق ط ط ططم ( )7أن المتوس ط ط طططات الحس ط ط ططابية (ألب ط ط ططرز معوق ط ط ططات نق ط ط ططل المعلوم ط ط ططات
واالخبط ط ططار والتص ط ط طريحات والتغطيط ط ططة االعالميط ط ططة خط ط ططالل األزمط ط ططات فط ط ططي اإلعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي)،
تراوحط ططت م ط ططا بط ططين ( 2.12و )2.64حي ط ططث حط ططاز المح ط ططور علط ططى متوس ط ططط حسط ططابي اجم ط ططالي ()2.28
وهو من المستوى المنخفض.
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وقد حازت الفقرة رقم ( )42على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ( )2.12وبانحراف معياري ()2.39
وهو من المستوى المتوسط ،وقد نصت الفقرة على (أن االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤولية
في نقل احداث الكرك).

وجاءت الفقرة ( )42بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ( )2.71وانحراف معياري ( )2.24وهي ضمن
المستوى المتوسط أيضا ،وقد نصت على (ان االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في
نقل احداث خلية اربد).
وتلت هذه الفقرات فقرات أخرى وفي المستوى المنخفض أيضا مثل (االعالم األردني الرسمي كان على
قدر المسؤولية في نقل أحداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة) وأن (من حق االعالم االردني الرسمي
أال ينشر كافة المعلومات واالخبار حتى ال تتفاقم االزمة من خالل االحساس بالمسؤولية االجتماعية
واالمنية تجاه الوطن).
وفي المرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة رقم ( )34بمتوسط حسابي ( )2.67وبانحراف معياري ()9.65
وهو من المستوى المنخفض حيث نصت الفقرة على (أن تعدد المرجعيات حراسة البوابة االعالمية
تؤثر في السرعة بنقل الخبر في االعالم الرسمي االردني).
بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة رقم ( )26بمتوسط حسابي ( )2.64وبانحراف معياري ()9.66
وهو من المستوى المنخفض ايضا حيث نصت الفقرة على (ان االخذ بيع االعتبار للمصالح الداخلية
والخارجية لأردن تعيق االعالم االردني الرسمي خالل االزمات)
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فرضية الدراسة :هل توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العينة عن سياسة االعالم االردني
الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية ومدى تأثير
الرتبة الوظيفية على هذه السياسة االعالمية من خالل مسار المعلومة واالخبار في طريقها الى المتلقي
بحسب نظرية حارس البوابة.

الرتبة الوظيفية:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام التباين االحادي one way anova
للتعرف على الفروق في استجابات العينة عن سياسة االعالم األردني خالل األزمات من وجهة نظر
الصحفيين األردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة عن سياسة االعالم االردني خالل
االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

سياسة األعالم األردني الرسمي

صحفي

78

2.4759

.60203

خالل األزمات من وجهة نظر

رئيس تحرير

39

2.3907

.36297

الصحفيين األردنيين

محرر مسؤول

17

2.5742

.60439

المصدر

الرتبة الوظيفية العدد

91

يتضح من الجدول ( )1أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن سياسة االعالم
االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية،
كانت متباينة ،ولمعرفة فيما إذا كانت هنالك فروقات بين االستجابات لها داللة إحصائية ،والتعرف
على الداللة اإلحصائية لهذه الفروقات تم استخدام التباين االحادي one way anovaوالجدول ()6
يوضح ذلك.
جدول ()9
تحليل التباين االحادي one way anovaللكشف عن داللة للفروق في سياسة االعالم االردني الرسمي خالل
االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية.
المصدر

التباين

سياسة

بين

األعالم

المجموعات

األردني

داخل

الرسمي خالل

المجموعات

األزمات من

المجموع

وجهة نظر

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

.427

2

.213

38.759

39.186

قيمة

مستوى

(ف)

الداللة

.722
131

133

الصحفيين
األردنيين

القيمة ( )9.99لها داللة احصائية إذا جاءت اقل من ()9.95

.296

.488
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يتضح من الجدول ( )6وجود فروق دالة احصائيا بحسب استجابات العينة حول سياسة االعالم
االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة الوظيفية،
حيث بلغت القيمة االحصائية (ف) ( ).722وبداللة ( ،)411وهي اقل من مستوى الداللة
( .)9.95وهذا يدل على ان استجابات افراد عينة الدراسة عن سياسة االعالم االردني الرسمي خالل
االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين لمتغير الرتبة الوظيفية لديهم مستويات متباينة .ولمعرفة
لصالح من الفئات كانت تلك الفروق.
تم استخدام اختيار  scheffeللمقارنات البعدية للكشف عن مصدر داللة للفروق في سياسة
االعالم االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة
الوظيفية ،كما في الجدول (.)29
الجدول ()01

نوع األختبار

 scheffeاختبار
للمقارنات البعدية
للكشف عن مصدر
داللة للفروق لسياسة
األعالم األردني
الرسمي خالل
األزمات تعزى لمتغير
الرتبة الوظيفية

الرتبة
)(Iالوظيفية
صحفي

رئيس تحرير

محرر مسؤول

الرتبة الوظيفية
)(J

تباين
المتوسطات
)(I-J

القيمة
اإلحصائية

رئيس تحرير

.08516

.728

محرر مسؤول

-.09834-

.003

صحفي

-.08516-

.728

محرر مسؤول

-.18351-

.003

صحفي

.09834

.003

رئيس تحرير

.18351

.003
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يبط ط ططين مط ط ططن الجط ط ططدول ( )29ان الفط ط ططروق االحصط ط ططائية كانط ط ططت لصط ط ططالح فئط ط ططة الرتبط ط ططة الوظيفيط ط ططة (محط ط ططرر
مسطط ط ططؤول) ،اذ جط ط ط ططاءت معط ط ط ططدل القيمط ط ط ططة االحصط ط ط ططائية لهط ط ط ططا ( ).003وهط ط ط ططي القيمط ط ط ططة االقط ط ط ططرب للداللط ط ط ططة
االحص ط ط ططائية ( ،)9.95مقارن ط ط ططة بالفئ ط ط ططات االخ ط ط ططرى للمس ط ط ططمى ال ط ط ططوظيفي ،وبالت ط ط ططالي ف ط ط ططأن اس ط ط ططتجابات
العينط ططة مط ططن فئط ططة (محط ططرر مسط ططؤول) يمثط ططل مصط ططدر الفط ططروق الدالط ططة االحصط ططائية السط ططتجابة العينط ططة عط ططن
سياسط ططة االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي خ ط طالل االزمط ططات مط ططن وجهط ططة نظط ططر الصط ططحفيين االردنيط ططين تعط ططزى
لمتغير الرتبة الوظيفية.

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة حول سياسة اإلعالم األردني
الرسمي خالل األزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين

وأهم التوصيات التي خلصت اليها

الدراسة في ضوء النتائج ،ومناقشة النتائج المتعلقة بكل سؤال وفقا لترتيبها في أسئلة الدراسة.

مناقشة نتائج المحور االول :الخطاب اإلعالمي اال ردني الرسمي االنسب خالل األزمات.
تب ط ططين م ط ططن نت ط ططائج ه ط ططذا المح ط ططور أن وجه ط ططة نظ ط ططر الص ط ططحفيين االردني ط ططين ح ط ططول الخط ط ططاب االعالم ط ططي
االردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات يتس ط ططم بالس ط ططرعة ف ط ططي نق ط ططل الح ط ططدث ،وك ط ططذلك اثبت ط ططت النت ط ططائج ان
الخط ط ططاب االعالم ط ططي االردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات يتس ط ططم بالواقعي ط ططة بالدرج ط ططة الثاني ط ططة ،وتاله ط ططا
االهتمط ططام بدقط ططة المعلومط ططات عنط ططد نقط ططل الخبط ططر فضط ططال عط ططن ميط ططل الصط ططحفيين االردنيط ططين بط ططأن الخطط ططاب
االعالمي االردني الرسمي يتعامل مع حجم الحدث واهميته خالل االزمات.
وتع ططزى ه ططذه النتيج ططة الط ططى ك ططون الص ططحفي االردنط ططي بطبيع ططة عمل ططه يتطططابع االع ططالم خ ططالل االحطططداث
واالزمط ططات ومط ططن خط ططالل خب ارتط ططه السط ططابقة لمط ططس فط ططي االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي السط ططرعة الممكنط ططة فط ططي
نقل االحداث ولكن ليس على حساب الواقعية والدقة.
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وهط ططذا التوافط ططق واالنسط ططجام بالخطط ططاب االعالمط ططي االردنط ططي الرسط ططمي خط ططالل االزمط ططات مط ططا بط ططين السط ططرعة
والواقعيط ططة والدقط ططة واالهتمط ططام بحجط ططم الحط ططدث وأهميت ط طه تعط ططزى إلط ططى ان االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي هط ططو
إعط ط ططالم ثابط ط ططت ولط ط ططه أهدافط ط ططه الواضط ط ططحة تعنط ط ططى بالحيلولط ط ططة دون تفط ط ططاقم االزمط ط ططة ،والتخفيط ط ططف مط ط ططن حط ط ططدة
عواقب االحداث وخاصة االرهابية منها.

كما تأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت آلية دراسة كل من الضويحي ( )2994ودراسة صالح
دور مهما جداً للتخفيف من حدة األزمات ،وللتنسيق االعالمي مع
( ،)2922والتي اكدت بأن لإلعالم ا
الجهات االخرى المعنية بإدارة االزمات اهمية كبرى ولإلدالء بالتصريحات حول مسار األزمة للحيلولة
دون تفاقمها ،وبأن السبيل الوحيد لتخطي االزمات هو تقديم المعلومات الدقيقة التفصيلية الموثقة
والمنطقية ومن مصادر موثوق فيها وبأسرع ما يمكن ،وذلك كله يتأتى من خالل قنوات اإلعالم الجديد
واالجتماعي.
بينمط ططا بينط ططت نتط ططائج الد ارسط ططة ان وجهط ططة نظط ططر الصط ططحفيين االردنيط ططين حط ططول االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي
بموضط ططوع المعرفط ططة التامط ططة فط ططي التعامط ططل مط ططع م ارحط ططل االزمط ططة جط ططاءت متدنيط ططة ،وواضط ططح نقط ططص الخب ط طرة
في التعامل مع مراحل االزمة.
وتعزى هذه النتيجة الى كون االحداث واالزمات وخاصة االرهابية منها دخيلة على المجتمع االردني
والمجتمع االعالمي االردني على حد سواء ،وعنصر المفاجأة لأحداث قد يفقده السيطرة خالل التعامل
مع مراحل االزمة.
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وأما في المرتبة االخيرة فقد بينت النتائج أن االعالم االردني الرسمي لم يأخذ بعين االعتبار المصالح
العليا لأردن كون االحداث وعواقبه واالزمات االرهابية التي تعرض لها خالل الفترات الماضية كانت
ذات تأثير سلبي على المجتمع االردني الداخلي ولم يبدأ اهتماما لتلك المصالح وانصب االهتمام على
معالجة الحدث (االزمة) وتداعياته االنية على المواطن وهذا من حرص صاحب القرار السياسي االردني
على المواطن ،ما انعكس على سياسة االعالم االردني الرسمي.

مناقشــــة نتــــائج المحــــور الثــــاني :مواصــــفات مهــــام القــــائمون باالتصــــال فــــي االعــــالم االردنــــي
الرسمي خالل االزمات.
يتضط ططح مط ططن نتط ططائج هط ططذا المحط ططور أن الصط ططحفيين االردنيط ططين كانط ططت وجهط ططة نظط ططرهم حط ططول مواصط ططفات
ومه ط ططام الق ط ططائمين باالتص ط ططال ف ط ططي االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات بوجط ط طود تن ط ططاغم ب ط ططين
االعالميين في االعالم االردني الرسمي من خالل التصريحات والتحليالت المتوالية طيلة

فتط ط ط ط ط طرة االزم ط ط ط ط ططة ،وك ط ط ط ط ططذلك اثبت ط ط ط ط ططت النت ط ط ط ط ططائج ان الق ط ط ط ط ططائمين باالتص ط ط ط ط ططال ف ط ط ط ط ططي االع ط ط ط ط ططالم االردن ط ط ط ط ططي
الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات يتمتع ط ططون بمص ط ططداقية بالدرج ط ططة الثاني ط ططة وتاله ط ططا ان الق ط ططائم باالتص ط ططال ف ط ططي
المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لديهم نهج واضح في تناول االزمات.
وتعط ططزى هط ططذه النتيجط ططة الط ططى ان القط ططائمين باالتصط ططال فط ططي االعط ططالم االردنط ططي الرسط ططمي خط ططالل االزمط ططات
يوجطط ططد تنسطط ططيق مسط ط ططبق فيمطط ططا بيطط ططنهم وتبط ط ططادل ألدوار العمط ط ططل خط ط ططالل فت ط ط طرة االزم ط ططة ،وان هنالطط ططك نهج ط ط طا
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واض ط ططحا ومدروسط ط طا للعم ط ططل عل ط ططى مط ط طدار الع ط ططام ف ط ططي مواجه ط ططة اي ازم ط ططة محتمل ط ططة ،م ط ططا يعط ط ططي التن ط ططاغم
والمصداقية.
وهطططذه النتيجط ططة متوافقطططة مط ططع مطططا توصط ططلت إليطططة د ارسطططة كط ططل مطططن زي ططن ( )2929و د ارسط ططة تالحمط ططه
(  )2922ود ارس ط ططة م ط ططوديس ( ، )2922بأهمي ط ططة التخط ط ططيط المسط ط ططبق وال ط ططدائم لكيفي ط ططة التعام ط ططل مطط ططع
االزمط ط ط ططات والتركيط ط ط ططز علط ط ط ططى مهط ط ط ططام ومواصط ط ط ططفات الفريط ط ط ططق االعالمط ط ط ططي المتخصط ط ط ططص ب ط ط ط طإدارة االزمط ط ط ططة
إعالميط ططا ،والكش ط ططف ع ط ططن بعط ططض االم ط ططور الت ط ططي تسط ططاعد فري ط ططق العم ط ططل فط ططي اداء عمل ط ططه بك ط ططل س ط ططهولة
ويسط ط ططر ،منهط ط ططا التقنيط ط ططة ،والنفسط ط ططية ،وآليط ط ططة التواصط ط ططل مط ط ططع بعضط ط ططهم الط ط ططبعض عنط ط ططد وقط ط ططوع االزمط ط ططات
وك ط ططذلك بأهمي ط ططة تط ط ططوير وت ط ططدريب ،وايج ط ططاد ف ط ططرق اعالمي ط ططة متخصص ط ططة ف ط ططي جمي ط ططع المج ط ططاالت لم ط ططا
له ط ط ططا م ط ط ططن ت ط ط ططأثير مباش ط ط ططر علط ط ط طى األداء اإلعالم ط ط ططي خ ط ط ططالل األزم ط ط ططات ،ووض ط ط ططع الخط ط ط ططط لالزم ط ط ططات
المستقبلية وتخصيص خطاب وأشخاص إلدارة االزمة .

وأم ط ططا ف ط ططي الم ارت ط ططب االخيط ط طرة فق ط ططد بين ط ططت الد ارس ط ططة ان الق ط ططائمون باالتص ط ططال يؤمن ط ططون ب ط ططدورهم الفع ط ططال
والمؤثر خالل االزمات وانهم غير مؤهلين ولم يلتحقوا بدورات متخصصة في اعالم االزمة.
تع ط ططزى ه ط ططذه النتيج ط ططة الط ط طى ان الق ط ططائمين باالتص ط ططال ف ط ططي االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي غي ط ططر م ط ططؤهلين
ول ط ط ططم يلتحقط ط ط طوا ب ط ط ططدورات ف ط ط ططي اع ط ط ططالم االزم ط ط ططة ،والس ط ط ططبب ف ط ط ططي ذل ط ط ططك نق ط ط ططص االمكان ط ط ططات المادي ط ط ططة ف ط ط ططي
المؤسسط ط ططات االعالمي ط ط ططة االردني ط ط ططة ،م ط ط ططا أدى ال ط ط ططى نق ط ط ططص الخبط ط ططرة ف ط ط ططي مج ط ط ططال اع ط ط ططالم االزم ط ط ططة ،م ط ط ططا
انعكس سلبا على ايمان القائمين باالتصال ودورهم الفعال والمؤثر خالل االزمات.
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مناقشـــة نتـــائج المحـــور الثالـــث :أثـــر خطـــاب اعـــالم االزمـــة فـــي المجتمـــع االردنـــي مـــن خـــالل
االعالم االردني الرسمي.
تبين من نتائج هذا المحور أن الصحفيين االردنيين كانت وجهة نظرهم حول أثر خطاب اعالم االزمة
تأثير ايجابي بالشباب االردني
ا
في المجتمع االردني ،بأن الخطاب االعالم األردني الرسمي أحدث
وكذلك اثبتت النتائج أن خطاب اعالم االزمة أثر في صانع القرار ايجابيا حيث جاءت بالمرتبة الثانية
وتالها أن الخطاب االعالمي مقنع للمجتمع االردني وأحدث تطو ار ايجابيا لدى النخب االعالمية خالل
االزمات.

وتع ط ططزى ه ط ططذه النتيج ط ططة ال ط ططى ان خط ط ططاب اع ط ططالم االزم ط ططة ف ط ططي االع ط ططالم االردن ط ططي الرس ط ططمي اه ط ططتم برف ط ططع
الط ططوعي لط ططدى الشط ططباب مط ططن خط ططالل حمط ططالت تثقيفيط ططة ،توض ط طح فيهط ططا خطط ططورة التنظيمط ططات االرهابيط ططة مط ططا
أث ططر ايجاب ططا بالش ططباب االردن ططي ،وفط ططي ص ططانع القط طرار واقن ططع المجتمطططع االردن ططي وأح ططدث تط ططو ار ايجابيطططا
لدى النخب االعالمية خالل االزمات.

وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت الية دراسة سميسم ( ،)2927حيث اشارت لأسلوب
واالدوات االعالمية التي تستخدمها المنظمات االرهابية في التأثير على عقول الشباب لينظموا
لصفوفها ،وهذا يضع على كاهل االعالم االردني الرسمي مسؤولية كبيرة تجاه الشباب من اجل صياغة
خطاب اعالمي متخصص ومؤثر وفعال خالل االزمة ليحدث التأثير االيجابي بالشباب االردني.
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واما في المراتب االخيرة فقد بينت نتائج الدراسة انه ال يوجد دور مؤثر لخطاب اعالم االزمة في
تماسك المجتمع االردني او توجيه الرأي العام نحو موضوعات -اهتمامات -محددة ومدروسة.
وتعزى هذه النتيجة الى الخطاب االعالمي االردني الرسمي يفتقد الى صيغة تناسب المجتمع االردني
في تشكيل الرأي العام وتماسكه وتوجهه نحو موضوعات محدد ومدروسة ،ليترك االعالم االردني
الرسمي االثر االيجابي في ابناء المجتمع االردني.

النتـــــائج المتعلقـــــة بـــــالمحور الرابـــــع :أبـــــرز معوقـــــات نقـــــل المعلومـــــات واالخبـــــار والتصـــــريحات
والتغطية االعالمية خالل األ زمات في اإلعالم األردني الرسمي.
تبطططين مطططن نتط ططائج هطططذا المحط ططور أن الصط ططحفيين األردنيط ططين كانطططت وجهط ططة نظط ططرهم حط ططول أبط ططرز معوقط ططات
نقط ط ططل المعلومط ط ططات واالخبط ط ططار ،والتص ط ط طريحات ،والتغطيط ط ططة االعالميط ط ططة خط ط ططالل األزمط ط ططات فط ط ططي اإلعط ط ططالم
األردنط ططي الرسط ططمي أنط ططه علط ططى قط ططدر المسط ططؤولية بتغطيط ططة أحط ططداث الكط ططرك وأحط ططداث خليط ططة اربط ططد ،وكط ططذلك
أح ط ططداث الش ط ططهيد الطي ط ططار مع ط ططاذ الكساس ط ططبة وتاله ط ططا ح ط ططق االع ط ططالم األردن ط ططي الرس ط ططمي أال ينش ط ططر كاف ط ططة
المعلوم ط ط ططات واالخب ط ط ططار حت ط ط ططى ال تتف ط ط ططاقم االزم ط ط ططة م ط ط ططن خ ط ط ططالل االحس ط ط ططاس بالمس ط ط ططؤولية االجتماعي ط ط ططة
واألمنية تجاه الوطن.

وتع ط ططزى ه ط ططذه النتيجط ط طة ال ط ططى ك ط ططون االع ط ططالم األردن ط ططي الرس ط ططمي وجط ط طد م ط ططن ه ط ططذه األح ط ططداث (أح ط ططداث
الكط ط ططرك و خليط ط ططة اربط ط ططد وحط ط ططرق الشط ط ططهيد الطيط ط ططار معط ط ططاذ الكساسط ط ططبة ) أهميط ط ططة كبي ط ط طرة بتزويط ط ططد الم ط ط طواطن
األردن ط ططي بالمعلوم ط ططات ،واالخب ط ططار أوال ب ط ططأول م ط ططن ب ط ططاب اإلحس ط ططاس بالمس ط ططؤولية االجتماعي ط ططة واألمني ط ططة
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تجط ططاه الط ططوطن لقطط ططع الطريط ططق علط ططى اآلخ ط طرين فط ططي تط ططأجييج االزمط ططة ،وزيط ططادة انتشط ططارها وخاصط ططة عنط ططدما
أق ط ططدمت المنظم ط ططة االرهابي ط ططة بم ط ططا يس ط ططمى دول ط ططة الخالف ط ططة ف ط ططي العط ط طراق والش ط ططام ( داع ط ططل ) باس ط ططتخدام
أس ططلوب جدي ططد باإلع ططدام وه ططو ح ططرق األس ططير الطي ططار الش ططهيد مع ططاذ الكساس ططبة لب ططث الفتن ططة ب ططين أبن ططاء
المجتمط ط ططع األردنط ط ططي ،ولكط ط ططن االعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي كط ط ططان بالمرصط ط ططاد ،وعلط ط ططى قط ط ططدر المسط ط ططؤولية
بمواجهة هذه األحداث واالزمات .

وفط ط ططي المرتبط ط ططة قبط ط ططل األخي ط ط طرة جط ط ططاءت تعط ط ططدد المرجعيط ط ططات (ح ارسط ط ططة البوابط ط ططة اإلعالميط ط ططة) تط ط ططؤثر فط ط ططي
السط ططرعة بنقط ططل الخبط ططر فط ططي االعط ططالم الرسط ططمي األردنط ططي بينمط ططا جط ططاءت فط ططي المرتبط ططة األخي ط طرة المصط ططالح
الداخلية والخارجية لأردن تؤثر على آلية عمل االعالم األردني الرسمي خالل االزمات.

وتعط ططزى هط ططذه النتيجط ططة الط ططى أن تعط ططدد المرجعيط ططات (ح ارسط ططة البوابط ططة االعالميط ططة) فط ططي االعط ططالم االردنط ططي
الرسط ططمي كط ططان لهط ططا التط ططأثير المباشط ططر علط ططى الكيفيط ططة فط ططي تغطيط ططة الحط ططدث ،والسط ططرعة فط ططي نقط ططل األخبط ططار
خالل األزمات حيث كان يتطرق الى بعض مواضيع ويهمل مواضيع أخرى،

ويس ط ططرع ف ط ططي نق ط ططل خب ط ططر وي ط ططبطء ف ط ططي نق ط ططل أخ ط ططرى حس ط ططب م ط ططا يتف ط ططق والسياس ط ططة االعالمي ط ططة األردني ط ططة
الرس ط ططمية أو م ط ططع مطط ططا يتف ط ططق م ط ططع سياسطط ططيات الدول ط ططة االردني ط ططة ،وأم ط ططا المص ط ططالح الداخلي ط ططة والخارجيطط ططة
ل ط ططأردن ،وتأثيره ط ططا عل ط ططى آلي ط ططة العم ط ططل االع ط ططالم األردن ط ططي الرس ط ططمي خ ط ططالل االزم ط ططات يع ط ططزى ال ط ططى أن
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صطططاحب الق ط طرار السياسط ططي يهط ططتم بط ططالمواطن أكثط ططر مط ططن اي مصط ططالح اخط ططرى ممط ططا اعكط ططس علط ططى سياسط ططة
االعالم االردني الرسمي خالل االزمات.
مناقشـــة فرضـــية الدراســـة :هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي اســـتجابات العينـــة عـــن
سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
بينط ط ططت نتط ط ططائج هط ط ططذه الفرضط ط ططية أن اسط ط ططتجابات أف ط ط طراد عينط ط ططة الد ارسط ط ططة عط ط ططن سياسط ط ططة االعط ط ططالم األردنط ط ططي
الرسط ططمي خط ططالل األزمط ططات لمتغيط ططر المسط ططمى ال ط ططوظيفي كانط ططت متباينط ططة ،وقط ططد جط ططاءت لصط ططالح مس ط ططمى
(محط ططرر مس ط ططؤول) ،فهط ططي الت ط ططي مثلط ططت الف ط ططروق الدال ط ططة االحصط ططائية الس ط ططتجابات العينط ططة ع ط ططن سياس ط ططة
االعالم االردني الرسمي خالل االزمات ،لفئة المسمى الوظيفي.
وه ططذا يع ططزى إل ططى ك ططون المح ططرر المس ططؤول ه ططو األكث ططر خبط طرة ،واألق ططرب للقط طرار ف ططي االع ططالم االردن ططي
الرس ط ططمي ،واألكث ط ططر ت ط ططأثي ار ف ط ططي النش ط ططر والتغطي ط ططة االعالمي ط ططة خ ط ططالل االزم ط ططات ،وه ط ططو االكث ط ططر مق ط ططدرة
علط ط ططى لعط ط ططب دور ح ارسط ط ططة البوابط ط ططة االعالميط ط ططة .وهط ط ططو المسط ط ططؤول عط ط ططن حجط ط ططم التص ط ط طريحات والتغطي ط ط طة
االعالمي ططة خ ططالل فتط طرة االزم ططة وه ططو األق ططرب ال ططى ص ططانع القط طرار السياس ططي م ططن غيط طره م ططن المس ططميات
الوظيفيط ط ططة األخط ط ططرى ،ك ط ط طرئيس التحريط ط ططر ،او الصط ط ططحفي .وهط ط ططذا يتوافط ط ططق مط ط ططع نظريط ط ططة ح ارسط ط ططة البوابط ط ططة
االعالمي ط ط ططة م ط ط ططن خ ط ط ططالل فرض ط ط ططيتها الت ط ط ططي أك ط ط ططدت عل ط ط ططى أن المعلوم ط ط ططات واألخب ط ط ططار تنس ط ط ططاب ض ط ط ططمن
سلس ط ططلة مترابط ط ططة يق ط ططع ض ط ططمن حلقاته ط ططا أفط ط طراد له ط ططم الق ط ططدرة عل ط ططى حج ط ططب انس ط ططياب الرس ط ططالة ،أو القي ط ططام
بإضططفاء تعططديالت عليهططا .وتًحكططم حطراس البوابطة فططي المعلومططات النهائيططة التططي ستصططل إلططى
الجمهططور يجعططل مططنهم المسططؤولين علططى تحديططد ،وترتيططب أهططم القضططايا مططن وجهططة نظططرهم،
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وبالتططالي الططتحكم فططي ر يتنططا للواقططع ،وهططذا يعنططى أن المحططرر المسططؤول هططو األكثططر ت طأثي ار فططي
سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات.

االستنتاجات:
 -2الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات يهتم بالسرعة في نقل المعلومات ويتسم
بالواقعية ،والدقة عند نقل الخبر ،ويتعامل مع الحدث بحجمه وأهميته.
 -2الخطاب االعالمي األردني الرسمي تنقصه الخبرة في التعامل مع مراحل االزمة.
 -3يتضح بوجود تناغم بين االعالميين في االعالم االردني الرسمي خالل االزمات
بالتصريحات ،والتحليالت المتوالية طيلة فترة االزمة ،وكذلك يتمتعون بمصداقية.
 -4نقص االمكانات المادية في المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لم تمكنها من الحاق
القائمون باالتصال بدورات بمجال اعالم االزمة ،ما انعكس سلبا على ايمان القائمون
باالتصال بدورهم الفعال ،والمؤثر خالل االزمات.
 -5التأثير االيجابي بالشباب األردني ،وصانع القرار أحدث تطو ار ايجابيا لدى النخب
اإلعالمية ،وزاد من اقتناع المجتمع االردني بالخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل
االزمات.
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 -6الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي خالل األزمات يفتقد الى صيغة تناسب المجتمع
األردني في تشكيل الرأي العام وتماسكه ،وتوجهه نحو موضوعات محددة ومدروسة.
 -7اإلعالم األردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في نقل أحداث الكرك وأحداث خلية
اربد واحداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة لعدم تأجيج األزمة وزيادة انتشارها ،وتأثيرها
على أبناء المجتمع.
 -1من حق اإلعالم األردني الرسمي أال ينشر كافة المعلومات واالخبار حتى ال تتفاقم االزمة
من خالل اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية ،واالمنية تجاه الوطن.
 -6أن تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية) في االعالم األردني الرسمي لها التأثير
المباشر على الكيفية في تغطية الحدث والسرعة في نقل االخبار خالل االزمات.
-29المحرر المسؤول هو األكثر تأثي ار في سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات.

التوصيات:
بناء على مناقشة النتائج والخروج باالستنتاجات يوصي الباحث باآلتي:
 -2تعديل السياسات العامة لإلعالم األردني الرسمي لمواكبة التطورات في عالم االتصال واالعالم
والسرعة في نقل الخبر ،وتقليص سلطة حراس البوابة االعالمية خالل األزمات.
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 -2تخصيص وتدريب مجموعة من الصحفيين االردنيين على آلية التعامل مع مراحل االزمة
اعالميا مع أصحاب الخبرة االعالمية والسياسية.
 -3العمل على صياغة خطاب اعالمي مناسب لكل حدث ،وتدريب الفريق الذي سيتعامل مع
الجمهور ،ويجيب على أسئلة الصحفيين بالسرعة والمصداقية الممكنة.
 -4السرعة والمصداقية في نقل االحداث خالل االزمات لكسب تأييد المشاهد االردني.
 -5الحصول على المعلومات خالل االزمات من مصادرها االولية.
الري العام ،ومدى رضى المواطنين على أداء وسائل االعالم الرسمية
 -6انشاء مركز لقياس أ
خالل االزمات ،وذلك لتفادي األخطاء والمعوقات ،ونيل رضى أكبر عدد ممكن وبالتالي التأثير
الري العام.
ايجابا على أ
 -7اعتماد الشفافية خالل تغطية األحداث واألزمات من اجل كسب المصداقية.
 -1ضرورة العمل على خلق عالقة متينة بين اإلعالم الرسمي األردني والمواطن طوال الوقت من
خالل المصداقية والسرعة والواقعية في نقل أي حدث مهما كان نوعه.

قائمــة المصادر
المراجع
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قائمة المصادر والمراجع
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 الرحباني ،عبير ( .)2925االستعمار االلكتروني واإلعالم ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،نبالء
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العبيكان.
 الفار ،محمد جمال .)2996 ( .المعجم اإلعالمي .دار اسامة للنشر والتوزيع ،ودار المشرق
الثقافي.
 الفي ط ط ط ططومي ،ابط ط ط ط طراهيم ( .)2662أدب الصـــــــــحافة فـــــــــي األردن أرقـــــــــام ودالالت ،مجل ط ط ط ططة
أفكار ،عدد .294-293
 الموسى ،عصام سليمان ( .)2661تطور الصحافة األردنية ،عمان ،منشورات لجنة الوراق
للنشر والتوزيع.
 الموسى ،عصام سليمان ( .)2993المدخل في االتصال الجماهيري ،الطبعة  ،5الكتاني
للنشر والتوزيع ،اربد ،االردن.
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 النجار ،فايز والنجار ،نبيل والزعبي ،ماجد .)2929( ،أساليب البحث العلمي منظور تطبيقي،
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 زرمان ،محمد .)2929( ،اإلعالم واالزمات :قرأه في اإلطار المفاهيمي ،كلية اآلداب والعلوم
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ملحق رقم ()0
استبانة بحث علمي
الصحفيون والصحفيات األفاضل:
يسرني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة االستطالعية التي تندرج في إطار بحث علمي لنيل درجة
الماجستير في اإلعالم بعنوان " سياسة اإلعالم األ ردني الرسمي خالل اال زمات من وجهة نظر
اإلعالميين األردنيين" من جامعة الشرق األوسط ،لذا ارجو منكم التكرم باإلجابة على األسئلة وأن
تعبروا عن آرائكم بصدق ،وامانة فمصداقية وصالحية نتائجها تتوقف على مدى مطابقة أجوبتكم لحقيقة
شعوركم وواقعكم المهني .وللعلم لطفا فقد وردت بعض المصطلحات االجرائية في االستبانة أرغب في
توضيحها لكم.
اإلعالم األ ردني الرسمي :ويشتمل على الدوائر ،والمؤسسات االعالمية الوطنية ،والتي تتبع للدولة
األردنية كإذاعة المملكة االردنية الهاشمية والتلفزيون األردني ،ووكالة االنباء االردنية (بت ار) ،وكذلك
وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي الحكومة األردنية والتي تعتبر تصريحاتهم
رسمية وتمثل نهج وتوجهات الدولة والحكومة االردنية.
األ زمة :هي من بداية وقوع الحدث في األردن الى أن يتم السيطرة عليه (فأحداث حرق الشهيد
انتهاء بأحداث الكرك األولى والثانية) ،أي خالل
الطيار معاذ الكساسبة مرو اًر بأحداث خلية اربد ،و ً
عام  2925وعام  2926فاألحداث تنافي الطبيعة والطبيعة البشرية ،وغير مرغوب بها .وتأثر
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على المجتمع االردني سلبا خالل وقت قصير وتخرج عن سيطرة الجهات المعنية داخل الدولة
االردنية.
الخطاب االعالمي :الخطاب االعالمي االردني الرسمي (خطاب االزمة) هو كل ما يصدرمن (أخبار
وتقارير وتصريحات وتحليل وتغطية األحداث واألزمات) مسموعة ومرئية ومقروء وإلكترونية عن
المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية ممثلة بالناطق الرسمي باسم الحكومة ،والتلفزيون األردني
واإلذاعة األردنية ووكالة األنباء األردنية (بت ار).

المعلومات الديموغرافية (الشخصية)

النوع االجتماعي:
ذكر

أنثى

الفئة العمرية:
 27-22سنة
أكثر من  47سنة

 37-21سنة

 47- 31سنة
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التحصيل العلمي:
الثانوية العامة

الدبلوم

البكالوريوس

الدراسات العليا
سنوات الخدمة:
أقل من  5سنوات

من  29-5سنوات

من  29-22سنة

أكثر من  29سنة
الرتبة الوظيفية:
صحفي

رئيس تحرير

محرر مسؤول
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تتضمن هذه االستبانة أربعة محاور رئيسية:
المحور األول :يتسم الخطاب االعالمي األ ردني الرسمي خالل االزمات بالسمات التالية.

الفقرة

ت

0

المعرفة التامة في التعامل مع مراحل االزمة.

8

يناسب حجم الحدث واهميته.

.

يأخذ بعين االعتبار المصالح العليا لأردن.

2

يأخذ بعين االعتبار التباين الثقافي للمجتمع األردني.

2

ينتقي المصطلح األنسب للحدث.

2

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل األزمات واقعي

1

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل االزمات ذو
مصداقية.

2

الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات يهتم
بالدقة.

9

الخطاب االعالمي األردني الرسمي خالل األزمات يهتم
بالسرعة في نقل الحدث.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة
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المحور الثاني :مواصــــــــفات ومهام القائمون باالتصــــــــال في اإلعالم االردني الرســــــــمي خالل
األ زمات.

الفقرة

ت

 01القائمون باالتصال في اإلعالم األردني الرسمي خالل
األ زمات يتمتعون بخبرة عالية في مجال إعالم
االزمات.
 00القائمون باالتصال في االعالم االردني الرسمي خالل
االزمات يتمتعون بمصداقية.
 08القائمون باالتصال في االعالم االردني الرسمي غير
مؤهلين ولم يلتحقوا بدورات في اعالم االزمات.
 0.يؤمن القائمون باالتصال (الفريق االعالمي) بدورهم
الفعال والمؤثر خالل االزمات.
 02المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لديهم سياسة
اعالمية في تناول االزمات.
 02يوجد تناغم بين االعالميين في االعالم االردني
الرسمي من خالل التصريحات والتحليالت المتوالية
طيلة فترة االزمة.
 02تقسيم األدوار والعمل االعالمي بين مؤسسات االعالم
االردني الرسمي خالل االزمات.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

135

المحور الثالث :أثر خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل االعالم االردني
الرسمي.

ت

الفقرة

 27خطاب اعالم االزمة االردني الرسمي ُمقنع.
 21خطاب االزمة خلق وعيا مجتمعيا باألزمات.
 26خطاب االزمة ادى الى تماسك المجتمع االردني.
 29خطاب االزمة أثر في سلوكيات افراد المجتمع االردني.
 22خطاب االزمة غير من قناعات المتلقي.
 22خطاب االزمة أحدث تطو ار ايجابيا لدى النخب االعالمية
 23خطاب االزمة أثر في صانع القرار ايجابيا.
 24خطاب االزمة أثر ايجابيا بالشباب االردني.
 25الخط ط ط ط ط ططاب االعالم ط ط ط ط ططي االردن ط ط ط ط ططي الرس ط ط ط ط ططمي الخ ط ط ط ط ططاص
باألزم ط ط ط ططة أدى دو ار فط ط ط ط ططي توجي ط ط ط ططه ال ط ط ط ط طرأي الع ط ط ط ططام نحط ط ط ط ططو
موضوعات (اهتمامات) محددة ومدروسة.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة
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المحور الرابع :أبرز المعوقات واألسباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي في نقل المعلومات
واألخبار خالل األزمات.

ت

26

الفقرة

المصالح الداخلية والخارجية لأردن تؤثر على آلية
عمل االعالم األردني الرسمي خالل االزمات.

 27سياس ط ط ططة االع ط ط ططالم االردن ط ط ططي الرس ط ط ططمي خ ط ط ططالل االزم ط ط ططات
تعبر عن سياسة الحكومة.
21

سياسة اإلعالم األردني الرسمي خالل االزمات تتأثر
بسياسات الحكومة المتعاقبة.

 26التط ط ططدخالت الخارجي ط ط ططة ب ط ط ططاإلعالم الرسط ط ططمي ت ط ط ططؤثر عل ط ط ططى
السرعة في نقل االخبار خالل االزمات.
 39التط ط ططدخالت الخارجي ط ط ططة ب ط ط ططاإلعالم الرسط ط ططمي ت ط ط ططؤثر عل ط ط ططى
الكيفية في تغطية الحدث.
 32التط ط ططدخالت الخارجي ط ط ططة ب ط ط ططاإلعالم الرسط ط ططمي ت ط ط ططؤثر عل ط ط ططى
الفترة الزمنية في تغطية الحدث.
 32تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية) تؤثر على
الكيفية في تناول الحدث في اإلعالم الرسمي األردني.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة
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 33تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية) تؤثر على
الفترة الزمنية في تغطية الحدث في االعالم االردني
الرسمي.
 34تعدد المرجعيات (حراسة البوابة االعالمية) تؤثر في
السرعة بنقل الخبر في االعالم االردني الرسمي.
 35مواثيق الشرف الصحفي األردني تتسبب بالبطء في نقل
المعلومات واألخبار والتصريحات في اإلعالم األردني
الرسمي.
 36حق الحصول على المعلومة تتسبب بالبطء في نقل
المعلومات واألخبار والتصريحات خالل األزمات في
االعالم األردني الرسمي.
 37تط ططؤثر مزاجيط ططة ومصط ططالح االعالمط ططي (القط ططائم باالتصط ططال)
على أداء االعالم األردني الرسمي خالل االزمات.
 31نقص االمكانات الفنية والمادية تؤثر على عمل االعالم
االردني الرسمي خالل االزمات.
 36من حق االعالم االردني الرسمي أال ينشر كافة
المعلومات واالخبار حتى ال تتفاقم االزمة من خالل
االحساس بالمسؤولية االجتماعية واالمنية اتجاه الوطن.
 49االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في
نقل أحداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة.
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 42االعالم األردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في
نقل احداث خلية اربد.
 42االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في
نقل احداث الكرك.

مع فائق اإلحترام والتقدير،

الباحث :عاهد أحمد الدبعي
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ملحق رقم ()8
المقابالت الشخصية
قام الباحث بأج ارء مقابالت مع بعض الصحفيين في اإلعالم األردني الرسمي ،وجاءت على النحو
التالي:
السؤال األول

ما الخطاب اإلعالمي األ ردني الرسمي األ نسب خالل األزمات؟

االجابة رقم ()2

على مستوى الخطاب االعالمي التركيز على المصطلح خالل االزمة

السيد فيصل الشبول

جزء من أساسيات الدولة األردنية .ويأتي الخطاب اإلعالمي بتوجيهات
من جاللة الملك ،وما يصدر عنة من خطابات وأوراق نقاشية ومن
توجيهات الحكومة والبرلمان والقضاء وكل مكونات الدولة االردنية.
الخطاب االعالمي يكمن أهمية بالمصطلح خالل األزمات ،ومثال على
ذلك في عام  2925حادثة مركز تدريب الموقر حيث هنالك قتلى
أمريكان وأردنيون ولبنانيون ومن جنوب افريقيا ،الصيغة التي تم اتباعها
وما يهمنا هنا (كلمة مستخدم مدني للعاملين االردنيين واعتبروا شهداء
أي أصبحوا شهداء الواجب وهذا توصيف عند ثقافة المجتمع األردني
مهم.
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االجابة رقم ()2

تفرض ط ططها األزمطط ططة نفس ط ططها وحسطط ططب توجه ط ططات الحكوم ط ططة فأم ط ططا أن يطط ططتم

حافظ الماضي

تنط ططاول الخبط ططر مجط ططرد خبط ططر أو مط ططن خط ططالل تقريط ططر أو بواس ط ططة الب ط طرامج
الحوارية وذلك حسب األزمة وتداعياتها.

االجابة رقم ()3

يفتقط ط ططد اإلعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي صط ط ططيغة ديناميكيط ط ططة فط ط ططي التعط ط ططاطي

الدكتور محمد القاضي

م ططع األزمط ططات لكث ط طرة الجهط ططات ذات الصط ططلة فطططي االمط ططالءات ،مطططا يعنطططي
أن الخطط ط ططاب االعط ط ططالم سط ط ططيكون مشط ط ططتتا وغيط ط ططر ناضط ط ططج وهط ط ططذا يقودنط ط ططا
الط ط ططى أن االعط ط ططالم األردنط ط ططي الرسط ط ططمي ُمغيط ط ططب تمامط ط ططا فط ط ططي المسط ط ططاهمة
الفعال ط ط ططة ف ط ط ططي الخط ط ط ططاب االعالم ط ط ططي الم ط ط ططؤثر ف ط ط ططي المجتم ط ط ططع اال م ط ط ططن
بعط ط ط ططض األخبط ط ط ططار غيط ط ط ططر المهمط ط ط ططة ،لعط ط ط ططدم وجط ط ط ططود مرجعيط ط ط ططة رئيسط ط ط ططية
متفاعلط ط ط ططة فط ط ط ططي صط ط ط ططو الخطط ط ط ططاب اال مط ط ط ططن تلط ط ط ططك القوالط ط ط ططب الخطابيط ط ط ططة
المتكررة التي سبق وان سمعها الشارع أكثر من مرة.

السؤال الثاني

ما مواصفات القائمين باالتصال في االعالم االردني الرسمي خالل
األزمات

االجابة رقم ()2

نتفق أن هناك ناطقا رسميا باسم الحكومة والذي له الحق في التصريح

السيد فيصل الشبول

باسم الحكومة ،وخالل أحداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة كان الناطق
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الرسمي باسم الحكومة والناطق االعالمي باسم القوات المسلحة االردنية
(الجيل العربي) ،متواجدين على شاشة التلفزيون االردني ومدير وكالة
االنباء االردنية –بت ار – متواجد على شاشة العربية لأدالء بالتصريحات
والمعلومات الصحيحة ،الن حالة االنفعال الوطني كان ال بد من االجابة
عن كل التسا الت خالل االزمة .ويتم التنسيق بين جميع أطراف األزمة
داخل الدولة االردنية فكل شخص لديه القدرة على التصريح واالدالء
بالمعلومات ضمن اختصاصه فهو ناطق اعالمي من ضمن الفريق
اإلعالمي األردني الرسمي خالل األزمات .وفي بعض األحيان يكون
رئيس الحكومة ناطقا رسميا ،ومن ضمن الفريق اإلعالمي أو اي
مسؤول في الدولة.
ويجب تقديم المعلومة الصحيحة والصادقة وان يكون لدى الناطق
االعالمي مصداقية سابقة لدى الشارع االردني ينعكس ويؤثر على
مجريات األزمة اإلعالمية لدى المتلقي للخبر – المعلومة.
االجابة رقم ()2

يجب أن يكون الناطق الرسمي باسم الحكومة إعالميا سياسيا ذو

حافظ الماضي

مصداقية عند الجمهور.

االجابة رقم ()3

يجب على اإلعالمي أن يتصف بعدة صفات منها أن يكون صاحب

الدكتور محمد القاضي

شخصية وحضور ومصداقية لدى المتابعين والمجتمع بشكل عام وان
يكون مطلع على ثقافة المجتمع الذي يخاطبه وصاحب حجة قوية.
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السؤال الثالث

م ط ططا ت ط ططأثير الخط ط ططاب اإلعالم ط ططي األردن ط ططي الرس ط ططمي المتخص ط ططص باألزم ط ططات
على المجتمع األردني

االجابة رقم ()2

إن أهم عنصر في السياسة التحريرية خالل االزمات هي معرفة خصائص

السيد فيصل الشبول الجمهور الذي توجه له الخطاب من أجل انتاج الخطاب المناسب لهم،
وبوكالة األنباء األردنية هنالك ميزان لتوزين الكلمة التي تصدر عنا
(المصطلح).
أما البطء الذي يحصل في نقل الخبر خالل األزمات سببه المصدر أي
يجب نسب الخبر لمصدر موثوق مثل األمن العام ( خالل األزمات األمنية
) او المسؤول عن االزمة في الموقع ،ومثال على نسب الخبر للمصدر،
أحداث الكرك وجاءت على النحو التالي ،وقت العملية بعد الظهر تزامن
الحدث مع جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة حيث صرح رئيس الوزراء
ان االرهابين عددهم عشرة أشخاص ،وتم النشر بالوكالة أنهم عشرة أشخاص
وتم نسب الخبر لرئيس الوزراء ،وبعد ساعة صرح مصدر من االمن العام
أن عدد االرهابين ستة أشخاص ،وتم نشر الخبر ونسبه إلى مديرية األمن
العام ،وتبين بعد االنتهاء من العملية االرهابية أن عددهم أربعة ،ولكن الوكالة
نسبت اخبارها لمصادر ،وعليه فطإن مصداقيتها لم تمس وترفع عنها
المسؤولية .
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وكاالت األنباء لها عدة سياسات منها ما تكتفي بمصدر واحد أو مصدرين
أو حتى ثالثة مصادر ،وحيثما توفر المصدر يتم نسب المعلومة إليه ،وفي
االزمات شاهد العيان يجب أن يكون ثقة وينسب الخبر إليه باسمه وصفته.
واألخبار المضللة والسريعة خالل االزمات هنالك أخبار كثيرة تخرج للشارع
مضللة للمواطن المتابع مع بداية األزمة من خالل المواقع االلكترونية و-
السوشال ميديا – وفي اإلعالم الرسمي ال يمكن التصريح إال بعد التأكد من
صحة الخبر ولو على حساب السرعة.
االجابة رقم ()2

أصبح تأثير الخطاب االعالمي األردني الرسمي ضعيفا على المجتمع

حافظ الماضي

األردني في ظل الطيف الواسع من القنوات الفضائية ،وانتشار المواقع
االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي ،والتي استحوذت على ثقة المجتمع
األردني أكثر من اإلعالم الرسمي الذي تراجع دوره بشكل ملحوم في ظل
غياب التزام الحكومة بالشفافية وافراطها في توجيه الخطاب االعالمي حسب
مصلحتها االمر الذي لم يعد خافيا على المجتمع ،ما دفعه الى البحث عن
مصادر أكثر مصداقية وواقعية وسرعة.

االجابة رقم ()3

ف ط ططي ظ ط ططل انتش ط ططار وس ط ططائل االتص ط ططال واالع ط ططالم المختلف ط ططة وتص ط ططدر مواق ط ططع

الدكتور محمد

التواص ط ط ططل االجتمطط ط ططاعي والسوش ط ط ط طيال مي ط ط ططديا ف ط ط ططأن ت ط ط ططأثير خط ط ط ططاب اعط ط ط ططالم

القاضي

األزم ططة ل ططم يع ططد ق ططاد ار عل ططى الت ططأثير بش ططكل مباش ططر ألن المجتم ططع أص ططبح
مطلعط ططا ومنفتحط ططا علط ططى أي حط ططدث أو أزمط ططة لوجط ططود منط ططابر إعالميط ططة أخط ططرى
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غي ط ط ططر من ط ط ططابر اإلع ط ط ططالم الرس ط ط ططمي ،وه ط ط ططذا م ط ط ططا ال يدرك ط ط ططه الق ط ط ططائمون عل ط ط ططى
اإلعط ططالم الرسط ططمي بعط ططد أو مط ططازال متط ططأخ ار فط ططي اسط ططتخدام تلط ططك الوسط ططائل ذات
الت ط ططأثير السط ط طريع ،ويغف ط ططل االع ط ططالم الرس ط ططمي أن فئ ط ططات المجتم ط ططع األردن ط ططي
أغلبه ط ط ط ططا العنص ط ط ط ططر الش ط ط ط ططبابي الق ط ط ط ططادر علط ط ط ط طى مواكب ط ط ط ططة الث ط ط ط ططورة الرقمي ط ط ط ططة (
التكنولوجي ط ط ططا ) الذكي ط ط ططة  ،وه ط ط ططذا م ط ط ططن ش ط ط ططأنه أن يفقط ط ط طد الخط ط ط ططاب االع ط ط ططالم
الرسمي خالل األزمة بوصلة التأثير على المجتمع .

السؤال الرابع

ما هي أبرز معوقات نقل المعلومات واالخبار والتصريحات والتغطية
اإلعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي

االجابة رقم ()2

خالل االزمات يجب االهتمام أوال بالمعلومة الصحيحة ويأتي بعد ذلك

السيد فيصل الشبول التحليالت ،ورصد تداعيات األزمة للخروج منها بأقل الخسائر المادية
والنفسية والتعلم لالزمات القادمة.
أما عن أحداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة ،وتغطية اإلعالم األردني
الرسمي ألحداث الشهيد الكساسبة كان لدى اإلعالم األردني الرسمي خطة
مسبقة لعدة سيناريوهات محتملة أولها نجاح عملية التبادل ،ويقوم الطيار
بتصريح صحفي ،أو إعدامه ،لذلك نجح اإلعالم األردني الرسمي بإدارة أزمة
الشهيد الطيار واستطاع تجييل الشارع األردني لصالح البلد ضد تنظيم
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الدولة االسالمية في العراق والشام (داعل) ،حيث كانت نقطة الفصل لهذا
التنظيم لدي أبناء الشعب األردني بضالله عن طريق الحق.
أما عن أحداث خلية اربد كانت قمة المشكلة بالمعلومات لحساسية العملية
األمنية كونها عملية مداهمة ،والتصريح بالمعلومات قد يؤثر على مجريات
العملية وعلى سالمة رجال االمن.
اما عن احداث الكرك كانت مفاجئة ،والمشهد ضبابي حتى وقت متأخر
من مجريات االحداث ،والذي ظهر به اإلعالم األردني الرسمي بالضعف
شيئا ما ،أما القنوات التي بثته على الهواء مباشرة ال يوجد معلومات او
تصريحات ،فقط صورة للقلعة ويعتبر عجز اعالمي كامل ،حيث ال يوجد
مرجع او متخصص لأدالء بالتصريحات.
االجابة رقم ()2

هي عدم التزام الحكومة بالشفافية ،والتأخر في تزويد اإلعالم االردني الرسمي

حافظ الماضي

باألخبار ،وفرض قيود على حرية التغطية اإلعالمية ،وعدم وجود استراتيجية
واضحة لتعاطي مع األزمات بسالسة ،ودون الرجوع الى الجهات المختصة
والتي بدورها تعتبر عائقا امامه لمماطلتها في الرد وعدم قدرتها احيانا على
اتخاذ القرار فيما يبشر او ال ينشر.

االجابة رقم ()3

من أبرز المعيقات عدم التناغم بين دوائر صنع القرار والجهات االمنية في

الدكتور محمد

صياغة االخبار ذات البعد االمني .لذا نجد االعالم الرسمي في جزيرة

القاضي

معزولة عن األحداث حتى تصله األخبار أو طريقة تعاطيه مع الخبر،
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وترسيخ الخوف في كيفية التعامل مع بعض األخبار حتى وأن كانت ال
تشكل ذات أهمية بالنسبة للكادر التحريري ،وهذا من شأنه خلق وهم دائم
لدى المحرر في تقديره ان كان هذا الخبر مهما او غير مهما.
وأضاف رئيس التحرير بالتلفزيون االردني قائال  ....تهميل االعالم الرسمي
مسيطر على الكادر التحريري خاصة في
ا
في اآلونة االخيرة جعل االحباط
عدم الوثوق به من الجهات ذات القرار ورفده بالمعلومة السريعة.
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الملحق رقم ().
أسماء المحكمين
ت

االســم

الرتبة العلمية

التخصص

مكان العمل

0

د .حاتم عالونة

أستاذ مشارك

الصحافة

جامعة اليرموك

8

د .بشار مطهر

أستاذ مشارك

اإلذاعة والتلفزيون

جامعة اليرموك

.

د .سعد النادي

أستاذ مساعد

اإلذاعة والتلفزيون

جامعة اليرموك

2

د .حياة الحويك

أستاذ مساعد

علم االتصال الجماهيري

جامعة البت ارء

2

أ.د .محمود شلبية

واإلعالم
أستاذ

اإلعالم االذاعي والتلفزيوني

جامعة الزرقاء

2

د .عبد الكريم الدبيسي

أستاذ مشارك

إعالم

جامعة البت ارء

1

د .محمد المناصير

أستاذ مساعد

اإلذاعة والتلفزيون

جامعة الزرقاء

2

أ.د .عزت حجاب

أستاذ

إعالم

MEU

9

د .محمد صاحب

أستاذ مساعد

اإلعالم – العالقات العامة

جامعة البتارء

سلطان
01

د .عالية ادريس

أستاذ مساعد

اإلذاعة والتلفزيون

جامعة الزرقاء
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الملحق رقم ()2
نسبة االستالل

