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 اإلهداء
 

 

هُ ُكْرًها َوَوَضَعْتهُ ُكْرًها ۖ َوَحْملُهُ {: قال تعالى نَساَن بَِوالَِدْيِه إِْحَسانًا ۖ َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اْْلِ َوَوصَّ

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَشْ  ُكَر َوفَِصالُهُ ثَََلثُوَن َشْهًرا ۚ َحتَّٰى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ

يَّتِيۖ  إِ نِ  نِّي ْعَمتََك الَّتِي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَٰى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ

 سورة األحقاف. صدق هللا العظيم }(51) تُْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ 
 

واحن األمهات والدي الكريمين اللذين طالما أضاءا ُأهدي هذا الجهد المتواضع إلى اصدق الرجال 
وتحمال أعباء الزمان ورسما لي طريق العلم والحياة ..... لي شموع األمل في عتمة طريق الحياة 

 .وانتظرا األماني التي رسماها وكانا خير سند لتحقيق هذا النجاح.  رضًا وحبًا وعطفاً 
 ...... شوقًا وفرحًا  الؤونهويم... الذين يضيؤن حياتي ... إلى أحبائي 

 
 ......والسعادة واألمل ..... بالحياة  اإلى من ويملؤونه..... إلى شمعة بيتنا 

 
 ....... إلى من يترقب هذه اللحظة بالدقائق والثواني إلى أحب الناس 

 
 ...................... إلى من ساندني وشجعني ويساهم في نجاحي 

 
 أبـي............... أمـي 

 
  



 ه

 

 وتقدير شكر
 

قال عليه الصالة و ( َلا ياْشُكُر اللَّها ماْن َلا ياْشُكُر النَّاسا ): صلى اهلل عليه وسلم قال رسول
ناعا ): والسالم ْوا أانَُّكْم  لاْيُكْم ماْعُروًفا فاكااِفُئوُه،إماْن صا تَّى تارا فااْن لاْم تاِجُدوا ماا ُتكااِفُئوناُه فااْدُعوا لاُه حا

 (قاْد كاافاْأُتُموهُ 
ام باإلشراف على هذه كامل خورشيد الذي ق الفاضل بداية أقدم عظيم شكري وامتناني للدكتور

لي من نصائح إلنجاز هذه  وما قدمة والذي ساهم في مساعدتي ولم يبخل علي من علمه، الرسالة،
 .فشكرًا هي اقل تقدير لكم سيدي، الرسالة
 واإلعالم الصحافة قسم في األفاضل ألساتذتي شكري وامتناني بجزيل أتقدم أن يسعدنيكما و 

كأبٍن  يوالذين ساهموا في مساعدتي ولم يبخلوا علي من علمهم، وعاملون بجامعة الشرق األوسط،
، والدكتور صباح ياسين، واَلستاذة الدكتورة حميدة سميسم، حجاباَلستاذ الدكتور عزت ، لهم

ولكل اَلساتذة المحترمين ، والدكتورة سارة ناصرالدين، والدكتور رائد البياتي ، والدكتورة عالية ادريس
 . في هذة الجامعة الموقرة

ا عناء قراءة هذه كما أتقدم بالشكر إلى األساتذة الكرام رئيس وأعضاء لجنة المناقشة، الذين تحملو 
ثرائها من علمهمالرس  : وهم، الة ومناقشتها وا 

العقيد الركن سامر زمالئي في مديرية التوجية المعنوي والى والشكر الجزيل والموصول إلى 
 .، على مساعدتهم وتسهيل العقبات أمامي إلنجاح هذا العملاذاعة هال الفاخوري

 .على تقديم المساعدة في انجاز هذا العمل كما وأشكر الصديق عدي قاقيش
عداد الرسالة  . كما اشكر كل من قدم لي المساعدة والدعم والنصيحة أثناء مرحلة الدراسة وا 
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 تقييم قادة الرأي في األردن لدور إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن
 إعداد

 ابو حواءسيف اهلل علي  

 إشراف
 مراد الدكتور كامل خورشيد

 
 الملخص

تقييم قادة الرأي في األردن ألداء إذاعة هال اف أم األردنية في هدفت هذه الدراسة للوقوف على 

إسهام اإلذاعة في تعزيز هذه  ، ومدىتعزيز قيمة الوَلء والدفاع عن الوطن، عبر برامجها المنوعة

 .، واألساليب التي تتبعها اإلذاعة في تقديم هذه القيمالقيم

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي، باعتباره المنهج المالئم  ولتحقيق أهداف الدراسة،

الوزراء واألعيان )للتعرف على آراء المبحوثين من قادة الرأي في المجتمع األردني والمكونة من 

واألساتذة في  نوالنواب وقادة الرأي في الوسط اإلعالمي من صحفيين ومحررين واألكاديميي

لجمع ( اَلستبانة)، واستخدم الباحث أداة المسح (األردنية ووجهاء العشائرالجامعات الحكومية 

 .مفردة( 161)البيانات، وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وتكونت العينة من 

 : التحليل اإلحصائي أظهركما و 

على المرتبة  وطندرجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الحيث حققت  .1

 .وبدرجة متوسطة( 1.10) األولى في جميع مجاَلت الدراسة وبمتوسط حسابي بلغ

حيث حصلت على المرتبة  تركز على حب الوطن  ضمن برامجها اليوميةكما أن القناة  .0

، بينما "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "أساليب إذاعة "األولى في مجال 

 .على المرتبة األخيرة في هذا المجال المواطن بمفهوم الوَلء والدفاع عن الوطنتعرف حصلت 



 م

 

بث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية يموقع إلكتروني ل كما أن استخدام إذاعة هال .1

على المرتبة األولى في درجة تحقيق اإلشباعات لدى قادة الرأي، بينما  والدفاع عن الوطن

لم تنل درجة اشباع كبيرة لدى الفئة  ضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنةاعداد تقارير تو 

 .المبحوثة وحصلت على المرتبة األخيرة

وحصلت  توجيه المواطن لحب الوطن والدفاع عنهويرى قادة الرأي أن اإلذاعة تعمل على  .4

غطية اإلذاعة تعلى المرتبة األولى في مجال رضا الفئة المبحوثة، في حين يرى قادة الرأي 

لم تكن بالمستوى المطلوب حيث حصلت على المرتبة  لألحداث التي تعزز من حب الوطن

 .األخيرة في هذا المجال

في دور إذاعة هال ( α≤0.05)فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة بينما لم توجد  .5

، التحصيل العلمي، السن)في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات 

لمستوى الدَللة اإلحصائية، وهذا يدل على تقارب وجهات " F"حيث لم تصل قيمة ( المنصب

نظر أفراد عينة الدراسة حول دور إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية بغض النظر عن 

 .متغيراتهم الشخصية والوظيفية

 .يمة الدفاع عن الوطن ،  ق"هال "قادة الرأي، إذاعة : الكلمات المفتاحية 
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The Evaluation of Public Opinion Leaders in Jordan of the Role taken 

by "Radio Hala" in Promoting the Value of Country Defense 

Study Done By: Saifullah A. Al-Shurman 

Supervisor: Dr. Kamel khurshid Murad 

Abstract: 
The aim of this research is to shed the light on the evaluation taken by 

public opinion leaders in Jordan to the performance of the Jordanian radio 

broadcast " Hala FM" in promoting the value of loyalty and country 

defense. It also aims on knowing (exploring) how radio Hala evaluated 

loyalty and country defense through its different programs, also knowing 

the extend of the role of radio Hala in promoting the values of defending 

the country and citizenship. As well as the aim of knowing the national 

values provided by Radio Hala to the Jordanian community and the 

methods used to provide these values.   

To achieve the aims of the research, the researcher depended on using the 

descriptive approach considering it a suitable method to know the opinions 

of the respondents (sample receiving the study). The researcher used a 

survey to collect information. The sample was chosen in a stratified 

random of 361 individual of the leaders of public opinion in Jordan 

consisting of (Ministers, senators, deputies, and leaders of public opinion in 

the field of media such as journalists, editors, academics and professors of 

the governmental universities, and tribe leaders.  

The statistical analytics results are as following: 

1. The degree of satisfaction on the performance of "the role of Radio 

Hala in promoting the value of the country defense and citizenship" 

where it got 1
st
 place in all aspects of the study with (3.12) as whole 

and to a medium degree.  



 س

 

2. The broadcast focuses on patriotism in its daily programs where it 

got 1
st
 place in the field of "the methods used by Radio Hala in 

promoting the value of country defense and citizenship" while 

citizens knowing the concepts of loyalty and country defense got the 

last place in this field.   

3. The use of "Radio Hala" to the website broadcasts information that 

promotes the national values and country defense got the first place 

in the degree of satisfaction for the leaders opinion while preparing 

reports emphasizing positives of country defense and citizenship got 

a law degree on the sample with the last place  

4. The leaders of public opinion see that the broadcast works on 

guiding citizens to patriotism and defending it and this got the first 

place in the field of satisfaction of the sample which the public 

opinion leaders see the broadcast's coverage for the events that 

promotes patriotism did not reach the desired level in which it got 

the last place in the field.  

5. There were no statistically significant differences at the level of 

significance (α≤ 0.05) in the role of Radio Hala in promoting the 

national values; from the PO leaders' point of view, it is attributed to 

changes such as (age, academic degree and position) where the value 

of "F" did not reach the statistical significance level. This indicates 

the convergence of the point of views of the individuals of the 

sample in the research on the role of promoting the national values 

despite their personal and functional variables.  

Keywords: Public Opinion Leaders,"Radio Hala", the Value of 

Country Defense. 
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 الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة

 ::المقدمة

 عيؤدي اإلعالم دوًرا بارًزا في زيادة وعي أفراد المجتمع بذاتهم؛ فهو من ناحية يعكس ثقافة المجتم

وهويته، ومن ناحية أخرى يشكل أحد أهم العوامل التي تسهم في تحديد موقف المواطن تجاه نفسه 

 . وموقفه تجاه اآلخرين وتفسيره للظواهر المختلفة 

، تمثل أحد أدوات الضبط اَلجتماعي الذي تمارسه ، ومازالتلذلك فقد كانت وسائل اإلعالم 

في جميع الدول من الركائز األساسية للدولة، وأيضًا ويعد اإلعالم  اكم. السلطة تجاه مواطنيها

، وهي وسيلة للتواصل بين الدولة والمواطن، اواَلستقرار دخلهعامل مهم في المساعدة على األمن 

 .ومن خاللها تقوم الدول بشرح وجهات نظرها للمواطنين فيها

كما وتساهم في تعزيز وسائل التواصل بين الدولة والمواطن،  ىكإحداألردن في  اإلعالم وينظر الى

 المسلحةلقوات ا اتذاعإ*هي إحدى  "إمإذاعة هال أف "قيم الدفاع عن الوطن لدى المستمعين، و

، الموجهة للمواطن 0212والتي بدأت بثها في عام  الناطقة باللغة العربية يش العربيالج –ةاألردني

بدورها في نشر البرامج المتنوعة التي تساهم في رفع الروح المعنوية لدى األردني والتي تقوم 

 . المستمع في تعزيز قيم المواطنة والدفاع عن الوطن بأشكال مختلفة

الثورة  الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والمحطات الفضائية المتنوعة، فضاًل عن ظهور العديد  وادت
السياسية التي  الفكرية و الشباب ُعرضة للتجاذبات جعل جيل من مواقع التواصل اَلجتماعي
 .وملتبسا بل غامضا لدى البعض  جعلت مفهوم المواطنة مشوًشا

___________________________________________ 
الجيش العربي، ومنها إذاعة  –هي إذاعات تابعة لمجموعة الراية اإلعالمية التي تمتلكها القوات المسلحة األردنية *

 .جيش اف ام وراديو بليس
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من خالل  ، يمكن التعرف اليها المالمح العامة للشخصية الوطنية، ألي شعب من الشعوبإن  

قراءة عناصر تكوينه اجتماعيا وثقافيا وقيميا واقتصاديا مع األخذ بعين اَلعتبار الجانب التراثي، 

اجتماعية، ارتبطت « أساطير»وحتى .. شعبية  وأمثالر وفلكلو  وأدببكل ما يتضمنه من قصص 

وبالتالي فهي تعتبر ظاهره طبيعية ومعروفة تعيشها جميع شعوب األولى بمراحل النمو المجتمعي 

 (.11، 0220ناصر،) العالم وبدون استثناء

، ، كأي شعب منجز، مر بمراحل تطور طبيعية، صاغت مالمح شخصيته الوطنيةاألردنيالشعب و 

خصوصا عندما  ،وواجه كذلك، جملة من التحديات والتحوَلت، والتي شكلت بعضا من مالمحه

تفاعل معها، بجدية ودأب من خالل اَلستجابة الواعية، المدركة ألهمية الحفاظ على المنجزات 

 . لألردنييناَلجتماعي  -العام الثقافي  اإلطاروالبناء عليها، واحتواء المتغيرات ضمن 

الربيع العربي، حيث ب بما يسمىحال باقي دول المنطقة،  رات التي مر بها األردن حالهلمتغيومن ا

على امتصاص غضب المواطنين والمساهمة في حفظ أمن بالدهم، وهذا  اإلعالم األردني عمل

إحدى اإلذاعات األردنية المندرجة تحت مظلة اإلعالم العسكري األردني، التي كان حال إذاعة هال 

حفظ أمن واستقرار البلد والمطالبة السلمية والمشروعة، وكذلك المحافظة على ساهمت في 

الممتلكات العامة للدولة التي هي ملك للجميع وليست ألحد بعينة، وأن أي أعمال تخريبية ستضر 

 .بالجميع وهو من يتحمل تبعياتها

، المكونات األساسية الُمتحكِّمة في حياة اإلنسان أهمأحد  أصبحتوسائل اإلعالم اليوم كون و 

( واإللكتروني والمقروءالمسموع منها والمرئي )المتنوعة  هالمختلفة وبأساليببأشكاله  ؤديفاإلعالم ي

دورا مهما وحيويا في تشكيل الرأي العام وفي تغيير السلوك واَلتجاه لدى أفراد المجتمع والتأثير 

يستدعي األمر الذي ، (16-0224،15رمزي،) دئ التي يعتنقها اإلنسانعلى منظومة القيم والمبا

في تعزيز  األردنيةلهذا فإن دورا كبيرا يقع على وسائل اإلعالم  ،توظيفها لخدمة القضايا الوطنية
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فوجود أجهزة إعالم قوية  ،وترسيخ عناصر الوحدة الوطنية وتعزيز اَلنتماء وتشكيل الهوية الوطنية

على خلق الروح الوطنية وذلك من خالل وصول  اقادر سيكون اس وطني صادق وفاعلة ذات إحس

 .اإلعالم السريع للمجتمع والتأثير في اتجاهاته وآرائه

خاصة وأن يعمل على تواصل أفراد الشعب مع الدولة،  ردن كباقي الدول العالم إعالماً متلك األوي

قليمية تشهيعيش في إطار منظومة عربية األردن  ينتج عنه من  اوساخنة وم ةأوضاعا متقلب دوا 

تقوم والمصالح الشخصية، حيث  تالحاجة إلى غرس حب الوطن والتمسك به بعيدًا عن اإلمالءا

يجعل ما هام بتزويد األفراد بالمعارف والمعلومات حول مختلف القضايا، وهذا  راإلعالم بدو وسائل 

جميع شرائح  لدىمعنى المواطنة الحقيقية  موفهالوطنية القيم  ترسيخل اإلسهامقدرة على ملديها ال

 .المجتمع األردني

ذ عة هال اف ام هي أحدى أكثر اإلذاعات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة األردنية الهاشمية، اوا 

، حيث تتبع اإلذاعة إلى "إبسوس"احصاءات وتعد من ضمن القنوات األولى األكثر متابعة بحسب 

 (إذاعة هال) .الجيش العربي القوات المسلحة األردنية

ويعتبر قادة الرأي في األردن هم الفئات المجتمعية التي لها تأثير واضح في المجتمع سواء مجتمعيا 

الوزراء السابقين ) للدولة وغيرها من هذه األمور ويمكننا تصنيفهم بـ ةأو في السياسة الداخلي

والحاليين والنواب السابقين والحاليين والهيئات األكاديمية في الجامعات األردنية ووجهاء العشائر، 

 (.والصحفيين واإلعالميين في األردن

هال في  إذاعةلدور  ألردنافي  الرأيتقييم قادة ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على 

 .تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن
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 :مشكلة الدراسة

سياسية وما تتطلب المرحلة الحالية من حشد الطاقات  -نظرًا لما يحيط األردن من ظروف جيو

والتعبئة الجماهيرية للنهوض بما يتطلب الموقف الوطني من استعدادات ومتطلبات تعزز اَلنتماء 

فإن فكرة هذا البحث تولدت من أهمية معرفة دور وسائل اإلعالم للقيام ، اَليجابيةالوطني والقيم 

 .بهذه المهام

مشكلة ونظرًا لكون أذاعه هال التابعة للقوات المسلحة األردنية احد األذرع اإلعالمية الوطنية فإن 

من النخب السياسية في األردن ، وهم  تقييم قادة الرأي آراء و  استجالءهذه الدراسة نبعت من أهمية 

أحد ركائز تماسك المجتمع للدور التوعوي لهذه اإلذاعة في ترسيخ  ، واألكاديمية واَلجتماعية

 إثارةقيمة اَلنتماء والدفاع عن الوطن في الوضع الدولي الراهن من خالل  وحجته الوطنية ، وهي 

 ؟ تعزيز قيمة الدفاع عن الوطنفي " هال" إذاعةدور  األردنفي  م قادة الرأييقما ت:  اآلتيالسؤال 

 

 :أهمية الدراسة

حيث أن الوضع الداخلي األردني يتطلب حشد ، تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع نفسه

 .جميع الطاقات واإلمكانات المتوفرة للدفاع عن الوطن للمساهمة في البناء واألعمار

سياسي محاط بظروف بالغة التعقيد وبؤرة  -وكما هو معروف فإن األردن بحكم موقعة الجيو

 .ساخنة من كل األطراف األمر الذي يشكل تهديد قائم لألمن الوطني في المدى المنظور 

ولما كانت وسائل اإلعالم في دول مثل األردن مطلوب منها أن تنهض في مثل هذه الظروف 

صالح المجتمع فإن وسائل ا إلعالم في األردن الخاصة نهضة تنموية وحضارية لبناء اإلنسان وا 
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والعامة ينبغي أن َل تخرج من هذا اإلطار وان تكون الذراع األيمن للنظام السياسي القائم في 

 .الدفاع عن الوطن وترسيخ قيم اَلنتماء والوَلء

وبالنسبة للقوات المسلحة األردنية ذات التاريخ العريق َل يقتصر وجودها على مسائل فنية وتعبويه 

تمثل في الدفاع عن الوطن فحسب بل أن الدور المناط بهذه القوات تجاوز هذه المهام وعسكرية ت

 .إلى ما هو تعبوي وتنموي

وتشكل إذاعة هال احد الواجهات المهمة للقوات المسلحة األردنية وهي تمارس دورًا إعالميًا مناطًا 

خاصة إذا جاء هذا التقييم بها لذا فان الوقت على تقييم هذا الدور أصبح مسالة ملحة وضرورية و 

 .من قبل النخب الواعية وقادة الرأي في األردن فهم الفئة األكثر تشخيصًا وتعريفًا لهذا الدور

 

 :أهداف الدراسة

في تعزيز الهوية ( هال إذاعة)دور إظهارعلى  الدراسةاهتمام من هذه  الهدف الرئيسنصب ي

 .والدفاع عن الوطن الوطنية

تقدم برامجها  وكيف إذاعة هال في تعزيز قيم الدفاع عن الوطن والمواطنة إسهاممدى  معرفة .1

 . وجهة نظر الفئة المبحوثةمن  المنوعة

 .من وجهة نظر الفئة المبحوثة تحديد القيم الوطنية التي تقدمها إذاعة هال للمجتمع األردني .0

 .نظر الفئة المبحوثةبيان األساليب التي تتبعها إذاعة هال في تقديم هذه القيم من وجهة  .1

 .معرفة درجة رضا الفئة المبحوثة عن أداء إذاعة هال في هذا المجال .4

 .التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني من وجهة نظر الفئة المبحوثة اإلشباعاتالوقوف على  .5
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 :الدراسة أسئلة

والدفاع عن الوطن  كيف تقدم إذاعة هال قيم الوَلء: إن السؤال الرئيسي لهذه الدراسة يتمثل في 

 عبر برامجها المنوعة من وجهة نظر قادة الرأي في المملكة األردنية الهاشمية؟

 :األسئلة الفرعية التالية لويتفرع عن هذا السؤا 

القيم الوطنية التي ما قيم الدفاع عن الوطن والمواطنة و كيف تساهم إذاعة هال في تعزيز  .1

 ؟تقدمها اإلذاعة

 تتبعها إذاعة هال في تقديم هذه القيم من وجهة نظر الفئة المبحوثة؟ما األساليب التي  .0

 ما درجة رضا الفئة المبحوثة عن أداء إذاعة هال في هذا المجال؟ .1

 ما اإلشباعات التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني من وجهة نظر الفئة المبحوثة؟ .4

ال في تعزيز القيم الوطنية هل توجد فروقات ذات دَللة إحصائية في تحديد دور إذاعة ه .5

 ؟من وجهة نظر الفئة المبحوثة( الوظيفة، التحصيل العلمي، السن)تعزى لمتغيرات 

من قبل اذاعة هال لجمهورها  اإلشباعاتهل توجد فروق ذات دَللة احصائية في تحديد  .6

 ؟  (السن، التحصيل العلمي، الوظيفة)من قادة الرأي تعزى لمتغيرات 

يم من وجهة نظر دَللة احصائية في اساليب اذاعة هال في تقديم القهل توجد فروق ذات  .7

 ؟  (السن، التحصيل العلمي، الوظيفة)تغيرات المبحوثين تعزى ل

هل توجد فروق ذات دَللة احصائية بين قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب  .5

والتحصيل العلمي، السن، )التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغيرات 

 ؟(الوظيفة
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 :حدود الدراسة

 :هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية تنفذ

 .(العاصمة) مدينة عمان: الجغرافيةالحدود - 

قادة الرأي في مدينة عمان من وزراء واعيان ونواب وأساتذة جامعات : تطبيقيةال ودالحد- 

 .وصحفيين ووجهاء المجتمع

 4/0217إلى  10/0216الفترة من في : الحدود الزمنية       -

 

 :محددات الدراسة

 :تحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي ت
 .التي سيصممها الباحث ألغراض هذه الدراسة هاوثباتدَلَلت صدق اَلستبانة  -1

 .الدراسة استبانةعلى  تهموجدي صدق المبحوثين -0

 .المراجع التي تتناول هذا الموضوع  طبيعة -1

 : وتعريفاتها اْلجرائيةمصطلحات الدراسة 

 بأنه" رويتز كما عرفه، هو ما يقوم به الفرد في جماعة او موقف اجتماعي :الدور .5

 ".الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي يؤديهوضيفة الفرد في الجماعة أو الدور الذي :"

معايير  إلىهو ما يشير  على انهكما يعرف  (065،  0221نصرالدين، و  الهاشمي)

داء الذي ألو اأالوظيفي  واَلجتماعي أو القواعد التي تحكم وصفًا معينًا في البناء أالسلوك 

 .(01،0211البياضي،).عالم بالنسبة للجمهور في مجاَلت مختلفةإليقوم به ا
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في تعزيز ( التابعة للقوات المسلحة األردنية)هو ما تقوم به إذاعة هال  :ويقصد به إجرائياً 

من خالل ما تقدمه هذه اإلذاعة بتزويد األفراد بالمعارف والمعلومات  ة الدفاع عن الوطنقيم

 .هذه القيمةحول مختلف القضايا، التي تساهم في تعزيز 

هي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه  :المواطنة .2

والوَلء للوطن وللقيادة السياسية ومن  باَلنتماءإلى الوطن فالمواطنة هي الشعور  انتماؤه

أخطر التحديات التي تواجه بناء المجتمع الداخلي وتؤثر في وحدته الوطنية ويجب على 

وهذا َل يتحقق سوى من خالل إحساسه للهويات الفرعية، المواطن أن يكون وَلؤه للوطن َل 

له األمر  ةوالمانحة والمانعهي مصدر الثواب والعقاب  القبليةأو  الطائفيةوليست  ةبأن الدول

الجمعية الكويتية )، وسلوكا على أفراد الشعب فكراالذي يعني الحد من هيمنة أي منهم 

العالقة بين الفرد والدولة التي تتحدد من : كما تعرف المواطنة كذلك بأنها،(للعمل الوطني

 . خالل القانون

تحلى به الفئة أو انتساب ت رتباطانه شعور داخلي أو صفة أو ا: ويقصد بها إجرائياً 

وشعبهوما يعنيه هذا الشعور من ، بوطنهم األردن المبحوثة من قادة الرأي حبالوطن

والشعوربالوحدةالوطنيةوالمحافظةعلىمكتسباتالوطنومدخراتهوعلىاألمنوتقديم

 .المصلحةالوطنيةعلىالمصلحةالشخصية

ه له المجتمع قياس ما يتجقوم على أساس التقييم تيرى علماء اَلجتماع أن عملية  :القيم .3

مكانيات في القيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المجتمعية المتاحة، فالقيم و ، من وسائل وا 

مستوى أو معيار، لالنتماء من بين بدائل أو )عديد من علماء اَلجتماع ال بحسب تعريف

عبد (. )وقف اَلجتماعيممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص اَلجتماعي في الم

 .(057،  1332المعطي،
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أنها معايير، وأسس متعارف عليها ضمن المجتمع الواحد، وُتشير إلى  :ويقصد بها إجرائياً 

لى  طرق تعامل األفراد معًا، والموافقة على مستوى اَلنتماء والشعور بالوطنية والهوية وا 

 .السلوك المقبول، ورفض غير المقبول

 

، من القيم التي تعكس الشعور بالهوية الوطنية واَلنتماء للوطن مجموعة :الوطنيةالقيم  .4

وتساهم في إعداد الفرد تجاه وطنه والمشاركة السياسية داخل المجتمع كالديمقراطية والشورى 

 .والطاعة والعمل والعدل والتضحية

الوطن والوَلء مجموعة من القيم تخص المجتمع األردني كاَلنتماء وحب :ويقصد بها إجرائياً 

واحترام العادات والتقاليد ، واَللتزام بالقوانين واألنظمة، والمشاركة السياسية، للقيادة الهاشمية

 .واإلرث الوطني

فإن تعريف التقييم في معجم المعاني هو قياس فاعلية  اإلعالميةبحسب الدراسات : التقييم  .5

 (. 73،  0226مصطفى،). حملة إعالنية أو إعالمية لمعرفة مدى تأثيرها

في دورها في " هال "  إذاعة هو معرفة قياس فاعلية :ويقصد بها إجرائيًا في هذه الدراسة

 .تعزيز القيم الوطنية والدفاع عن الوطن 

، والسياسيين، كل منهم والمثقفينقادة الرأي يضم زعماء المجتمع واألكاديميين :الرأيقادة  .6

 يؤشرونوالمتلقين  الجماهيرفي رأي  التأثيرعلى  ويعملونفي اإلطار الذي يعمل به، 

التي تشغل بالهم وتصب في اهتماماتهم السياسية  القضاياببوصّلتهم إلى مجمل 

 ..واَلقتصادية والثقافية واَلجتماعية
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الوزراء )في مدينة عمان من هم قادة الرأي األردنيين  :ويقصد بها إجرائيًا في هذه الدراسة

وقادة الرأي في الوسط اإلعالمي من صحفيين ومحررين واألكاديميين واألعيان والنواب 

 ،(واألساتذة في الجامعات الحكومية األردنية ووجهاء العشائر
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 :اإلطار النظري : أوال 

لالتصال اإلنساني بالجماهير بهدف يقصد بنظريات اإلعالم خالصة نتائج الباحثين والدارسين 

تفسير ظاهرة اَلتصال واإلعالم ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمع ، فهي 

 .توصيف النظم اإلعالمية في دول العالم 

 

 :(Agenda Setting Theory)نظرية األجندة 

( ولتر ليبمان)إلى أن أصول نظرية األجندة تعود إلى الباحث ( 157، ص0216)أشار الدليمي 

ومضمون هذه النظرية يشير إلى أن هناك عالقة طردية موجبة بين درجة تركيز وسائل اإلعالم 

على قضية من القضايا، وبين درجة اهتمام الجماهير لتلك القضية، ومنطلق هذه النظرية أن 

عالم للها تأثير كبير في تركيز انتباه الجمهور نحو اَلهتمام بموضوعات وأحداث وقضايا وسائل اإل

 .معينة، وطرح رؤى تراعي المساواة في النوع يمكن أن تؤدي إلى اهتمام الجمهور بهذه القضايا

تعد نظرية األجندة إحدى النظريات البارزة في اإلعالم، وقد ظهرت تعريفات عدة لمفهوم األجندة، 

سالم، " )العملية التي بواسطتها تحدد وسائل اإلعالم فيما نفكر وحول ماذا نقلق: "ومن ذلك أنها

 (.55، ص0223

كما عرفت بأنها العملية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات التي تقدم األخبار والمعلومات باختيار 

الجة هذه القضايا وتناولها أو التأكيد على أحداث وقضايا ومصادر معينة لتغطيتها دون أخرى، ومع
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بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات وأولويات المسؤولين الحكوميين ومتخذي القرار 

 (.135، ص0221نصر، )والسلطة 

ويمكن للباحثة أن تعرف نظرية األجندة على أنها عبارة عن إعادة صياغة األحداث المحيطة بقالب 

يلة اإلعالمية بما يتناسب مع السياسة التحليلية للمؤسسة جديد، يتم ترتيب أهميتها في الوس

اإلعالمية، بهدف إقناع الجمهور وتغيير اتجاهه بما يتوافق مع التوجهات األيديولوجية لتلك 

 .الوسيلة

 

  : نشأة وتطور النظرية

الرأي )من خالل كتابه  (Walter Lippmann)إن نشأة نظرية األجندة ترجع إلى والتر ليبمان 

أن وسائل اإلعالم تساعد في بناء "، والذي بين من خالله 1300والذي وضعه في العام ( عامال

الصور الذهنية لدى الجماهير، وفي كثير من األحيان تقدم هذه الوسائل بيانات زائفة في عقول 

الجماهير، وتعمل وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل تقديم القضايا التي تهم 

 .(Maxwell et al., 1979, p.2)" معالمجت

في صدور الدراسة  (McCombs and Show)كما أن الفضل يرجع إلى ماك كومبوس وشو 

وسائل اإلعالم تنجح بكفاءة في تعريف الناس فيما يفكرون، : "األولى عن هذه النظرية حيث بينا أن

ام بموضوعات ما أو أحداث وقضايا ذلك ألن لها تأثيرًا كبيرًا في تركيز انتباه الجمهور نحو اَلهتم

بذاتها، فالجمهور َل يعلم من وسائل اإلعالم عن هذه الموضوعات فحسب، بل يعرف كذلك ترتيب 

أهميتها، هناك عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين أهمية الموضوع في وسائل اإلعالم وأهميته لدى 

 .(Metchel, 2011, p.1)" الجمهور
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 ,Maxell et al., 1993)نظرية األجندة وقد أشار إلى ذلك ماكسويل  وتوجد عدة مراحل لتطور

p.58): 

وتشكل الدراسات األولى التي تم من خاللها اختبار الفروض الرئيسية الخاصة بأن : المرحلة األولى

 .نموذج التغطية اإلخبارية يؤثر في إدراك المتلقي ألهمية أي قضية يومية

فيها تحديد الشروط المناسبة التي تعزز أو تحد من وضع األجندة  وهي التي يتم: المرحلة الثانية

 .واألدوار المقارنة لوسائل اإلعالم المختلفة

 .والتي تهتم بالكشف عن صور المرشحين واهتماماتهم السياسية كبديل لألجندة: المرحلة الثالثة

اَلتصالية، وبذلك تكون قد التركيز على مصادر األجندة والتي تتعلق بالوسائل : المرحلة الرابعة

 .انتقلت بحوث األجندة من متغير مستقل إلى متغير تابع

 

 :خصائص نظرية األجندة

 :وهي( 151، ص0225) توجد عدة خصائص لنظرية األجندة بينها حمادة 

وجود نمو مستمر ومنتظم للدراسات التطبيقية في مجال نظرية األجندة بدءًا من ظهورها  .1

 .وحتى وقتنا الحالي

مقدرتها على تحقيق التكاملية بين العديد من المجاَلت البحثية الفرعية لالتصال الجماهيري  .0

 .تحت مظلة نظرية األجندة

مقدرتها على إيجاد قضايا بحثية وأساليب منهجية جديدة تتنوع بتنوع المواقف والمتغيرات  .1

 .اَلتصالية

 

 :وظائف نظرية األجندة
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 (:02، ص1335شقير، )تؤديها نظرية األجندة كما يلي يمكن لنا أن نبين الوظيفة التي 

إن عرض وسائل اإلعالم في قضية معينة يزيد من وعي المتلقين لتلك القضية وبالتالي  .1

يمكنهم أن يميزوا بين القضايا ذات اَلهتمام والقضايا غير المهمة التي تعرض من خالل 

 .وسائل اإلعالم

المتلقين، وذلك للتركيز على قضايا معينة دون  تعمل نظرية األجندة على ترتيب أولويات .0

التركيز على قضايا أخرى ومن ذلك نقل التراث اَلجتماعي ومراقبة البيئة والترابط وغير 

 .ذلك من الموضوعات

ويرى الباحث  أن نظرية األجندة تعد من النظريات التي تهتم بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل 

تتعرض لهذه الوسائل، ومقدرة وسائل اإلعالم على تحديد أهمية وأولوية  اإلعالم والمتلقين التي

بعض القضايا السياسية واَلجتماعية واَلقتصادية وغيرها التي تشكل عاماًل هامًا ألفراد المجتمع، 

وتبين هذه النظرية وجود عالقة ارتباطية بين بروز قضية ما في وسائل اإلعالم وبروزها لدى 

همالها لموضوعات أخرى، مما يؤثر على المتلقين من خال ل التركيز على موضوعات معينة وا 

اهتمام الجمهور بالموضوعات المطروحة في وسائل اإلعالم، مما يؤكد وجود تأثير لوسائل اإلعالم 

 .على الجمهور

 

 :إيجابيات نظرية األجندة

 :(Eugene, 2008, p.99)توجد إيجابيات عدة لهذه النظرية تتمثل في 

 .مو المستمر والمنتظم للدراسات اإلمبريقية في مجال نظرية األجندةالن .1

المقدرة على تحقيق التكاملية بين مجاَلت بحثية لالتصال الجماهيري تحت مظلة نظرية  .0

 .األجندة
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 .المقدرة على إيجاد قضايا بحثية تتنوع بتنوع المواقف والمتغيرات اَلتصالية .1

 .لوم اَلتصال الجماهيري والعلوم األخرىإيجاد أرضية تشترك فيها العديد من ع .4

وتم توظيف النظرية في الدراسة الحالية من خالل التعرف على مدى إقناع الوسيلة اإلعالمية 

للجمهور وتغيير اتجاهاته نحو حدث ما، وذلك من خالل إعادة صياغة األحداث المرتبطة بالخبر 

خاللها تغطية الحدث اإلعالمي، واألثر الذي اإلعالمي بقالب جديد لمعرفة الوسيلة التي تم من 

 .تركه في جمهور المتلقين

كما امكن توظيف النظرية من خالل أنه كلما كان هناك أجندة لوسائل اإلعالم تحاول فرضها على 

جمهور المتلقين فهناك أجندة أيضًا لجمهور المتلقين تحاول فرضها على وسائل اإلعالم، وعليه، 

ذات اهتمام كلما استطاع المتلقون فرضها على وسائل اإلعالم التي تعمل على فكلما كانت القضية 

 .تغطيتها بطرقها المختلفة، وتحاول تناولها والتعليق عليها من أجل اتخاذ الحلول المناسبة لها

 

 :(Spin)تطبيقات سبين نظرية 

التغاضي عن تعد تطبيقات سبين مبادرة من قبل السياسيين إلشغال اإلعالم بموضوع معين و 

مواضيع أخرى مهمة، بمعنى آخر إشغال األجندة اإلعالمية والجماهيرية باَلتجاهات المريحة له، 

ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تأليف قصص تتوافق مع أهداف السياسي، وهناك عالقة سببية بين 

إلعالم ما يدور في الحلبة السياسية من أحداث خطابات وتصريحات، وبين ما تقوم به وسائل ا

بنشره، وهناك خمسة أشكال من التأثير المتبادل بين الجدول اليومي الخاص بوسائل اإلعالم 

 (:131، ص0216الدليمي، )والجدول الخاص بالجمهور، والجدول الخاص بالسياسة 

 .جدول اإلعالم اليومي الذي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على جدول الجمهور اليومي على األقل -

 .يتابعون آراء الجمهور ومن المفروض أن يتصرفوا كرسلهالسياسيون  -
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 .يوجد تأثير مباشر لجدول اإلعالم اليومي على جدول السياسة اليومي أيضاً  -

هناك مواضيع وظروف يكون فيها الجدول السياسي اليومي تأثير مباشر وقوي على الجدول  -

 .ماليومي لإلعال

بشكل مباشر أو غير مباشر أن تحدد جدول مجموعة عوامل أو أحداث عالمية مثاًل يمكنها  -

 .عمل الجمهور

على الجدول اليومي لوسائل اإلعالم خاصة في فترة  التأثيرهناك تنافس بين السياسيين على  -

 .اَلنتخابات

 :وهي( سبين)إلى وجود عدة استراتيجيات لـ ( 136، ص0216)كما اشار الدليمي 

 .عرض األخبار السيئة بشكل إيجابي .1

 .ا تنوي قولهقول عكس م .0

 ".القناع" .1

 .تبرير ما حدث لكونك صغير السن .4

 .تذنيب شخص آخر .5

 .تحليل الحدث يتعلق بالتفسير .6

 .إعطاء انبطاع أن كل شيء مجاني وفي الحقيقة األمر ليس كذلك .7

 .معلومات إحصائية .5

 .الظهور بدور الضحية وبالتالي كسب تعاطف الجمهور: الضحية .3

 .إخفاء الحقيقة .12

ذه التطبيقات تهتم بدراسة العالقات التبادلية بين وسائل اإلعالم وجمهور ويرى الباحث أن ه

المتلقين في بيان وتحديد قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ذات اهتمام للجتمع، كما تفترض أن 
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وسائل اإلعالم َل تستطيع بأي حال تغطية العديد من الموضوعات وعليه يتم التركيز على بعض 

 .ذي يثير اهتمام الناس، وبالتالي تصبح محطة اهتمام وسائل اإلعالممنها بالشكل ال



 (.Cultivation theory)نظرية الغرس الثقافي 

على الجمهور اذ  اإلعالميةنظرية الغرس الثقافي من النظريات التي تقيس تأثيرات الرسالة  وتعد

وما يتركه من . اإلعالمقياس نتيجة تعرض المشاهدين لوسائل  إلى األساستهدف هذه النظرية في 

 .  .ووسائله اإلعالماثر على المشاهدين للواقع اَلجتماعي الحقيقي والواقع الصوري الذي يقدمه 

وعلى الرغم من أن نظرية الغرس الثقافي وضعت لدراسات تتعلق بتأثير التلفزيون بصفته وسيلة 

 .النظرية يمكن سحبها وتطبيقها على اإلذاعة أيضاً إعالمية إَل أن مبادئ هذه 

التلفزيون قوة مسيطرة  نجورج جربنر، أول من أشار إلى هذه النظرية في كتاباته التي بينت أ يعد

هو ومجموعة من  في تشكيل المجتمع الحديث، وكانت هذه األفكار نتيجة الجهود التي قام بها

، وقد أستهدف جورج (4102الدليمي )الباحثين في بحث تأثيرات التلفزيون على المجتمع األمريكي 

 (Signorielli& Morgan, 1995, p14) :جيرنبر ما يلي

تحليل العملية المؤسساتية لإلعالم، أي دراسة سياسات اَلتصال وتأثيرها على أنتاج  -0

 .الدراما الموجهة مخططًا لها أم َل إن كانتفة مضمون الرسائل اإلعالمية، ومعر 

تحليل محتوى الرسائل اإلعالمية وتحديد األفكار والقيم والصور الذهنية األكثر شيوعًا  -4

 .وتكرارًا في الرسائل اإلعالمية، وخاصة في عالم التلفزيون والمحتوى الدرامي بشكل أساسي

م المشاهدين عن الواقع اَلجتماعي، أي تحديد اإلسهام المستقل للتلفزيون في تكوين مفاهي -3

 .غرس تصورات وقيم لدى المشاهدين، والغرس هو المكون الثالث لهذا المشروع
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إن الغرس يعني كثافة التعرض للتلفزيون والتعلم من خالل مالحظة الصورة عبر اَلستخدام 

هده على شاشة التلفزيون اَلنتقائي للرسائل، والتي تقود المشاهد إلى اَلعتقاد بأن العالم الذي يشا

هو صورة من العالم الواقعي الذي يعيش فيه، وتحدث عملية الغرس عبر النقل المكثف للصورة 

ظم الرمزية لألحداث، فتتكون الثقافة التي هي عبارة عن وعاء من الرموز والصور الذهنية التي تن

 .العالقات اَلجتماعية

مشروع المؤشرات الثقافية، وهذا المشروع يهدف إلى  وتعد نظرية الغرس المكون الثالث من مكونات

إقامة الدليل التجريبي على تأثير وسائل اَلتصال الجماهيرية على البيئة الثقافية، حيث ترى نظرية 

الغرس أن التلفاز من بين وسائل اإلعالم األخرى يعد األساس الثقافي المركزي للمجتمع، وأنه يقدم 

نه المصمم األساسي للصور الرمزية التي تساهم في تكوين المعتقدات عن العالم  القصص وا 

، وتصنف نظرية الغرس الثقافي ضمن نظريات التأثير (Morgan, 2009, P83) الحقيقي

والتي تتميز بالتوازن واَلعتدال، بحيث  Moderate effects theories المعتدل لوسائل اإلعالم

، ولكنها تقوم على العالقات (4102الدليمي )القوة َل تضخم في وسائل اإلعالم وَل تقلل من هذه 

زكريا، )اتهم من ناحية أخرى طويلة األمد بين اتجاهات وآراء األفراد من ناحية، وعادات مشاهد

نما مكملًة للدراسات والبحوث (4114، 01ص ، لذا يمكن القول أن نظرية الغرس ليست بديلًة، وا 

الغرس الثقافي َل يوجد نموذج قبل أو بعد التعرض، وَل  التقليدية لتأثيرات وسائل اإلعالم، ففي

نموذج لالستعدادات المسبقة كمتغيرات وسيطة ألن التلفاز يشاهده األفراد منذ الطفولة، كما أنه 

اللحياني، )ت وسيطة بعد ذلك يشكل دورًا كبيرًا في هذه اَلستعدادات المسبقة التي تعتبر متغيرا

رية إلى قياس نتيجة تعرض المشاهدين لوسائل اإلعالم بشكل وتهدف هذه النظ (.4111، 24ص

عام والتلفاز بشكل خاص، وأثر تكرار المشاهدة والتشابه في المضامين المعروضة على إدراك 
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، 1شقير، ص)تقدمه وسائل اإلعالم المشاهدين للواقع اَلجتماعي الحقيقي والواقع الصوري الذي 

4114.) 

لرسالة اإلعالمية على الجمهور في غرس الثقافة عند الجمهور كما ركزت النظرية على دور ا

مع إمكانية ( المراهقين –سيدات البيوت  –األطفال )بشكل عام، والفئات التي تجلس طويال أمامه 

 .ئل اإلعالم األخرىتطبيقها على وسا

شاهدين، ومن جانب اخر فإن نظرية الغرس الثقافي تعتمد على هيمنة الصور التلفزيونية على الم

 ( .Berry, 2003, P12)فأنه يعتبر أيضًا كمصدر للمعلومات والمعارف 

وكما أشار الباحث سابقًا الى أن نظرية الغرس الثقافي رغم أنها مكرسة باألصل لوسيلة التلفزيون 

اَل أنها لها اصداء مماثلة في رسائل األعالم اَلخرى وخاصة الراديو الذي هو موضوع هذه 

 .الدراسة

 .استفاد الباحث من بعض مبادئ هذه النظرية كما يليوقد 

فالقيم الوطنية التي هي موضوع بحث هذه الرسالة تعد من المعاني العظيمة  :بناء المعنى  -0

وبالتالي فان هذه النظرية تقدم . التي تحتل حيزًا في اهداف اَلعالم الوطني في اية دولة 

ء المعاني وألغراض هذه الرسالة فأن الباحث تصورًا تطبيقيًا لألفكار الخاصة بعمليات بنا

في  (هال)يفية قيام اَلذاعة المبحوثة من الجانب التطبيقي حاول رصد هذه المعاني وك

 .تشكيل الحقائق اَلخبارية 

ان اية وسيلة اعالمية هدفها يكاد يكون مشابهًا ألهداف المؤسسة التعلمية ، وكما  :التعلم -4

مكماًل ( معلماً )ن اَلتصال والتنمية ، فأن وسائل اَلعالم تعد قال ولبور شرام في كتاباته ع
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وهكذا الحال بالنسبة لنظرية الغرس الثقافي التي ترى في وسائل . لدور المؤسسة التعليمية

 .اَلعالم ان لها وظائف تعليمية محددة

ه تؤكد نظرية على هذا المبدأ ، ولذلك فأن هذ :قدرات االعالم في تشكيل معارف األفراد -3

في تشكيل مدركات الجمهور األردني من خالل رؤية قادة ( هال)الدراسة تقيس قدرة اذاعة 

 .الرأي والى اي مدى كان لهذه اَلذاعة دور في ذلك

تؤكد هذه النظرية ان وسائل األعالم تساهم في تشكيل ادراك  :التأثير على االدراك -2

تحاول الدراسة اختباره ضمن المسح الجمهور للحقائق والتأثير على هذا اَلدراك ، وهذا ما 

 .الميداني 

تؤكد النظرية ان اَلشخاص كثيفي التعرض لألعالم يختلف ادراكهم للواقع  :شدة التعرض  -5

 .اإلخباري عن األفراد قليلي التعرض

 

 

 اإلذاعات ودورها المجتمعي

تبادل تعتبر اإلذاعات هي من وسائل اإلعالم المسموعة المهمة لدى أي مجتمع في عملية 

المعلومات وتناقل األخبار، سواء ألحداث الساعة الجارية أو للبرامج التثقيفية أو الترفيهية وغيرها 

 .من البرامج

، وذلك بعد تحويل (الجمهور)عملية نقل صوت المرسل إلى المستقبل : "بأنها اإلذاعةحيث عرفت 

م يتم استقبال الموجات عبر صوت المرسل إلى موجات كهرومغناطيسية، يتم نقلها عبر األثير، ث

". جهاز اَلستقبال الذي يقوم بدورة بتحويل الموجات الكهرومغناطيسية إلى صوت مرة أخرى

 .(0212، 00رويس، ص)
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عملية النشر المنظمة لإلمتاع والتثقيف وغيرها من : "بأنها اإلذاعةوعرفت دائرة المعارف البريطانية 

( جماعات وأفراد)سطة جمهور متأثر، يتكون الجمهور من مفاهيم يتم استقبالها في وقت واحد بوا

 .(0212، 00رويس، ص". )مجهزين بأجهزة استقبال

عامًا  02يرجع اكتشاف اإلذاعة الصوتية إلى العالم اإليطالي الذي كان يبلغ من العمر حينها و 

عام ، الذي استطاع أن يرسل إشارات كهرومغناطيسية في الفضاء، وذلك "جوجليمو ماركوني"

، حيث سجل براعة ابتكاره في بريطانيا بعد أن أهملته إيطاليا ولم تعر اكتشافه أي اهتمام، 1536

وكان قبل ماركوني العديد من العلماء الذي بذلوا جهدُا في هذا المجال وكان اكتشاف ماركوني هو 

يرة ساعدت على الذين قاموا بتجارب كث( أديسون وفليمنج ودي فورست)ثمرة هذه اإلنجازات، أمثال 

أحد ( جيمس ماكسويل)إنتاج أطوال الموجات الالزمة لإلرسال من خالل الموجة القصيرة، وكان 

م أثناء 1565العلماء الذي يعود له الفضل في اكتشاف الموجة القصيرة عندما توصل في عام 

ت يمكن أن دراسته للكهرباء والمغناطيسية، إلى إثبات وجود الكهرومغناطيسية، وأن هذه الموجا

بتجارب في أبحاث ( هنرك هيرتز)تنتقل في الهواء بسرعة الضوء، وقام عالم الطبيعة  األلماني 

ثبات نظريته، كما قام بإجراء ( ماكسويل)الراديو على الموجة القصيرة بعد اعتماده على أبحاث  وا 

ولها وسرعتها عدد من التجارب على طرق إنتاج هذه الموجات الكهرومغناطيسية وأستطاع قياس ط

(. ألف ميل في الثانية 156)قياسًا صحيحًا، فقد اكتشف أن تلك الموجات مثل سرعة الضوء 

 (1333، 15حسين ومهنى، ص)

وكان لهذا اَلختراع األثر الكبير في الوصول إلى الراديو، فقد تمكن مزارع أمريكي من وَلية كنتاكي 

قام  1326وفي عام . ام طريقة الحثمن بث أول صوت عبر الالسلكي باستخد( م1530)عام 

ببث الموسيقى ليلة عيد الميالد إلى السفن في البحر، ( ريجينالد فسندن)األستاذ في جامعة بتسبرغ 
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من خالل استعمال " أيتها الليلة المباركة"ببث أصوات " جنرال إلكتريك"وقام مهندس يعمل في شركة 

الوَليات المتحدة األمريكية وجزر الهند الغربية مولد التيار المتردد، بين ساحل ماشاسوستس في 

 .  1325عام 

وتجاريا ( خالل الحرب العالمية األولى)عسكريا  المتعددة هواستخداماتظهر اَلتصال الالسلكي و 

ظهرت  ثم بدأت التجارب في بث برامج إذاعية في أمريكا و غيرها من الدول إلى أن( بين البواخر)

 في الوَليات المتحدة األمريكية التي كانت تبث م1302سنة  ايةنهع أولى المحطات اإلذاعية م

، 125فدوار، ص. )منتظمة تدوم في اليوم و تبعتها محطات أخرى في أوروبا و العالم برامج

0211) 

الفردية، إذ  فقد انتقل ظهور الترانزستور بالجهاز من طور إلى آخر من اإلذاعة العائلية إلى اإلذاعة

اَلستماع في  شيئا فشيئا عن اإلنصات الجماعي متجهين إلى اَلستماع الفردي و منتخلى الناس 

لالستماع إلى  مكان واحد إلى اَلستماع إليها في أماكن متعددة و مختلفة ، مما أتاح فرصا متعددة

اختفت فيه  كما تلك المضامين في ظرف تقلص فيه التفاعل الذي كان يحدثه اإلنصات الجماعي،

 (1333، 62شلبي، ص). كيز التي تفرضها طقوس ذلك اإلنصات حول جهاز الراديودرجة التر 

 للمحطة الكبيرة الثانية، أي ظهور األف أم أثار أخرى في طبيعة العمل اإلذاعي ووظائفه كانتو 

اإلذاعية  وعالقاته بالناس وكان من أهم نتائج استخدام موجة األف أم للبث واَلستقبال تعدد القنوات

دون  بمنطقة لكيتها وظهور اإلذاعات المتخصصة وانتشار اإلذاعات المحلية التي تعنيوتنوع م

عند  أخرى، ومكن استخدام األف أم من وصول اإلشارات في جودة أقرب ما يكون إلى حالتها

أم  اإلرسال، كما أدى تصنيع أجهزة تمكن من التقاط عدد كبير من اإلذاعات عبر موجة األف



23 

 

لى التغلب على التشويش عند اَلستقبال باَلنتقال من تردد الذي  إلى آخر بفارق بسيط جدا بينها، وا 

  .كان من سمات البث السابق

 خصائص اإلذاعة

اإلذاعة إحدى وسائل اَلعالم التي لها مقدرة على التأثير واإلقناع في الجمهور، فكل وسيلة تعد 

يرها من الوسائل اإلعالمية األخرى على من وسائل اإلعالم لها وسائلها في التأثير، كما تعتمد كغ

تعتبر اإلذاعة وسيلة تحدد جمهور معين للتأثير فيه، وذلك بحسب نوعية البرامج التي تبثها، و 

 :نظرا للخصائص التالية المجتمعات تستطيع الوصول إلى مختلف األفراد و  اتصال قوية

انتشارًا أكبر وبشكل واسع للرسالة يتخطى اإلرسال اإلذاعي الحدود وموانع الطبيعة مما يسهل 

اإلذاعية، فاإلذاعة تعتبر من أسرع وسائل اإلعالم في النشر فهي تتفوق على الصحافة وكذلك 

 .التلفزيون

ويمكن لإلذاعة أن تتميز على وسائل اإلعالم في طرق تأثيرها المتعددة على عواطف الجمهور من 

دمها، ما يلمس مشاعر المستمع ويكون تأثيرها خالل المؤثرات الصوتية والموسيقية التي تستخ

 (0223، 143مجاهد، ص. )يقترب من التأثير الوجاهي

كما أن الراديو يختلف عن وسائل اإلعالم في كونه جهازًا شخصيًا، واَلتصال باإلذاعة َل يحتاج 

 .إلى وسيط لكي تصل الرسالة اإلذاعية، حيث تصل من المذيع إلى المستمع مباشرة

خاصة  المذاعة تكون أكثر فعالية من الرسالة التي تنقل باَلتصال الذاتي وأنه يسهل التذكر الرسالة

 (0221، 11لعبان، ص). عند الفئات األقل تعلما
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إلى عناء  اَلتصال اإلذاعي المسموع وفي ظل التطورات التكنولوجية َل يحتاجفاَلنتشار السريع، 

 .كثير وَل معرفة من المستقبل للكتابة

الطاهر وتيم، . )ة الحصول على جهاز اَلستقبال، لقلة تكلفة المادية، وسهولة تشغيله أيضاً سهول

 (0221، 60ص

يقول مدلسون أن اإلذاعة تساهم في رسم اإلطار النفسي للمسمعين، فالبرامج الصباحية تساهم في 

هيئة النفس زيادة نشاط اإلنسان، على عكس البرامج المسائية التي تكون للترفيه واإلقناع وت

 .لالسترخاء والنوم َلستقبال يوم جديد

قناع النفس . لإلذاعة القدرة على التأثير الداخلي والوجداني للمستمعين باستخدام الكلمة المسموعة وا 

 (0221، 010حجاب، ص)

وألن اإلذاعة المسموعة تعتمد على حاسة السمع فقط َلستقبال رسالتها اإلعالمية، فهي تقدم 

لدوافعه  المناسبة وبالطريقةحداث، ما يجعل المتلقي بأن ينشط خياله إلى أقصى درجة المواقف واأل

 .الالشعورية و توقعاته و رغباته

 . لثقافة واألدبيةاتبادل المعلومات العلمية و و للثقافة وخلق الوعي من مصادر تعتبر اإلذاعة مصدرا و 

دون النظر إلى أماكن تواجدهم، فهي وتعمل اإلذاعة على مخاطبة جميع األميين في المجتمع على 

 . تشترك مع التلفزيون والسينما في هذه النقطة
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 المجتمعية ة اإلذاعةفوظي

لإلذاعات دور مهم وفعال في المجتمع، فأهمية اإلذاعة ليست أقل شأنًا من الوسائل اإلعالمية 

مستوى العالم تؤكد أن األخرى كالصحافة والتلفزيون، فالعديد من الدراسات التي أنجزت على 

، حيث أنها ما تزال منافسًا قويًا لوسائل اإلعالم (منها ما تم ذكرة أنفاً )لإلذاعة وألسباب كثير 

المختلفة وخاصة التلفزيون، حتى أن هنالك بعض الميزات التي تفوق فيها اإلذاعة على التلفزيون، 

 وَل بد من ذكر. سائل أخرى تحقيقهاوتستطيع من خاللها تحقيق متطلبات المستمعين وَل تستطيع و 

مشكالت اإلعالم  تعريف اللجنة الدولية لدراسة بحسبأهم الوظائف التي تؤديها اإلذاعة من 

أداة سياسية،  اإلعالم أن: اليونسكو، حول وظائف اإلعالم الذي يقول لمنظمة التابعة واَلتصال 

  .كنولوجيةوقوة اقتصادية، ومورد تربوي كامن، ومحرك ثقافي وأداة ت

 :على النحو التالي الوظائفويمكن ذكر هذه 

 توظف اإلذاعة من طرف النخب الحاكمة في عملية التنشئة السياسية :الوظيفة السياسية

 دف غرس قيم سياسية معينة تروج لها تلك النخب، كما توظف اإلذاعة لتوصيللمجتمعاتها ه

ام الحاكم القائم والشخصية الوطنية والكيان اإلعالمية الهادفة إلى تعميق الوَلء للنظ الرسالة

 جانب ترسيخ التماسك السياسي والوحدة الوطنية داخل كل دولة وهي تلعب دور السياسي، إلى

 إلى ياتهاالحكومة و الشعب وتبلغ صوت الدولة وتنشر أفكارها ومشاريعها وأيديولوج الوسيط بين

المناسبة  إلى السلطة لتصدر القرارات اتهمواهتمام داخل الدولة وخارجها، كما تنقل مشاكلهم األفراد

وأول دليل على فعالية اإلذاعة هو الدور الذي لعبته اإلذاعة إبان الحرب العلمية الثانية وأثناء 

 .العالمية األولى الحرب
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 وهي وظيفة متصلة بمفهوم التنمية، ذلك أن البعد اَلقتصادي في العملية :الوظيفة االقتصادية

 اإلعالنات هو األكثر بروزا من الجوانب األخرى لهذه العملية، إذ تقدم اإلذاعة بين برامجها التنموية

 رفع وفقرات إشهارية من أجل الترويج لسلعة أو خدمة ما، ويساهم ذلك بطبيعة الحال في

 إبراز أسباب ، كما تلعب اإلذاعة دور الرقيب لمختلف المشاريع اَلقتصادية، وتتطرق إلىتهامدخوَل

لسكانها تلعب دورا مهما في المناطق النائية، حيث تكسر عزلتها وتقدم  أنهاتأخرها وتعطيلها ، كما 

لة عن ؤو مس من اجل تحسين وضعيتهم، فهي بهامن اإلرشادات والنصائح التي يستعينون  جملة

نعاش الزراعة والفالحة الريفية التنمية  .وا 

 من الوظائف حيث تشجع اتهاأقل شأنا عن سابق وهي وظيفة ليست :التربوية والثقافية الوظيفة

 على التعليم واكتساب المعارف، والمهارات والحصول على المعلومات وخبرات جديدة اإلذاعة

 تقوم على تثقيف الجماهيرو على اتخاذ القرارات واَلرتقاء بالسلوك الفردي واَلجتماعي،  تساعد

 بين الثقافية والحضارية، وقد تجمع اإلذاعة اتهمبمستويالفكرية والنفسية واَلرتقاء  اتهماحتياج وتلبية

 التثقيف والترفيه في آن واحد فالمادة الترفيهية َل يقتصر أثرها على مجرد تسلية الجمهور، التثقيف

تؤثر عليه  في آن واحد، فالمادة الترفيهية َل يقتصر أثرها على مجرد تسلية الجمهور، بل والترفيه

 (، د ت146رضا، ص. )سياسة إعالمية محددة إطار في

 من المجتمع، حيث تجعل خدمة المجتمعتلعب اإلذاعة دورا هاما داخل  :الوظيفة االجتماعية

 وعقيدته وحضارته وكذا بعث تراثه وعاداته المجتمعاألساسية فهي تسعى إلى ترسيخ قيم  أهدافها

 ألن مهمة الجهاز اإلعالمي بصفة عامةكما تسعى إلى اَلرتقاء بالفكر والسلوك،  وتقاليده،

 البرامج جميعها حتى ماتهدف  خاصة، ليست شغل الوقت فقط بأي برنامج، بل واإلذاعة بصفة

 كان منها للتسلية والمتعة إلى الوصول إلى الفكر السليم وتقويم السلوك اَلجتماعي الفردي من
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 لى البناء السليم لألمة، والتأكيد علىالتأثير بما يعود بالنفع وبما يساعد ع خالل استغالل هذا

 األشياء الضارة، هذا باإلضافة إلى أن اإلذاعة تعمل على بحث األشياء الحسنة والتنفير من

 .لها لتكون الواسطة بين شكاوي المواطنين و المسئولين ، ومحاولة إيجاد الحلولالمجتمعمشاكل 

 (0211، 114فدوار، ص)

 

 نشأة اإلذاعة في األردن

ترجع البدايات األولى لنشأة أو إذاعة في األردن إلى انتهاء اَلنتداب البريطاني على فلسطين في "

فاغتنم المسؤولون  م، عندما حدثت هناك اضطرابات في فلسطين1345أواخر شهر نيسان عام 

كانت تابعة لالنتداب العرب في إذاعة فلسطين التي كانت تبث برامجها من القدس، والتي 

ني تلك اَلضطرابات، وقاموا بنقل ما أمكن نقله من أجهزة ومعدات اإلذاعة من القدس إلى البريطا

رام اهلل بمساعدة الجيش العربي األردني، وقد اختيرت رام اهلل لنقل األجهزة والمعدات إليها لقربها من 

بدأت عملية وقد . محطة اإلرسال أوَل، وألنها تنعم باألمن الذي وفره لها الجيش العربي األردني

البث مباشرة في نفس الوقت الذي انتهى فيه اَلنتداب البريطاني على فلسطين، في الخامس عشر 

م وأصبحت اإلذاعة تابعة للحكومة المركزية في عمان وللحاكم العام في 1345من أيار عام 

 .فلسطين

إطار المملكة م بعد أن تم توحيد ضفتي نهر األردن الشرقية والغربية في 1352نيسان  04وفي 

وكانت تبث " إذاعة المملكة األردنية الهاشمية"األردنية الهاشمية أصبحت اإلذاعة تحمل اسم 

م افتتح الملك الحسين المحطة الثانية 1356وفي عام . برامجها لمدة ثالث عشر ساعة يوميا
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بر لإلذاعة في عمان ضمن مبنى صغير في جبل الحسين بعمان، إليصال صوت اإلذاعة إلى أك

عدد من المستمعين وللعمل على نقل اإلذاعة من المحلية الى العالمية، أخذت إذاعة عمان تبث 

برامجها إلى جانب إذاعة القدس، وقد شعرت الحكومة األردنية بأن محطتي اإلذاعة في رام اهلل 

ته وعمان على صغر حجمهما وقلة إمكانياتهما وعدد موظفيها َل تفيان بحاجة األردن في نقل صو 

وايصال رسالته القومية وتعزيز تواصله مع العالم اإلسالمي، فبادرت الحكومة بالتخطيط إلنشاء 

محطة إذاعة أخرى كبرى في منطقة أم الحيران جنوب عمان وأخرى في القدس، وفي األول من 

في  الملك حسين إذاعة المملكة األردنية الهاشمية في موقعها الحالي أفتتحم 1353أذار عام 

 (06، ص0211حمايل، ". )طقة أم الحيرانمن

 

 اإلذاعات المجتمعية

منذ نشأتها ووسائل اإلعالم تتطور يومًا بعد يوم، فالصحافة تطورت معدات انتاجها ووسائل 

بحسب تواجد أبراج  -انتشارها، وانتقلت اإلذاعة والتلفزيون من البث األرضي لمناطق محدودة 

الفضائي، كما تطورت جميع هذه الوسائل لتنتقل إلى عالم اإلنترنت إلى البث  -ارسال اإلشارات

الذي يربطها بجميع أجزاء، كل هذا التطور من تطورات تقنية وتصميمية ووسائل الحصول على 

المعلومة وكيفية ايصالها للمجتمع وتفاعله معها، أعطى لوسائل اإلعالم الحق في أن يطلق عليها 

 .وسائل اإلعالم المجتمعية

واإلذاعة جزء من هذه الوسائل المجتمعية، والتي لربما كان لها الدور األبرز من بين وسائل 

اإلعالم في اَلنخراط بالمجتمعات، ألن أغلب اإلذاعات تكون محددة بمناطق معينه وتعمل على 
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 التواصل بين أفراد هذه المجتمع، ومنها ما يكون متخصصا كالتي تعنى بحقوق اإلنسان والمرأة أو

 .، أو ثقافية أو ذات طابع منوعةالبرامج الشبابية، أو الموسيقي

تعتبر المجتمعات في الدول المتقدمة هي السباقة في ظهور مصطلح اإلعالم المجتمعي في 

سبعينيات القرن الماضي، وانتبهت منظمة اليونسكو العالمية التابعة لمنظمة األمم المتحدة لهذا 

دة دراسات على موضوع اإلعالم المجتمعي الذي يهتم بتنمية األفراد األمر، ما دعاها إلى إجراء ع

بعض النماذج الغربية )م حملت عنوان 1377والمجتمعات، كانت الدراسة األولى لليونسكو عام 

دراسة أخرى لكنها " برجان"، وأجرى "فرانسيس برجان"قام بإجرائها الباحث ( لإلعالم المجتمعي

دور اإلعالم ) جتمعي وتجربته في الدول النامية حملت عنوان كانت تتحدث عن اإلعالم الم

 (Mass Communicaiton( .)colin, p1, 2001)ونشرت في مجلة ( المجتمعي في التنمية

وبعد ذلك أن تنبهت منظمة اليونسكو في اطار مهمتها سعيها إلحداث التنمية المجتمعية في دول 

م في قارة إفريقيا 1350أنشأت أول إذاعة مجتمعية عام العالم الثالث ألهمية اإلعالم المجتمعي، 

، وفي نفس العام أيضًا ولكن هذه المرة في أسيا أنشأت إذاعة (Homa Bay)وسميت بـ 

(Tambuli ) بالفلبين، ورأت اليونسكو أن اإلذاعات المجتمعية هي وسيلة أساسية ومهمة في إعطاء

ي من أجل فعيل الديمقراطية وتمكن الجميع من ، وهذه اإلذاعات ه"المهمشة أصواتهم"الصوت أي 

 . التعبير عن آرائهم في تلك المجتمعات

 The Politics of Talk on German"بعنوان ( Jan Pinseler)وفي دراسة للباحث األلماني 

Free Radio Station " حيث يعتبر هذا النوع من "الراديو الحر"يتحدث فيها عن مصطلح ،

هور ويتحدث عن قضاياه، حيث أحدث ثورة في عالقة صانع المادة اإلعالمية اإلذاعة يهتم بالجم

وبين المستمع، كما يعتبر ظهور هذا النوع من اإلذاعات جاء نتيجة لما حدث في ستينيات القرن 
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الماضي في المجتمعات الغربية من حركات اجتماعية لتطوير المجتمعات واألفراد، حيث أن الراديو 

المجتمع أصبح بدياًل عن إذاعات الخدمات العامة التي تملكها الدولة وتروج فيها  الحر الذي يملكه

أن الراديو الحر عمل لتأسيس الراديو المجتمعي في ألمانيا في تسعينيات " بنسيلر"لسياستها، وبين 

 (0212، 07رويس، ص. )القرن الماضي

وم به أعضاء مجموعة من مجتمع جهد جماعي يق"أن الراديو المجتمعي هو ( كارلوس ارنالدو)يرى 

ذاعتها عبر األثير، يناقشون فيها قضاياهم المتعلقة بالثقافة  معين لتصميم البرامج اإلذاعية وا 

ويكون اعتماد الراديو المجتمعي على القرب من المستمعين في المجتمع ". والتنمية والديمقراطية

وينطق باسمها، أو الراديو التجاري الذي الواحد، على عكس الراديو الذي يتبع الحكومات الرسمية 

يعتمد على الدخل المالي، باإلضافة إلى أن الراديو المجتمعي يستخدم صيغة الخطاب غير 

 (Colin, p2, 2001. )الرسمية عكس الراديو الحكومي لتكون أكثر قربًا من الجمهور المستهدف

إذاعة غير ربحية مملوكة : "أنها اإلذاعات المجتمعية على( Colin and Sonia)ويرى الباحثان 

. للمجتمع المحلي تعمل على تقديم برامج مخصصة لجمهور محدد ضمن المجتمع الكلي للدولة

وعلى الغم من أنها قريبة بعض الشيء من إذاعة الخدمة العامة إَل أنها تختلف باستهدافها جمهورًا 

عام كما هو في إذاعات الخدمة محددًا ضمن مدينة أو محافظة ما، وليس مجتمع الدولة بشكل 

 (lanara, p3, 2002". )العامة

أن الراديو المجتمعي ساهم وبشكل كبير في تحريك الديمقراطية والتنمية ( باتريك تور)ويرى الباحث 

المجتمعية والسياسية في قارة إفريقيا، كما وساعد سكان تلك المناطق على أن يتفاعلوا مع األحداث 

 (Tor, p85, 2006. )جتمعاتهمالجارية وتجري في م
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 راديو هال

والناطقة باللغة الجيش العربي،  -هي اإلذاعة الرسمية للقوات المسلحة األردنية  " هال"إذاعة 

 .العربية

م، وبسرعة كبيرة تمكنت إذاعة هال من حجز مكانة رفيعة لها 2111تأسست إذاعة هال في عام 

 ".إيبسوس"األردن وفقاً إلحصائيات بين بين المحطات األكثر انتشاراً في 

نطاق بث واسع في جميع أنحاء المملكة األردنية الهاشمية، حتى عبرت حدود " هال"حيث تغطي 

 .المملكة لتمتد تغطيتها إلى الدول المجاورة

وتتضمن دورتها البرامجية بث برامج على الهواء مباشرة ومقابالت، ومجموعة متنوعة من 

لمختارة بعناية فائقة لتناسب كافة فترات البث، وصوالً إلى تقديم نشرة أخبار الموسيقى واألغاني ا

 . على رأس كل ساعة

 :وتبث إذاعة هال عدة برامج هادفة على الهواء مباشرة، منها

 (مقابلة مع مدير إذاعة هال العقيد سامر الفاخوري)

 

 برنامج ريح بالك

لزمن العديد من الموضوعات والقضايا اليومية برنامج ديني يطرح ويناقش على مدار الساعة من ا

 المتعلقة بالدين اإلسالمي واخالقيات المسلم

 برنامج الوكيل

 برنامج صباحي، خدامتي، اجتماعي، ُيعنى بقضايا الشارع والمشاكل الخدماتية التي  وه

 يواجهها المواطن مع المسؤول في منطقته، اضافة الى تناوله للقضايا اليومية التي تهم 

 : ، ويتضمن عدة فقرات وهي على النحو التاليالمواطن

 المستمعين ة التي تهمالخفيف األخبارتتضمن افتتاحية البرنامج وعرض ابرز : الفقرة الصباحية .0

 العمل وإعالناتلصحف مثل العطل الرسمية الحكومية في ا واإلعالنات، مثل حالة الطقس

 .األخباروغيرها من 

 ،االجتماعيتتناول مشاركات مستمعي البرنامج على مواقع التواصل : االجتماعيةالفقرة  .4

 .المختلفة االجتماعيةونقاش حول القضايا 

 علىالمحلية والعالمية المنشورة المتعلقة بالشؤون  األخباروتتناول ابرز : عناوين الصحف .3

 .المواقع اإلخبارية
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 المواطنين وطرح  اتصاالتوتتناول هذه الفقرة : المواطنين والمسؤولين اتصاالتتلقي  .2

 من قبل المسؤولين حول هذه  األفعالقضاياهم ومشاكلهم على الهواء مباشرة وتلقي ردود 

 .البرنامج خاللاستقبال هذه الشكاوى على هواتف ُيعلن عنها  خاللالقضايا وذلك من 

 القيام بمبادرات مستمرة بين راديو هال والقيادة العامة للقوات المسلحة، والمؤسسات  .5

 .المختلفة واألمنيةالحكومية 

مع  ، واجتماعياً وبحثها، سياسياً، اقتصادياً طرح القضايا اليومية التي تهم الشارع المحلي .6

 .المسؤولين على مختلف المستويات

 برنامج استوديو هال

 يركز على ،ف يعنى بكل ما يخص افراد العائلةصباحي اجتماعي عائلي شبابي هادبرنامج 

 الى مواضيع باإلضافة نمية الذاتية بقالب توعوي خفيف ومفهومالتمواضيع تطوير الذات و

 .فقرات تبعث على التفاؤل وتبث طاقة ايجابية في نفوس المستمعينو

 ُعال على هال

 على مدار ساعتين من الزمن لتقدم األردني رس على الجمهورالفا عال األردنية اإلعالميةتطل 

 الخارجللمستمعين فقرات شبابية عائلية منوعة وهادفة تركز فيها على حب الوطن في الداخل و

ع مشاهير لى اللقاءات مإ ، باإلضافةلتكون همزة الوصل بين المغتربين و الوطن بشكل خاص

 .اإلعالميعربية من الوسط الفني و

 

 

 برنامج مطب إذاعي

 يناقشها سياسية ويطرح قضايا محلية اجتماعية و، برنامج اجتماعي سياسي ناقد ساخر هادف

 الى العديد من باإلضافةالمحددة  اإلعالمية األطرواقعي و مباشر دون اي قيود ضمن  بأسلوب

 .الفقرات التفاعلية

 مروحين مع نسرين

 بشكل عام يقدم موضوعات هامة على المجتمعبرنامج مسائي اجتماعي منوع موجه للشباب و

يتيح و والمهني بقالب جريء وموضوعي يبث على الهواء مباشرة االجتماعيالسياسي و  المستوى

 .طرق التواصل المختلفة خاللالمجال للمستمعين للمشاركة في المواضيع المطروحة من 
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 تردد اإلذاعة

 :المملكة على الترددات التالية وتبث إذاعة هال برامجها التي تغطي جميع مناطق

 اف ام 112.1 عمان

 اف ام 91.3 إربد والرويشد

 اف ام 91.1 العقبة

 اف ام 94.7 السلط والطفيلة

 اف ام 94.3 الكرك وعجلون

 اف ام 115.4 البتراء واألزرق

 اف ام 94.7و 94.3 فلسطين

 

 

 

 اإلعالم السياسي

 : الدور السياسي لوسائل االعالم

السياسة من الظواهر البشرية التي تعود إلى أَلف السنين، حيث لعبت دورًا مهمًا في تحقيق  تعد

العالقات الطيبة بين األمم منذ القدم إلى اليوم، وكان السياسة دور إيجابي في تحقيق األمن 

والشعوب واَلستقرار بين األمم على اختالف أجناسها وأنواعها، وللسياسة أدواتها للتواصل بين األمم 

ونشر أفكارها وحاجاتها وما تريد القيام به، واإلعالم إحدى هذه الوسائل التي تمكن السياسة من 

 .التواصل مع األخرين وبث ما تريد عبر وسيلة إعالم واحدة أو مجتمعة

أن  اعتبارعلى في معظمها،  تدورتعريفات متعددة ومتباينة أحيانًا، لكنها  وللتواصل السياسي"

 :هذه التعريفات تضمنت ، حيثكل تواصل هادف حول السياسةهو السياسي التواصل 

  الفاعلون السياسيون لتحقيق أهداف معينة من قبلالتواصل  أساليبكل. 
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  بالسياسة، كالناخبين وكتّاب األعمدة  العاملينالتواصل الموجه إلى السياسيين من غير

 .ممن يهتمون بالسياسة بجميع أشكالها الصحفية وغيرهم

  ،التواصل الذي يتناول الساسة وأنشطتهم، بما تتضمنها التقارير اإلخبارية واَلفتتاحيات

 (McNair, p4, 2003. )"اإلعالم للسياسة واألشكال األخرى من تناول وسائل

ويقصد أن  الذي له أثر،و  من السياسة عالمبأنه مضمون وسائل اإل :عالم السياسييعرف اإلو 

العملية التي ب أيضاً يعرف  ي توزيع أو استخدام السلطة في المجتمع، كمالهذا المضمون أثر ف يكون

عالم مواطنوها إلضفاء تقوم معنى على الوسائل المتعلقة بسير السياسة  من خاللها قيادة األمة وا 

 (sehudson, p304, 1989. )العامة

، السفسطائيينيعود إلى  حيث ،ت جديدة أو وليدة هذا العصربالسياسة ليسوعالقة اإلعالم 

كحقل أكاديمي له تقاليده الخاصة  لكن" الخطابة"و" السياسة"الشهيرين  في كتابيه أرسطوواسهامات 

إلى  Nimmon Et Sandresيشير انيمون وساندرز  ، حيثيعد ظاهرة حديثةو  وأنظمته المتعددة

وان حيث ظهر كتاب بعن، 1356لالتصال السياسي كمجال مستقل كان في عام  أن أول ذكر

. والمواطن يناقش تبادل التأثيرات السياسية بين الحكومة Political Behavior" السياسي السلوك"

(Nimmon & Sandres, p12, 1981) 

التطبيقي البحثي مثل آثار وسائل  وقد حدثت تطورات مهمة في أعقاب هذه المعادلة شملت المجال

حليل اللغة السياسية، ومن بين مجاَلت البحث وت عالم في اَلنتخابات السياسية وآثار الدعايةاإل

المناظرات السياسية التنشئة السياسية، الحمالت اَلنتخابية، الحركات  الخطابة السياسية،: الحالية

المنهجية  عالم، ويستخدم الباحثون عددا من األساليبالعالقة بين الحكومة ووسائل اإل السياسية،

اتجاه جديد يرفض  لكن هناك ،ترتيب األولوياتنظرية و  اإلشباعاتمثل نظرية اَلستخدامات 
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ويقول أصحاب هذه النظرية التي  اعتبار الحملة اَلنتخابية نموذجا أساسيا لالتصال السياسي،

الحملة اَلنتخابية أن يقرر جدول أعمال حقل علمي،  نه من الخطأ السماح لسياقأعرفت بالنقدية، 

رارات التصويت التي يتخذها الجمهور أثناء اَلنتخابات اَلتصال في ق فقصر الدراسة على تأثير

عالم لالنتخابات يمثل طقوسا مسرحية تصوير وسائل اإل"عن حقيقة مهمة وهي أن  يعمي األبصار

تعرضها وسائل  فالحمالت اَلنتخابية كما" الشرعية على السلطة في الديمقراطيات الليبرالية تصفي

بين البدائل الموجودة اختالفا  تيار حقا، بينما َل تمثل الفروقعالم توهم أن الشعب يمكنه اَلخاإل

 . "أسطورة الديمقراطية النيابية ولهذا فاَلنتخابات تساعد على تعزيز. حقيقيا

 :، حيث تعمل علىمسؤولية متعددة األبعادالعالم بدور وسائل اإلوتقوم 

 بالحاجة إلىتعمل على اقناعهم الجماعات بالمعلومات والحقائق التي و إمداد األفراد  تعمل على .1

 .ترتب عليها من نتائجاألثار التي تالتنمية والوسائل المتاحة لحدوثها وما حدوث التنمية وكيفية 

ضرورة التغيير وقبول حدوثه، ومساعدة و اإلقناع  فكرة تعميق وتعمل وسائل اإلعالم على .0

 (0221، 03الشريف، ص)  .اتخاذ القرارات السليمة األفراد والجماعات على

حيث يقع على عاتق وسائل اإلعالم مسؤولية كبيرة في مجال السياسية، ألن وسائل اإلعالم َل تقوم 

على نقل األحداث والوقائع إذ أنها تقوم باختيار المحتوى المناسب لتحقيق الهدف المطلوب من 

ذات فعالية  الوسيلة اإلعالمية من خالل إضافة عناصر المجتمع المحلي لعمل سياسة اتصالية

 .وكفاءة

 اإلعالم أن ثمة عالقة بين التطور الضخم لوسائلقد أكد  McLeod 1968-1969ماكلويد  وكان

أن اَلتصال ليس مجرد  اإلعالمتفترض الدراسات الخاصة بوسائل ، إذ وبين المعرفة السياسية

 ية والثقافيةمع النظم السياس تبادليةو مجرد نظام يرتبط بعالقات أالسياسية  وظيفة للنظم
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نسانية ومن هنا يصبح منها العالقات اإل المادة التي تتكون"ولبرشرام  بحسبنما هو إ ،واَلجتماعية

، 13عبده، ص. )"اطار العملية السياسية واَلجتماعية الجماهيري دور وظيفي في اإلعالملوسائل 

0224) 

بين  بدراسة التفاعلأهتموا علماء السياسية واَلتصال السياسي واَلجتماع السياسي  كما أن"

الجوهرية  اتالعالق وأكدوا على اهمية ،اَلتصال والنظام السياسي والعملية السياسية بصفة عامة

باَلعتماد على نظرية  دراسة وتحليل العلوم السياسية بإعادة طالبوابل أنهم . ن هذه المجاَلتبي

الوصل بين الجماهير والنخبة  ةاَلتصال، فعالم السياسة صعب أن يوجد دون اتصال ألنه حلق

 .الحاكمة صانعة القرار

الذي ركز على  البنائي الوظيفي"يتضح موقع اَلتصال في النظام السياسي في ضوء تحليل ألموند 

 ".السياسة اتصال كل شيء في: فكرة الوظيفة، أو ما يعبر عنها بالوظيفة التحويلية

إلى الجماهير وكذا  المعلومات من النخبة السياسية نظام اَلتصال هو إحدى القنوات الرئيسية لتدفق

 ". نقل مشاكل وطموحات الجماهير وتصوراتهم علم إلى النخبة

أظهرت العديد من الدراسات الحديثة في مجال اإلعالم السياسي أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا ولقد 

يمة من رسائل إعالمية عبر قويًا ومهمًا في المجتمع، وتلعب السياسة دورها من خالل ما يتم تقد

السياسي، فوسائل اإلعالم القرار في عملية صنع  لها دورًا مؤثراً  ، كما أنوسائل اإلعالم المختلفة

 . بالنسبة للحقيقة في كافة مجاَلت الحياة وتصوراتهم الناس  تتدخل في تشكيل مفاهيم

 السياسية المعاصرة إلى عدة أسباباإلعالم في الحياة  وسائل أهمية الدور الذي تلعبهويرجع 

 (71-70، ص  0223الهاشمي، ) :أهمها 
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 .في المجتمعالكبير من المتلقين  العدد (1

 .وسائل اإلعالمالمعلومات التي تقدمها ثقة المتلقين في صدق  (0

اإلعالمية  لفنوناوسائل اإلعالم الدائم لجذب المتلقين وزيادة أعدادهم من خالل  عمل (1

 .المتنوعة

 هائل من الرسائل اإلعالمية الذي تبثه وسائل اإلعالم يوميًا، يجعل المواطن غير قادرالكم ال (4

  .حقيقة المواقف إَل من خالل الرؤية التي تقدمها وسائل اإلعالم إدراكعلى 

 

كما يقع على عاتق وسائل اإلعالم القيام بأدوار في تحقيق الوعي الوطني وحب الوطن وتكريس 

ذكاء مشاعر اَلنتماء للوطن لديهم،  روح اَلنتماء، من خالل دعمها للجماهير بالشعور بالوطنية وا 

م والتنمية فالعالقة اَلرتباطية بين الجمهور ووسائل اإلعالم، كالعالقة اَلرتباطية بين وسائل اإلعال

 . الوطنية

تعتبر السياسة واإلعالم وجهان لعملة واحدة، إذ َل يستقيم وجٌه إَل بوجود الوجه اآلخر، حيث يرى 

العديد من الباحثين أنه َل يمكن اعتبار اإلعالم السياسي مجاًَل إعالميًا متخصصًا، ذلك ألن 

ة التي ترتكز عليها وسائل اإلعالم األخبار والمعلومات والتحليالت السياسية هي المادة األساسي

يعبر عن  ألنه ،محايداً  أن يكون له يمكنيعرف الحياد وَل َل بطبيعته اإلعالم السياسي بأنواعها، و 

ضمنًا، لذلك يوصف اإلعالم السياسي بالسالح ذو أو  دائمًا صراحةً وجهة نظر معينة ينحاز إليها 

في مضمون المواد  التكرارتعتمد على عروفة حدين، ويتبع اإلعالم السياسي نظرية إعالمية م

في أذهان الجماهير واقناعهم بها حيث تلعب  واآلراءتثبيت األفكار والمعلومات  اإلعالمية بهدف
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دورًا أساسيًا مهمًا في إحداث التنوع في مضمون وسائل اإلعالم، لكي َل يحدث  عناصر الخبرة

 (0220، 170-175مر، ص ع. )النفور من قبل الجماهير بدًَل من التفاعل

أهمية وسائل اإلعالم تكمن عند مواجهة أزمة ما، وذلك من خالل اعتماد الجماهير على وسائل 

اإلعالم في الحصول على معلومة ومعرفة تلك األزمات، ألنها تعد مصدرًا رئيسيًا للمعلومات عن 

مكاوي، ص ) .ية إدارتها وأيضًا في تشكيل اتجاهاته نحو األزمة وكيفهذه األزمة لدى الجمهور، 

146، 0225) 

وبما أن العديد من الدراسات أثبتت أن هنالك عالقة قوية بين وسائل اإلعالم ودورها في صنع 

القرارات السياسية على الرغم من حجم الدور وصعوباته، فاإلعالم هو لغة الحوار الجديدة عبر 

بر حلقة الوصل بين الجماهير وأصحاب الحدود الدولية على المستوى العالمي بشكل أو بآخر يعت

القرارات السياسية  ومتخذيها، فوسائل اإلعالم منوط بها إحداث تغييرات في المجتمعات بأسلوب 

يضمن حقوق جميع األطراف، والتقلبات السياسية في الدول كافة التي خلقت فجوة بين السلطة 

يساهم اإلعالم في ردم الفجوة ير لذلك والجماه( التي تكون في الغالب محور التقلبات السياسية)

 (0214، 12نصراهلل، ص. )أخرى بأحيان

تقسيم  ويمكنباإلضافة إلى ذلك فإن وسائل اإلعالم تؤثر بشكل كبير في عملية التنشئة السياسية، 

 (15، ص0211الزبيدي، ) :هذا التأثير إلى ثالثة أنواع 

 المصادر للحصول على المعلومات حيث تعتبر وسائل اإلعالم أحد أهم  :تأثير معرفي

المتصلة بقضايا سياسية، والسبب في ذلك العالقة بين التعرض للوسيلة اإلعالمية وزيادة 

 .الوعي الثقافي والمعرفي
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 الدراسات تأثير وسائل اإلعالم على المواقف وتشكيل اَلتجاهات، فقد أكدت  :تأثير عاطفي

اإلعالم يزيد من اهتمام الفرد بالقضايا  التي أجريت في هذا المجال أن التعرض لوسائل

 .التي تحدث في بيئته وتدفعه إلى البحث عن المعلومات التي تشبع فضوله السياسية

 ويقصد به معرفة العالقة بين التعرض لوسائل اإلعالم والمشاركة الحقيقية في :تأثير سلوكي 

  .نشاطات البيئة السياسية

دنيانا  عقدة في كل الدنيا حسب تعبير محمد حسنين هيكل، وهين العالقة بين السياسة واإلعالم مإ

  . مستعارة أكثر تعقيدًا، فالعلم الحديث في معظم بلداننا منقول والتجديد مظاهره (دنيا العالم الثالث)

 والوطنية المواطنة

 (civis) استعمل اإلغريق مصطلحإن اول من استخدم مفهوم المواطنة هم اإلغريق والرومان، 

، وكان يتم منح المواطن للدَللة على المواطنة( civitas)للدَللة على المواطن، واستعمل الرومان 

أو المواطنة في تلك الحضارات من خالل الكثير من الحقوق واَلمتيازات كالحق في التقلد الوظائف 

لرسمية العامة والعضوية في التنظيمات والجمعيات، كما كان له حق اَلنتخاب في المؤسسات ا

للدولة وكذلك حق المشاركة في الدفاع عن الوطن، إَل أن المواطنة كانت حكرًا عندهم ومحصورة 

والنبالء، حيث حرم منها العبيد والنساء  نعلى الطبقات العليا من المجتمع من األرستقراطيي

وفترة اإلقطاع واألطفال، إَل أن تطور هذا المفهوم بشكل مستمر بعد سقوط اَلمبراطورية الرومانية، 

 (0211، 170بن تركي، ص(. )م1122 –م 122)وحتى نهاية العصور الوسطى ما بين 

وتعرف الوطنية بأنها حب الوطن في إشارة واضحة لمشاعر الحب واَلرتباط به، فالمواطنة، هي 

صفة للمواطن التي يحدد فيها حقوقه وواجباته الوطنية اتجاه وطنه، حيث يتميز المواطن بنوع من 

 الوَلء لوطنه وخدمة الوطن سواء في أوقات السلم والحرب أو التعاون مع المواطنين من األمم
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والرسمي، لتحقيق األهداف التي يريدها الجميع  الفردي و المؤسساتي األخرى، من خالل العمل

 (0210، 34كنزة، ص. )وتوحيد الجهود من أجلها وترسم الخطط وتضع الموازنات

 الدولة قانون يحددها كما مع الدولة الفرد عالقة بأنها: المواطنة البريطانية المعارف دائرة وتعرف

 من وما يصاحبها الحرية من فيها، مع مرتبة وحقوق واجبات من العالقة تلك تتضمنهوبما 

 (0225، 6صونيا، ص) .العامة اَلنتخاب، وتولي المناصب كحق سياسية مسؤوليات وحقوق

 :وعند الحديث عن المواطنة وتعريفها َل بد لنا أن نذكر مقومات المواطنة

 دولة بغض النظر عن العرق والجنس والثقافة، حيث توفير اَلحترام المتبادل بين مواطني ال

على دستور الدولة أن يضمن اَلحترام والحماية وكرامة المواطنين وأن تحفظ حقوقهم المدنية 

عطائهم حق المشاركة في صنع واتخاذ القرارات التي تتعلق بأمورهم الحياتية  .والسياسية، وا 

 والعمل السلوك في والتوازن اَلعتدال. 

 الفرص وتكافؤ األقلية واحترام اَلجتماعية والمساواة بالعدالة المواطن إحساس. 

 :يلي كما المواطنة تعريف يمكن مما سبق

 سياسي مجتمع إطار ضمن الجنسية أو بالمولد معين وطن إلى الفرد انتماء هي المواطنة

 دون اآلخرين مع مساواة في اَلنتماء، ذلك بموجب بواجبات ويكلفه حقوق من بما يمكنه مؤسساتي،

جرار، ) .والديمقراطية الشفافية من إطار في الدولة مع سليمة عالقة وبما يحقق تحيز، أو تمييز

 (0211، 41ص

إن المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية عملت على تطوير المجتمع اإلنساني بشكل ملحوظ، 

 :ة، وتعتبر المواطنة ذات أهمية ألنهاباإلضافة إلى الرقي بالدولة من خالل المساواة والديمقراطي
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تقوم على إزاحة الخالفات واَلختالفات بين مكونات المجتمع والدولة، من خالل سياق التدافع  .1

الحضاري، ألن تفعيل قيم المواطنة يعمل على الحد من الصراعات والفتن الطائفية والعرقية 

 . داخل المجتمع

 احترام التنوع على ترتكز بل التنافس عملية تلغي َل ،وسياسية دستورية ومرجعية مبدأ المواطنة .0

 .وليس نفيه

 تجاه اإليجابي الحياد ممارسة من خالل الديمقراطية؛ الدولة بنشوء إَل المواطنة مفهوم يكتمل َل .1

 .مواطنيها معتقدات وأيديولوجيات

 ما وهذا دولته اتجاه واجبات عليه وتفرض المختلفة حقوق المواطن تعمل المواطنة على حفظ .4

 اَلجتماعي النسيج وحدة والدولة، مما يساهم في بين المواطن المتبادلة الثقة إلى يؤدي

 .للمجتمع

 وخدمات القانون أمام المواطنين بين واإلنصاف والعدل المساواة تعمل على ضمان حق .5

 الواجبات أما العامة الثروات وتوزيع المسؤوليات من خالل مشاركة المواطن في المؤسسات؛

 .عنه والدفاع الوطن والمحافظة على الضرائب دفع في تتمثل التي

 تعمل المواطنة على بناء مجتمع سياسي تعددي متنوع في العرق والمؤسسات والثقافة .6

 .والدين واإليديولوجيات

 يشير مفهوم المواطنة إلى حصيلة أبعاد التفاعل بين المجتمع والفرد من جهة، وبين الفرد والدولة

وصل  خرى، فالتطور التاريخي لمفهومها يوضح المحطات التاريخية التي مرت بها حتىمن جهة أ

العالمية والتحوَلت السياسية واَلجتماعية التي  بالتغيراتدَللتها المعاصرة، كما يتأثر مفهومها  إلى

ميتها ، التي تظهر أه(المدنية، السياسية، اَلجتماعية واَلقتصادية)تنوع أنماط المواطنة  ساهمت في
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جزء  الديمقراطيةفي الحياة اليومية للمجتمعات بحيث تكون  الديمقراطيةممارسة المبادئ  من خالل

 .(0214، 15-14حنان، ص) .المجتمعية السائد من الثقافة

 

 وسائل اإلعالم على قيم المواطنةتأثير 

 وسائل يقوم دورلوسائل اإلعالم دور كبير في تفعيل دور المواطنة والعمل على توجيهه، حيث 

 وترسيخ القيم الثقافة لنشر رئيسي بدور اإلعالم وسائل والثقافة، وتقوم الوعي نشر على اإلعالم

 المادة تكون بحيث الحضارية من المقومات تعتبر التي ،(واَلنتماء والوَلء المواطنة قيم)خاصة 

 ومن. واألمانة بالصدق يتميز بشكل منسجمة وأهدافه، وتطلعاته المجتمع حاجات اإلعالمية تلبي

 :هذه األدوار أهم

 .وتطوره المجتمع تقدم في تسهم التي اإليجابية والعادات القيم ترسيخ (1

 .لوطنه وانتمائه وحضارته، تاريخه عن الصحيحة بالمعلومات المجتمع تزويد (0

 .اآلخرين واحترام (الوطنية اَلنتماء، الوَلء،)القيم  أهمية تأكيد (1

 .العدوان من حمايته وضرورة الوطن أهمية تبين اإلعالنات خالل من (4

 .الوطنية الشخصية تكوين في اإلعالم وسائل دور (5

 المواطنة ثقافة نشر إلى الهادفة رمج ا الب عبر الوطنية، الشخصية بناء في كبير بدور تقوم (6

 اَلجتماعية، السياسية،) التعددية واحترام والقومي الوطني باَلنتماء إلى التمسك والدعوة

. المجتمع أفراد بين الحوار ثقافة وتشجيع وتماسكه المجتمع يضمن وحدة قوة كعامل (الفكرية

 (0226، 113العربي، ص)
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 :التالية العناصر خالل من المواطنة قيم على سلبا، من جانب الى اخر، اإلعالم وسائل تؤثرو 

 .الوهمية والزائفة األحداث إضفاء المكانة، وظيفة الذهنية، الصورة

 عن اإلعالم وسائل هو للمجتمع الذهنية الصورة تكوين في األساسي العنصر إن :الذهنية الصورة

 من المدركة معينة قضية أو مسألة إثارة على تعمل التي (المعلومة) .اإلعالمية طريق الرسائل

 واَلنتماء المواطنة قيم تأثر وبالتالي األفراد سلوك على الذهني التأثير حيث ينعكس المواطن، طرف

 ما وهذا آخر عن خبر وتفضيل واألحداث القضايا تضخيم على وسائل اإلعالم تعمل بحيث لديه،

 وهذا اَلنتماء قيم حول لديهم الموجودة الذهنية للصورة تعريفا مما يعطيهم المواطنين، انتباه يلفت

 .اإلضافية الجديدة المعلومات إلى راجع

 فيتم واألحداث، األشخاص بعض نحو اَلنتباه اإلعالم وسائل تشير حيث :المكانة إضفاء وظيفة

 بحيث المجتمع أفراد لدى المواطنة قيم على ينعكس ما وهذا عامة شخصيات إلى إبرازهم وتحويلهم

 مهمة شخصية إذن فهو اإلعالم؛ وسائل به تهتم من أن لديهم اعتقاد خالل من الرأي العام ينقسم

 .والوطنية الوَلء قيم فحين تنقص مهما حدثا أو

 هذا المواطنة قيم منها َلسيما القيم على سلبيا دوراً  الزائفة  األحداث أيضا تلعب: األحداث الزائفة

 األعمال ورجال المواطنين اهتمام على تهين أحداث خلق على اإلعالم وسائل خضم عمل في

   .خاصة
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 قادة الرأي

 نواح الذين لهم تأثير على سلوك اآلخرين، نتيجة لتميزهم منراد هم مجموعة من األف :الرأيقادة 

 استخداما على الشأن العام، وغالبا ما يكونون أكثر اطالعهم، أو مهاراتهممختلفة مثل؛ شخصيتهم، 

 Two) ذو الخطوتين اَلتصالمن غيرهم، ونشأ هذا المفهوم عن نظرية تدفق  اَلتصاللوسائل 

Steps Flow Theory )  حها بول َلزرسفيلد التي اقتر(Paul Lazarsfeld) هو كاتز اوالي

Eliihu Katz) .) (0211، 42مجاهد، ص) 

النفوذ في مجال استحسان  أصحاباألشخاص  أولئك بأنهم الرأيقادة  (أفريت روجرز)ويعرف 

 (1360، 053صروجرز، ). أو استهجانها األفكار

 الذي يمارس نفوذه على عدد منالشخص ذلك بأنه  القائد( (Bogardosبوجاردوس ويعرف 

 باعتبارهومشاعره  ومشورته القائد بأنه الشخص الذي يتقبل الناس أحكامه (لندمان)ويعرف  الناس،

 (0215، 123ص، المساري). أساس العقيدة والسلوك

 عميقا تأثراً والفكر في مجتمعاتهم  الرأيأن الناس يتأثرون بقادة  (جوزيف كالبر)وفي هذا يقول 

 يعتبرون عناصر نموذجية مميزة وسطالرأي تفوق تأثرهم بوسائل اَلتصال الجماهيرية، بصورة 

 ألنهم بمثابة وكالء لنقل المعلومات إلى هذه الجماعات، فينجذب ونظراً الجماعات التابعة لهم، 

متكرر  ، ويمارسون تأثيرهم على الجماهير بشكلوالمشورةأو البحث عن النصح  للرأيالناس  إليهم

 (Klapper, 1960, P.76) .داخل الجماعة اَلستقرارفي تحقيق  يسهمبما 

رجال ) :من أفرادوالجماعات، وهم  األفرادعند  الرأي يحركونهم الذين  في المجتمعات الرأيقادة 

 والكتاب المهندسون والمحامون،و األعمال، وأساتذة الجامعات، والقيادات الحزبية والمهنيون 
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الجوامع  والقيادات النقابية، وكبار رجال الدولة، وطلبة الجامعات، وأئمةوالصحفيون والفنانون، 

التي  بمجموعة من المواصفات، فهم يمثلون الجماعات الرأيرجال الدين، ويمتاز قادة  وكبار

في مجال اختصاصهم، وهم أكثر ابتكارية، وأكثر  للرأيويؤثرون فيها جيدا، وهم قادة  ينتمون إليها،

، وهم أكثر عرضة لوسائل اإلعالم، الرأيعلى اَلتصال مع غيرهم من قادة  من غيرهم قدرة

  . األوساط اَلجتماعية ومتواجدون في جميع

 في المجتمع، كبيرةمكانة  يحتلون أشخاصبأنهم  الرأيقادة  فيعرف(  Bottomore)بوتومور  أما

 .بوظائف مهمة في المجتمع موقيامهوذات شأن مناصب عالية  منتيجة َلحتاللهوذلك 

(Bottomore, 1964, P.8) 

يعيش ويعمل على جزء كل واحًد منا في هذا العالم فقد ذكر ليبمان أن  الرأيدور قادة أما عن 

َل ، ومن بين عدد كبير من المعارف دائرة صغيرة ومعينةاألرض، ويتحرك في  صغير من سطح

واحدة، نظر أي حدث عام واسع التأثير إَل وجهة من  يرى وَل ،إَل عدد قليل منهم عن كثبيعرف 

أطول من زماننا،  لزمنٍ أوسع، وتمتد  مجاَلً آراؤنا علينا أن تشمل  يجبولكن في الوقت ذاته 

 اآلراءبصورة مباشرة، وبالتالي فهذه  يمكن أن نالحظها وتتضمن عددا أكبر من األشياء التي َل

 ((Lippmann, 1922, p.59. يلهنحن تخ تنتج عما يقوله اآلخرون وما نستطيع

عن  ناتجة) صفوة تعليمية بين  بحسب خلفياتهم الثقافية والمعرفية والسياسية، فهم ما الرأيويتعدد قادة 
الناتجة عن التميز في ) األنواع ، وصفوة سياسية وغيرها من(كبار رجال الصناعة)، وصفوة صناعية (التعليم

متكاملة لإلبقاء على  صورةفي  إال أنها تعمل الفروق الموجودة بينها، ، والتي على الرغم من(مجاالت مختلفة
 ((Carlton, 1996, P.6. المجتمع
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 الدراسات السابقة : اً ثاني

 المراهق  اتجاهات على االتصال وسائل تأثير " ، بعنوان(James (2002جيمس  :دراسة

 "السياسي وسلوكه

 وسلوكهم المراهقين اتجاهات على اَلتصال وسائل تأثير مدى على التعرف هدفت الدراسة إلى

 على فعال تأثير لها اَلتصال وسائل ان مفادها فرضية من الدراسة انطلقت وقد اسي،يالس

 وقد الفرد، على والخارجية الداخلية باألحداث واَلحاطة التامة، المعرفة وعلى ة،يالسياس اَلتجاهات

 – 11) العمرية الفئة من المدارس طلبة على وطبقت األمريكية المتحدة الوَليات في اجريت الدراسة

 اَلعالم وسائل متابعة ان الىالدراسة  توصلت وقد البحث في المسحي المنهج واتبعت ،سنة( 15

 وكذلك لديهم السياسي اَلهتمام من وتزيد المتلقين، لدى العامة والمشاركة ةيالسياس الدافعية من يزيد

 التي اَلحداثإزاء  المدارس طلبة واتجاهات مواقف تشكيل في تؤثر اَلعالم وسائل ان الى توصلت

 . األمريكية المتحدة الوَليات وخارج داخل تجري

 

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية على التوجه واالنتماء "بعنوان (: 7118)أبو ورده  :دراسة

 ".السياسي، طلبة جامعة النجاح أنموذجاً 

على األثر الذي تتركه المواقع اإللكترونية الفلسطينية على طلبة جامعة النجاح هدفت هذه الدراسة 

الوطنية في نابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية، وتحديد العالقة بين المواقع اإللكترونية 

بعت وقد ات. اإلخبارية والتوجهات واَلنتماءات السياسية لدى الطلبة لمعرفة أثارها اإليجابية والسلبية

وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة النجاح وتكونت العينة . الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 .طالب وطالبة 1222من 
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من الذكور واإلناث على %( 75.4)و%( 36.6)وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن ما نسبته 

رفقة بالخبر سببًا لمتابعته وذلك بنسبة وأن الصورة الم. التوالي يتابعون المواقع اإللكترونية اإلخبارية

وقد زادت المواقع اإللكترونية من وتيرة التعصب الحزبي الفصائلي في . من حجم العينة%( 31.1)

وأنه من المثير لالنتباه أن المواقع . من حجم العينة%( 76.4)صفوف الطلبة وذلك بنسبة 

 .من العينة%( 75)الطلبة بنسبة اإللكترونية لها دور كبير في اَلستقطاب السياسي بين 

 

واإلشباعات  FMاستخدامات الشباب الجامعي األردني إلذاعات الـ(: 7119)التميمي  :دراسة

 .المتحققة منها

واإلشباعات  FMهدفت الدراسة للكشف عن دوافع استخدام الشباب الجامعي األردني إلذاعات الـ 

المتحققة منها، باإلضافة إلى أنواع البرامج واسماء المحطات والبرامج والمذيعين الذين يفضل 

الشباب الجامعي اَلستماع إليهم، والكشف عن اللغة واللهجة التي يفضلها الشباب الجامعي في 

اَلستماع لإلذاعات  البرامج اإلذاعية، وعادات اَلستماع لدى الشباب الجامعي واألثار التي يتركها

 .في حياتهم

( اَلستمارة)اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني، وذلك باستخدام 

 .طالبًا وطالبة من جامعتي األردنية والبترا 414لعينة عشوائية متعددة المراحل، واشتملت على 

 :خلصت الدراسة الى عدة نتائج  منها

يستمعون إليها بدافع التسلية  FMالذين يتعرضون إلذاعات الـمن الشباب % 716إن  -1

يستمعون إليها بدافع تمضية الوقت وملئ الفراغ، % 45.5والترفيه واَلستماع، وما نسبته 
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من الشباب الجامعي الذين يستمعون لإلذاعات بدافع األخبار % 07.7بينما يتعرض 

 .والمعلومات بدافع اكتساب المعرفة% 01.1واألحداث الجارية، و 

على أدائهم  FMمن الشباب الجامعي الذين يتعرضون إلذاعات الـ% 51.5أجمع  -0

 .ويفضلون اَلستماع إلى األغاني والمقطوعات الموسيقية

 

 .دور برامج اإلذاعة المدرسية في تعزيز قيم االنتماء الوطني ( : 7119)المطيري : دراسة

اإلذاعة المدرسية في تعزيز اَلنتماء الوطني من وجهة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور برامج 

نظر الطالب والمعلمين ، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي واعتمدت على أداة اَلستبانة 

لجمع بيانات هذه الدراسة ، وتوصلت هذه الدراسة إلى ان الطالب والمدرسين من محافظة عنيزة 

في تعزيز القيم والمعارف الوطنية و المشاركة والحوار واَلنتماء يوافقون على دور اإلذاعة الداخلية 

في مستوى ( معنوي)للوطن ومكتسباته لدى طالب المرحلة الثانوية ، عدم وجود اختالف جوهري

استجابة الطالب نحو دور اإلذاعة الداخلية في تعزيز اَلنتماء الوطني تعزى للعمر والدخل الشهري 

َلم ، وجو  في مستوى استجابة الطالب نحو تعزيز ( معنوي)د اختالف جوهري وتعليم األب وا 

َلم   .اَلنتماء الوطني باختالف عمل األب وا 

 

دراسة "      دور اإلذاعة المجتمعية في تنمية المناطق الفقيرة"، (Patil(. )7101)باتل  :دراسة

 .ةيدانيم

منهج المسح  هايالتعرف على دور اإلذاعة المجتمعية في تنمية المناطق الفقيرة، استخدم ف هدفت

تم تقسيم  ثيم، في خمس مقاطعات في الهند، ح0221 سانيالميداني من بداية شباط حتى ن
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في األسبوع  نيتستمع هذه المجموعات إلى هذه اإلذاعة مرت ثيالمستمعين إلى مجموعات عدة، ح

جمعهم في حلقة نقاش بعضهم مع بعض لحوالي نصف ساعة، لمناقشة  تميعة، ثم سا فلمدة نص

قد عملت بشكل نوعي على  ةيوأظهرت النتائج أن اإلذاعة المحل. المواضيع التي استمعوا إليها

يجابية من  إيجاد إسهام فعلي في تبادل األفكار في المناطق الفقيرة، إضافة إلى استجابة نوعية وا 

أشارت إلى أن اإلذاعة أحدثت عديدا من التغيرات األساسية  ثيلهذه اإلذاعة، ح تماعخالل اَلس

 .في المجتمعات الفقيرة

أشارت الدراسة إلى إمكانية الترويج للقضايا التنموية، والتوعية من أجل الحفاظ على التنوع  كما

لتحسين مستوياتهم  الثقافي لهذه المجتمعات، من خالل إشراك األفراد في برامج اإلذاعة التنموية

 .الثقافية

 

اثر إذاعة امن اف ام في تعزيز االنتماء الوطني لدى الطلبة ) (7100) حمايل :دراسة

 .(جامعة الشرق األوسط أنموذجا-الجامعيين

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور إذاعة امن اف ام في تعزيز اَلنتماء الوطني لدى الطلبة 

 .طلبة جامعة الشرق األوسطالجامعيين مع التطبيق على 

لجمع البيانات والمقابلة كأدوات  انتهجت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام أداة الدراسة اَلستبانة

 :ىالدراسة إل توصلتو ، ذه الدراسةله



51 

 

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة حول ( a=2.25)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى -1

تعزيز اَلنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في جامعة الشرق دور إذاعة امن اف ام في 

 .تعزى لمتغير الجنس، األوسط

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة (a=2.25)عدم وجود فروق  ذات دَللة إحصائية عند مستوى  -0

حول دور إذاعة امن اف ام في تعزيز اَلنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في جامعة 

اإلحصائية البالغة ( ف)بدَللة قيمة ، تعزى لمتغير المستوى الدراسي، سطالشرق األو 

(2.551.) 

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة (a=2.25)عدم وجود فروق  ذات دَللة إحصائية عند مستوى  -1

حول دور إذاعة امن اف ام في تعزيز اَلنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في جامعة 

دَللة  12734المحسوبة البالغة ( ف)َللة قيمة بد، لمتغير الكليةتعزى ، الشرق األوسط

 .2.221إحصائية عند مستوى 

 

استخدامات طالب الجامعات للبرامج الثقافية في اإلذاعة المصرية  (.7107)علي  :دراسة

 .تحققها لهم اإلشباعاتو 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام الشباب الجامعي  للبرامج الثقافية في اإلذاعة 

المتحققة منها ، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت الدراسة  على  واإلشباعاتالمصرية 

سنة للتعرف على استخدامهم للبرامج الثقافية في ( 01-15)عينة من الشاب الجامعي من سن 

المبحوثين من اَلستماع  اإلشباعاتوتوصلت الدراسة أن أهم  ،لهم التي تحققها واإلشباعاتة اإلذاع



51 

 

للبرامج الثقافية في اإلذاعة إن تزيد من معلومات المتلقي في الحوارات العامة والنقاشات بين الطلبة 

ذاعة أنها في األمور العامة ، وأضحت نتائج أن األشياء التي تعجب المبحوثين في البرامج باإل

 .تشجيع على الحوار والمناقشة وتزيد من المعرفة وتنمية الشخصية الطالبية لخدمة المجتمع

 

الصحف االلكترونية القبلية وتوافقها مع توجهات الوحدة الوطنية في (: 7103)الحربي  :دراسة

 .المجتمع السعودي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة محتوى الصحف اَللكترونية القبلية ومدى توافقها مع توجهات الوحدة 

الوطنية ، وتمثل مجتمع الدراسة في الصحف اَللكترونية القبلية التي تصدرها القبائل السعودية 

وتنشر على صفحات اَلنترنت وتم تطبيق الدراسة على عينة من هذه الصحف بلغ عددها ست 

حف ، واستخدمت الدراسة المنهج الكيفي بأسلوب تحليل المحتوى ، وتوصلت الدراسة الى عدد ص

 من النتائج أهمها أن الموضوعات التي تنقلها 

الصحف اَللكترونية القبلية تخص القبيلة وأن سبب نقلها لهذه الموضوعات ألنها عن أبناء القبيلة 

لقبلية هي العنصرية القبلية والوَلء للقبيلة من نتائج أن القيم الغالبة في الصحافة اَللكترونية ا

وحدة الوطنية في المجتمع الدراسة إن محتوى الصحف اَللكترونية القبلية َل يتوافق مع توجهات ال

 .السعودي

 

القيم الوطنية في محتوى مناهج الدراسات االجتماعية لمرحلة (. 7103) سعد الدين: راسةد

 "دراسة تحليلية "  التعليم األساسي في سورية

هدفت هذه الدراسة على التعرف على مدى توافر القيم الوطنية في محتوى مناهج الدراسات 

اَلجتماعية لمرحلة التعليم األساسي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج  الوصفي التحليلي باستخدام 
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ما عينة الدراسة فقد اقتصرت على محتوى منهج  الدراسات اَلجتماعية أسلوب تحليل المحتوى ، وا 

 .للصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم األساسي 

وقد توصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في مدى توافر القيم في محتوى منهج الدراسات اَلجتماعية 

للصفين الرابع والخامس، توجد عالقة ارتباطيه ذات دَللة إحصائية بين التوزيع الداخلي للقيم في 

 .الدراسات اَلجتماعية للصفين الرابع والخامسمحتوى منهج 

 

 .نموذجا" FMإذاعة سياحية "اإلعالم السياحي في األردن(: 7103) الحميدات: دراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع اإلعالم السياحي المسموع من خالل دراسة إذاعة سياحة 

FM التنموية في القطاع السياحي في األردن، هدفت أيضا للتعرف على مواكبة اإلذاعة لالحتياجات

من وجهة نظر العاملين في هذا القطاع، واستخدمت دراسة المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت 

اَلستبانة والمقابلة كأدوات لها ،حيث طبقت على اَلستبانة على العاملين في القطاع السياحي في 

 .مين على اإلذاعة السياحيةوالقائ بشقيه الحكومي والخاص وتم مقابلة العاملين

وتوصلت الدراسة إلى أن المقطوعات الموسيقية واألغاني حصلت على مواقع متقدمة بالنسبة إلى 

،من نتائج الدراسة إن اآلثار السلوكية FMغيرها من المواد اإلعالمية التي تبث عبر إذاعة سياحية 

،إن فاعلية برامج FMرامج إذاعة سياحة من أكثر اآلثار التي توقعها المستجيبون جراء اَلستماع لب

 .اإلذاعة في الترويج للمواقع واألنشطة السياحية في األردن جاءت بدرجة متوسطة 
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 ترقية الروح الوطنية لدى الجمهوردور اإلعالم الرياضي في ( : 7104)جوادي  :دراسة

 .الرياضي الجزائري

الرياضي المكتوب في ترسيخ بعض القيم هدفت هذه الدراسة معرفة مدى مساهمة اإلعالم 

اَلجتماعية واألخالقية لدى المواطنين، وما هي األدوار الحديثة التي أضحت الصحافة الرياضية 

تقوم بها في تعزيز القيم الوطنية ومعرفة دورها في تشكيل وتعزيز قيم الروح الوطنية لدى الجمهور 

لمنهج الوصفي باستخدام أداة اَلستبانة، وتوصلت الرياضي الجزائري، واعتمدت هذه الدراسة على ا

الدراسة إن لإلعالم الرياضي المكتوب ادوار في توعية الجماهير في تعزيز تعلق الجمهور بوطنه ، 

وتعزيز حب الوطن واَلنتماء إلى هذا الوطن ، من نتائج الدراسة إن الجمهور الرياضي من خالل 

ني عبر الصحف الرياضية الوطنية فإنها تزرع الروح مطالعته واهتمامه بالشأن الرياضي الوط

 .الوطنية لدى هذه الجماهير 

 

دور البرامج السياسية في التلفزيون الفلسطيني في تعزيز الوحدة ( : 7104)نصراهلل : دراسة

 .جامعة بيرزيت  أنموذجا : الوطنية الفلسطينية  من وجهة نظر طلبة الجامعات  الفلسطينية 

اسة إلى الوقوف على مدى ثقة المبحوثين في البرامج السياسية التي يبثا التلفزيون هدفت هذه الدر 

ارنة بوسائل الفلسطينية الفلسطيني كمصدر للمعلومات حول قضية تعزيز الوحدة الوطنية مق

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات في الضفة الغربية ، واعتمدت الدراسة على  األخرى، 

، وتوصلت الدراسة إلى أهم نتائج وجود عالقة طردية  بين ثقة الجامعات المنهج الوصفي 

الفلسطينية في التلفزيون الفلسطيني واَلعتماد عليه كمصدر معلومات حول تعزيز الوحدة الوطنية، 

كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين البرامج السياسية  التي يبثها التلفزيون الفلسطيني 
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ثير في المتلقين ، باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين مشاهدة  الجمهور للبرامج ومقدار التأ

 .السياسية وزيادة وعي الجمهور بأهمية الوحدة 

 

 األمن لجهاز التابع األمني اإلعالمإزاء  األردني المواطن اتجاهات، (7104)الليمون : دراسة

  .(تحليلية مسحية دراسة) :نموذجا (ام اف أمن) إذاعة العام

 اف أمن) إذاعة دراسة خالل من ، المسموع األمني اإلعالم واقع عن للكشفالدراسة  هذه تهدف

 األردنيين المواطنين اتجاهات على التعرف أجل من ، األردني العام األمن لجهاز تتبع التي ،(ام

يضاح ، المتخصص اإلعالم من النوع هذا إزاء  لتطلعات (ام اف أمن) إذاعة مواكبة مدى وا 

 . المجتمع على بالفائدة تعود أمنية ومواد برامج من تقدمه ما خالل من المواطنين

 على وزعت التي اَلستبانة صحيفة خالل من ، التحليلي المسحي المنهج هذه الدراسة استخدمت

( 415)عينة من  على الدراسة وطبقت ،للدراسة كمجتمع وضواحيها عمان في ينياألردن المواطنين

 تقدمه ما إزاء المواطنين اتجاهات في التباين من حالة وظهرت ،الجنسين كال من ردنياً أ مواطنا

 .اَلستبانة أسئلة خالل (ام اف أمن) إذاعة

 :أهمها النتائج من عدد الى توصلت الدراسة

 المواد من غيرها إلى بالنسبة متقدمة مرتبة على حصلت ،األردنية الوطنية األغاني إن - 

أكثر  من أتت الوطنية اَلغاني أن يبين مما (ام اف أمن) إذاعة عبر تبث التي اإلعالمية

 .اإلذاعة في تبث التي المواد أولويات سلم وعلى اإلذاعة على القائمين هتماماتا

 للسؤال الفرعية األسئلة من لغيرها بالنسبة متدنية مرتبة على حصلت البرامج تقديم أوقات إن-

إزاء  نياألردني المواطنين اتجاهات في تظهر التباين من حالة جعل مما ،اَلستبيان في األول

 . اإلذاعة تقدمها التي والموادالبرامج 
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 من األولى المرتبة في الجريمة مخاطر من والتثقيف التوعية خالل من المعرفية اَلثار ظهرت-

 األمن رجال مساعدة عن تتحدث التي السلوكية اَلثار الثانية بالمرتبة يليها ،التأثير درجات حيث

 .الطرقات على السير حوادث من والتخفيف الجريمة من للحد العام

 

 :تعليق على الدراسات السابقة

 :للدراسات السابقة، يمكن التعليق عليها بما يلي من خالل استعراض الباحثو 

األخبار واألحداث الجارية لمعرفة أن الجمهور يستخدم اإلذاعات أن الدراسات السابقة أظهرت  (1

 .وللترفيه واَلستماع إلى الموسيقى

إلذاعات تعمل على تعزيز قيمة اَلنتماء للوطن ووحدة صفة الدراسات السابقة بينت أن اأن  (2

 .لدى الجمهور

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تتحدث عن دور إذاعة هال التابعة للقوات 

في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن وتقييم قادة الرأي في األردن لدورها في هذا المسلحة األردنية 

المجال حيث َل توجد دراسة تتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، باستثناء دراسة قريبة من هذا 

التي تتحدث عن اثر اذاعة امن اف ام في تعزيز اَلنتماء  0211الموضوع وهي دراسة حمايل 

، إَل أن هنالك اختالف ما بين الدراستين في أن الدراسة الحالية تتحدث عاتالوطني لدى طلبة الجام

بينما السابقة تتحدث عن دور إذاعة أمنية، والدراسة الحالية ( جيش)عن دور اذاعة قوات مسلحة 

أخذت جانب اَلنتماء الوطني كموضوع فرعي من أحد مواضيع الدفاع عن الوطن فالدراسة الحالية 

 .0211سة حمايل هي أشمل من درا

في جوانب عدة، منها المساهمة في وضع التصور العام للدراسة  ساعدت هذه الدراسات الباحث

وكذلك تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها، كما ساهمت هذه الدراسات في تحديد أهم جوانب الدراسة 
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واألدوات المناسبة وكذلك تحديد المنهج ت الدراسة، المنهجية في تحديد نوع العينة وصياغة تساؤَل

على المنهج المستخدم في الدراسات وخصوصًا الدراسات  اطالع الباحث ، من خاللللدراسة الحالية

التي اعتمدت على منهج المسح باَلستبانة، إضافة الى قراءة األدب النظري لهذه الدراسات والتعرف 

ف الى كيفية عرض نتائج الى بعض المراجع المفيدة فيها، كما أسهمت هذه الدراسات في التعر 

 . الدراسة والتعليق عليها

من بعض الدراسات التي ليس لها عالقة مباشرة بالدراسة، فيما يتصل بوضع  كما استفادت الباحث

التعريفات اإلجرائية، ومعرفة واقع هذه البرامج، ووضع المقاييس الخاصة بالعوامل المتعلقة 

صورة واضحة عن طبيعة العمل البحثي ومنهجيته بشكل  بالدراسة، كما استفادت الباحثة في تكوين

 .عام
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات ) منهجية الدراسة 

 

 :منهج الدراسة

والمنهج  الوصفي يهدف إلى دراسة الواقع ويهتم  تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية المسحية،

كيفيا، ويرتبط مفهوم المنهج الوصفي بدراسة اإلحداث را يبها بوصفه وصفا دقيقا ويعبر عنه تعب

إما لتصحيح  والظواهر والمواقف واآلراء وتحليها وتفسيرها، بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة،

 ( .0225 ،012ص ،عمر) . أو تطويره استكمالهو هذا الواقع، أو تحديثه 

 : مجتمع الدراسة

 :، والمقسمين على النحو التالياألردنقادة الرأي في من  الدراسة مجتمع تكون

 . (152)وعددهم  والنواب واألعيانفئة الوزراء  -1

وعددهم  عمانالعاصمة في من صحفيين ومحررين  اإلعالميفي الوسط  الرأيفئة قادة  -0

(1240) . 

 . (1622)وعددهم  عمان العاصمة فئة األكاديميون واألساتذة في الجامعات الحكومية في -1

 .تقريباً ( 122)وعددهم  العاصمة فيفئة الوجهاء  -4

 :عينة الدراسة

والعينة العشوائية تقوم ، طبقًا لطبيعة هذة الدراسة العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، نوع تم اختيار

ويطلق ، على اساس تقسيم مجتمع البحث الى طبقات مختلفة تتماثل فيما بينها بدرجة من التجانس
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وهي من حيث درجة َلنجليزية با  categoryعلى كل فئة او طبقة من هذه الفئات او الطبقات 

 .اَلحتمالية العشوائيةالتمثيل لعناصر المجتمع اَلصلي تنتمي الى العينة 

فأن الباحث اختار عينة عشوائية طبقية بلغت ، مفردة( 161)ولما كان مجتمع البحث مكون من 

بعد ان تم استبعاد عدد من اَلستبانات الغير صالحه ، %(31.3)بته تمثل ما نسمفردة ( 113)

 .للتحليل اَلحصائي

 :حيث مثلت العينة كما يلي

 .استبانة 42فئة الوزراء واألعيان والنواب  -1

( 027)فئة قادة الرأي في الوسط اإلعالمي من صحفيين ومحررين في العاصمة عمان  -0

 .استبانة

 .استبانة (34)فئة األكاديميون واألساتذة في الجامعات الحكومية في العاصمة عمان  -1

 .استبانة (02)فئة الوجهاء في العاصمة  -4

 .توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الخصائص الشخصية والديموغرافية( 1)الجدول يوضح و 
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 والديموغرافيةالشخصية  توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات (:0)الجدول

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 السن

 26.84 91 سنة 12اقل من 

 30.97 105 سنة 42إلى اقل من  11من 

 17.70 60 سنة 52اقل من  إلى 42من 

 15.93 54 سنة 62اقل من  إلى 52من 

 8.55 29 سنة فأكثر 62من 

 100.0 339 المجموع

 التحصيل العلمي

 

 

 التحصيل العلمي

 0.00 0.00 ثانوية عامة

 0.59 2 دبلوم بعد الثانوية

 25.96 88 بكالوريوس

 28.61 97 دبلوم عالي بعد البكالوريوس

 40.12 136 ماجستير

 4.72 16 دكتوراه

 100.0 339 المجموع

 59.00 200 صحفي المنصب
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 المنصب

 26.55 90 أكاديمي

 5.31 18 وزير

 5.01 17 نائب

 4.13 14 وجهاء عشائر

 100.0 339 المجموع

 

 

 : الدراسة ةاأد

هذه  تتكونسئلتها، إذ أهداف الدراسة وتجيب عن أ تضمنت مقاييس استبانةتم تصميم  -0

 .النتائج المرجوة إلىمحاور بهدف الوصول  أربعةاَلستبانة من 

عينة قصديه  تم تطبيقها على استبانةالباحث ببناء  قام، لغايات تحقيق أهداف هذه الدراسةو 

فقرات اَلستبانة من النوع  تتكونمن أجل الحصول على النتائج و ، من قادة الرأي في األردن

 .المغلق

 فقرة، حيث استخدم( 42) محاور تحتوي على أربع تكونت اَلستبانة بصورتها النهائية منو 

بدرجة كبيرة وتم ، الباحث مقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس آراء أفراد عينة الدراسة

، (1) منخفضة جداا ، (0) بدرجة منخفضة، (1) بدرجة متوسطة، (4)بدرجة كبيرة ، (5) جداً 

أمام اإلجابة التي تعكس درجة موافقتهم، كما تم اَلعتماد على ( √)وذلك بوضع إشارة 

 :ي للحكم على المتوسطات الحسابية كالتاليالتصنيف التال
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 .منخفضة 0.11أقل من  -

 .متوسطة 1.66-0.14من  -

 .مرتفعة 5.22إلى  1.67من  -

 : وتكونت اَلستبانة من المجاَلت التالية

 .في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "دور إذاعة : المجال األول

 .تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنيةفي " هال "أساليب إذاعة : المجال الثاني

التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني في تعزيز قيمة الدفاع  اإلشباعات: المجال الثالث

 عن الوطن

 درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن: المجال الرابع

ي، تم خاللها الحديث عن إذاعة فاخور  سامرقام الباحث بعمل مقابلة مع مدير إذاعة هال   -7

هال ودورها في المجتمع المحلي، وقد تم ذكر حديث المقابلة كاماًل في المحور الثاني من 

 .الفصل الثاني

 :صدق األداة

يقصد بصدق اَلستبانة أن تقيس األسئلة ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد من صدق 

الباحث اَلستبانة على مجموعه من المحكمين اَلستبانة من خالل اختبار الصدق، حيث عرض 

المحكمين  ءمن أعضاء الهيئة التدريسية والمختصين وقد استجاب الباحث آلرا( 12)تألفت من 

 .وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة
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 :ثبات األداة

على جميع مجاَلت ( كرونباخ ألفا)تم تطبيق معادلة ثبات األداة بهدف استخراج ثبات أداة الدراسة 

 .يوضح ذلك( 0)والجدول ، فرد( 42)ستطالعية والبالغة للعينة اَل الدراسة واألداة ككل

 الدراسة واألداة ككل تمعامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاال (:7)الجدول 

 عدد الفقرات المجال الرقم
معامل 

 الثبات

0 

 عن الوطن والوطنية في تعزيز قيمة الدفاع" هال"إذاعة  دور

73 1.84 

7 

 الوطن عن في تعزيز قيمة الدفاع" هال "أساليب إذاعة 

 1.62 6 والوطنية

3 
التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني في  اإلشباعات

 تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن
6 1.24 

4 
درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن 

 الوطن
5 1.64 

 1.91 41 جميع فقرات االستبانة

 

( 2.54-0.64)الدراسة تراوحت بين  تأن معامالت كرونباخ ألفا لمجاَل( 0)يظهر من الجدول 

، وأدناها " في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية " هال "دور إذاعة " كان أعالها لمجال 
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، وبلغ معامل "الدفاع عن الوطن درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة " لمجال 

 .وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة، (2.32)كرونباخ ألفا لألداة ككل 

 

 :متغيرات الدراسة

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

 :المتغيرات التصنيفية  - أ

 الوظيفة : 1

  التعليميالمستوى :  0

 السن.4

 :المستقلةالمتغيرات  -ب

 .إذاعة هال التابعة للقوات المسلحة األردنية

 :المتغيرات التابعة - ج

 .القيم الوطنية

 :المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية من خالل برنامج الرزم 

 : (SPSS)اإلحصائية 

 .الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسةالتكرارات والنسب المئوية للمتغيرات  -

المتوسطات الحسابية واَلنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاَلت أداة  -

 .الدراسة

 (.(way-ANOVA-3))تحليل التباين الثالثي  -
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 :الفصل الرابع

 التحليل اإلحصائي للدراسة عرض نتائج

 نتائج أسئلة الدراسةعرض 

تقييم قادة الرأي في األردن لدور إذاعة يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف إلى

 .أسئلة الدراسةوسيتم عرض النتائج باَلعتماد على ، في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن" هال"

وما  كيف تساهم إذاعة هال في تعزيز قيم الدفاع عن الوطن والمواطنة: السؤال األول للدراسة

 القيم الوطنية التي تقدمها اإلذاعة؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واَلنحرافات المعيارية للمجاَلت والمقياس ككل 

 .والجدول ادناه يوضح ذلك

 القيم الوطنية التي تقدمها اإلذاعة؟ -0

ككل  والمقياس المجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 3)الجدول 

 (339=ن)

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

0 
في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن " هال "إذاعة  دور

 والوطنية

3.12 0.34 
3 

 متوسطة

7 
 الوطن عن في تعزيز قيمة الدفاع" هال "أساليب إذاعة 

 والوطنية

 متوسطة 4 0.45 3.09
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3 
التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني في  اإلشباعات

 تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

 متوسطة 7 0.45 3.13

4 
درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع 

 عن الوطن

 متوسطة 0 0.47 3.15

 متوسطة - 0.32 3.12 المقياس ككل

 

 المجال جاء، حيث (1.15-1.23)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( 1)يظهر من الجدول 

بالمرتبة األولى " درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن( "4)رقم 

هال "أساليب إذاعة ( "0)رقم  المجال، وبالمرتبة األخيرة متوسطةوبدرجة ( 1.15)بمتوسط حسابي 

وبلغ ، متوسطةوبدرجة ( 1.23)بمتوسط حسابي  "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.10) ككلللمقياس المتوسط الحسابي 

 

 إذاعة هال في تعزيز قيم الدفاع عن الوطن والمواطنة ؟ ما درجة مساهمة -7

على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واَلنحرافات المعيارية لفقرات المجال اَلول  لإلجابة 

 .والمجال ككل والجدول ادناه يوضح ذلك

 

 .ز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنيةفي تعزي" هال "دور إذاعة : المجال األول**
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دور إذاعة "والمجال  المجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 4)الجدول 

 (339=ن)ككل " في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية هال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 06 0.69 3.09 تبث برامج يومية لرفع الروح الوطنية 0

 متوسطة 0 0.61 3.34 تركز على حب الوطن  ضمن برامجها اليومية 7

 متوسطة 73 0.85 2.94 تعرف المواطن بمفهوم الوالء والدفاع عن الوطن 3

4 
تبث مواضيع دورية لتوجيه المواطن للدفاع عن 

 .الوطن

 متوسطة 03 0.76 3.10

 متوسطة 7 0.69 3.22 تعريف المواطن بمقومات الوحدة الوطنية 5

 متوسطة 8 0.72 3.15 تساهم في  تحقيق األمن واالستقرار في الوطن 6

2 
تنمي الشعور بأهمية المصلحة العامة  وتفضيلها 

 على المصلحة الخاصة

 متوسطة 8 0.72 3.15

 متوسطة 06 0.73 3.09 تتابع هموم الوطن والمواطن 8

9 
تعمل على نشر الحقيقة بهدف القضاء على 

 المعلومات الخاطئة والشائعات الضارة

 متوسطة 71 0.79 3.03

01 
المحافظة على الممتلكات العامة ومنع تولي أهمية 

 العبث بها أهمية خاصة

 متوسطة 77 0.81 3.00

 متوسطة 08 0.74 3.05 وواجباته التعريف بحقوق المواطن 00
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 متوسطة 70 0.82 3.01 المساهمة إيجابيًا في اإلقبال على المنتجات الوطنية 07

03 
تعرف المواطن بالهوية الوطنية من خالل بث التراث 

 الوطني والقيم الصحيحة

 متوسطة 4 0.66 3.21

 متوسطة 07 0.76 3.11 تعزز أهمية التواصل بين أفراد المجتمع 04

05 
تظهر قيم اإلسالم ووسطيته وحب التسامح بين 

 األفراد

 متوسطة 03 0.76 3.10

 متوسطة 08 0.76 3.05 تعرف بعناصر ومقومات الوحدة الوطنية 06

 متوسطة 01 0.71 3.14 بالمناطق الجغرافية في الوطنتعرف المواطن  02

08 
تعرف المواطن بمكانة األردن على الساحة العربية 

 والعالمية

 متوسطة 00 0.72 3.13

 متوسطة 2 0.60 3.16 تدعو للمحافظة على المعالم األثرية 09

 متوسطة 6 0.74 3.20 تعرف المواطن بأهم االنجازات الوطنية 71

 متوسطة 4 0.67 3.21 المواطن بعلماء الوطن ومفكريهتعرف  70

77 
تعرف المواطن بالدور الحيوي لألردن في المنطقة 

 والعالم

 متوسطة 7 0.66 3.22

73 
تعريفهم بالمظاهر والسلوكيات الخاطئة وسبل 

 معالجتها

 متوسطة 03 0.79 3.10

في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن " هال "دور إذاعة "المجال 

 ككل" والوطنية 

3.12 0.34 - 
 متوسطة
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، حيث جاءت الفقرة (1.14-0.34)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( 4)يظهر من الجدول 

بالمرتبة األولى بمتوسط " تركز على حب الوطن  ضمن برامجها اليومية"والتي تنص على ( 0)رقم 

تعرف "والتي تنص على ( 1)، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم متوسطةوبدرجة ( 1.14)حسابي 

وبلغ ، متوسطةوبدرجة ( 0.34)بمتوسط حسابي  "المواطن بمفهوم الوَلء والدفاع عن الوطن

 ككل "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "دور إذاعة "للمجال المتوسط الحسابي 

 .سطةمتو وبدرجة ( 1.10)

ما األساليب اإلذاعية التي أسهمت في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن : السؤال الثالث للدراسة

 والمواطنة؟

على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واَلنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني  لإلجابة 

 .والمجال ككل والجدول ادناه يوضح ذلك

 في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية"  هال"أساليب إذاعة : المجال الثاني**

أساليب إذاعة "والمجال  المجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 5)الجدول 

 (339=ن)ككل " في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 0 0.76 3.17 تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب الوطن 0

7 
تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى 

 بتعزيز القيم الوطنية والدفاع عن الوطن

 متوسطة 0 0.68 3.17
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3 
إعداد برامج عن المواطنة والوطن والدفاع بمشاركة 

 المواطنين

 متوسطة 4 0.71 3.11

4 
من الشارع األردني مهمتها تثقيف تبث برامج 

 المواطنين بالوالء والدفاع عن الوطن والمواطنة

 متوسطة 3 0.65 3.14

5 
اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن 

 والمواطنة

 متوسطة 6 0.89 2.91

6 
نشر تقارير عن المنجزات الوطنية في المجاالت 

 كافه

 متوسطة 5 0.70 3.07

في تعزيز قيمة الدفاع عن " هال "أساليب إذاعة "المجال 

 ككل" الوطن والوطنية 

3.09 0.45 - 
 متوسطة

 

، حيث جاءت الفقرة (1.17-0.31)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( 5)يظهر من الجدول 

والتي ( 0)والفقرة رقم " تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب الوطن"والتي تنص على ( 1)رقم 

تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية والدفاع عن "على  تنص

، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم متوسطةوبدرجة ( 1.17)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي "  الوطن

بمتوسط  "اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنة" والتي تنص على ( 5)

في تعزيز " هال "أساليب إذاعة "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطةوبدرجة ( 0.31)ي حساب

 .متوسطةوبدرجة ( 1.23) ككل "قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية
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في تعزيز قيمة الدفاع " هال"التي تحققت من خالل إذاعة  اإلشباعاتما  : السؤال الرابع للدراسة

 عن الوطن؟

على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واَلنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث  لإلجابة

 .والمجال ككل والجدول ادناه يوضح ذلك

التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني في تعزيز قيمة الدفاع  اإلشباعات: المجال الثالث**

 .عن الوطن

 

أساليب إذاعة "والمجال  المجالعيارية لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم(: 6)الجدول 

 (339=ن)ككل " في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب 

 الوطن

3.15 0.76 
1 

 متوسطة

0 

المعلومات التي تستخدم موقع إلكتروني لبث 

تعنى بتعزيز القيم الوطنية والدفاع عن 

 الوطن

 متوسطة 1 0.68 3.21

1 
إعداد برامج عن المواطنة والوطن والدفاع 

 بمشاركة المواطنين

 متوسطة 4 0.71 3.10
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4 

تبث برامج من الشارع األردني مهمتها 

تثقيف المواطنين بالوَلء والدفاع عن الوطن 

 والمواطنة

 متوسطة 5 0.65 3.07

5 
اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن 

 الوطن والمواطنة

 متوسطة 6 0.89 3.03

6 
نشر تقارير عن المنجزات الوطنية في 

 المجاَلت كافه

 متوسطة 1 0.70 3.21

هال للجمهور  التي حققتها إذاعة اإلشباعاتالمجال 

 ككل األردني في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

3.13 2.45 - 
 متوسطة

 

، حيث جاءت الفقرة (1.01-1.21)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( 6)يظهر من الجدول 

تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية "والتي تنص على ( 0)رقم 

الوطنية في نشر تقارير عن المنجزات "والتي تنص على ( 6)والفقرة رقم "  والدفاع عن الوطن

، وبالمرتبة األخيرة متوسطةوبدرجة ( 1.01)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي "  المجاَلت كافه

 " اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنة" والتي تنص على ( 5)الفقرة رقم 

التي  اإلشباعات"للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطةوبدرجة ( 1.21)بمتوسط حسابي 

وبدرجة ( 1.11) ككل " حققتها إذاعة هال للجمهور األردني في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

 .متوسطة
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 عن أداء إذاعة هال في هذا المجال؟ ما درجة رضا قادة الرأي: السؤال الخامس للدراسة

رابع على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واَلنحرافات المعيارية لفقرات المجال ال لإلجابة 

 .والمجال ككل والجدول ادناه يوضح ذلك

 درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن : المجال الرابع**

 

درجة الرضا "والمجال  المجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (: 2)الجدول 

 (339=ن)ككل " عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

1 
توجيه اإلذاعة المواطن لحب الوطن والدفاع 

 عنه
3.30 0.67 

1 
 متوسطة

 متوسطة 0 0.71 3.19 مساهمة اإلذاعة بتعزيز قيم المواطنة 0

1 
تغطية اإلذاعة لألحداث التي تعزز من حب 

 الوطن
 متوسطة 5 0.78 3.03

 متوسطة 1 0.74 3.17 نشر قيم اَلنتماء الوطني 4

5 
توجيه اإلذاعة المواطن لحب الوطن والدفاع 

 عنه
 متوسطة 4 0.76 3.05

درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز "المجال 
 ككل" قيمة الدفاع عن الوطن 

3.15 0.47 - 
 متوسطة
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، حيث جاءت الفقرة (1.12-1.21)تراوحت بين أن المتوسطات الحسابية ( 7)يظهر من الجدول 

بالمرتبة األولى "  توجيه اإلذاعة المواطن لحب الوطن والدفاع عنه"والتي تنص على ( 1)رقم 

والتي تنص على ( 1)، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم متوسطةوبدرجة ( 1.12)بمتوسط حسابي 

، متوسطةوبدرجة ( 1.21)توسط حسابي بم " تغطية اإلذاعة لألحداث التي تعزز من حب الوطن"

درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.15) ككل " الوطن

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور إذاعة هال في تعزيز القيم : السؤال السادس للدراسة

 من وجهة نظر قادة الرأي؟( المنصب، التحصيل العلمي، السن)ت الوطنية تعزى لمتغيرا

للكشف عن  (way-ANOVA-3) الثالثي تم تطبيق تحليل التباين، لإلجابة عن هذا السؤال

دور إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات في الفروق 

 .الجداول أدناه توضح ذلك (المنصب، التحصيل العلمي، السن)
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دور إذاعة هال في تعزيز القيم ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 8)جدول ال

ُتعزى من وجهة نظر قادة الرأي ( الوظيفة، التحصيل العلمي، السن)الوطنية تعزى لمتغيرات 

 (المنصب، التحصيل العلمي، السن)للمتغيرات 

 الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 السن

 

 0.30 3.15 سنة 12اقل من 

 0.33 3.13 سنة 42إلى اقل من  11من 

 0.37 3.07 سنة 52اقل من  إلى 42من 

 0.25 3.15 سنة 62اقل من  إلى 52من 

 0.35 3.08 سنة فأكثر 62من 

 

 التحصيل العلمي

 

 

 

 التحصيل العلمي

 0.33 3.04 ثانوية عامة

 0.25 3.17 دبلوم بعد الثانوية

 0.34 3.09 بكالوريوس

 0.37 3.05 دبلوم عالي بعد البكالوريوس

 0.30 3.19 ماجستير

 0.29 3.12 دكتوراه

 0.32 3.13 صحفي المنصب
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 0.33 3.11 أكاديمي

 0.24 3.07 وزير

 0.35 3.13 نائب

 0.23 3.24 وجهاء عشائر

دور في ، متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية ( 5)يظهر من الجدول 

التحصيل ، السن)إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات 

-3)الثالثي عرفة الدَللة اإلحصائية لتلك الفروق تم تطبيق تحليل التباينولم (المنصب، العلمي

way-ANOVA) ور إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي، على د

 .  ذلك يوضح( 3)والجدول 

للكشف عن الفروق في دور ( way-ANOVA-3) الثالثي نتائج تحليل التباين(: 9)الجدول 

التحصيل ، السن)إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات 

 (المنصب، العلمي

 المتغير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "f"قيمة 
" f"داللة 

 اإلحصائية

 0.192 1.530 0.156 4 0.625 السن

 0.118 1.761 0.282 5 1.410 التحصيل العلمي

 0.678 0.628 0.064 4 0.321 المنصب

   0.102 325 49.526 أالخط

    338 51.839 المجموع المصحح
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دور ( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  (3)يظهر من الجدول 

التحصيل ، السن)إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، العلمي

 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اساليب اذاعة هال في تقديم : السؤال السابع للدراسة

 ؟(السن، التحصيل العلمي، الوظيفة) لمتغيراتالقيم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

للكشف عن الفروق (way-ANOVA-3) الثالثي تم تطبيق تحليل التباين، لإلجابة عن هذا السؤال

السن، التحصيل )تغيرات موجهة نظر المبحوثين تعزى ليم من اساليب اذاعة هال في تقديم القفي 

 .الجداول أدناه توضح ذلك (المنصب العلمي،

يم ساليب اذاعة هال في تقديم القالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 01)جدول ال

 (السن، التحصيل العلمي، المنصب)تغيرات ممن وجهة نظر المبحوثين تعزى ل

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 السن

 

 0.44 3.14 91 سنة 12اقل من 

 0.44 3.13 105 سنة 42إلى اقل من  11من 

 0.43 3.04 60 سنة 52اقل من  إلى 42من 

 0.51 3.08 54 سنة 62اقل من  إلى 52من 
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 0.43 3.04 29 سنة فأكثر 62من 

 التحصيل العلمي

 0.55 2.95 0.00 ثانوية عامة

 0.31 3.17 2 دبلوم بعد الثانوية

 0.46 3.09 88 بكالوريوس

 0.47 3.02 97 دبلوم عالي بعد البكالوريوس

 0.47 3.14 136 ماجستير

 0.42 3.11 16 دكتوراه

 المنصب

 0.45 3.11 200 صحفي

 0.47 3.05 90 أكاديمي

 0.45 3.09 18 وزير

 0.41 3.16 17 نائب

 0.46 3.25 14 عشائروجهاء 

في ، متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية ( 12)يظهر من الجدول 

السن، التحصيل ) لمتغيراتاذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين تعزى  أساليب

-3)الثالثي التباينعرفة الدَللة اإلحصائية لتلك الفروق تم تطبيق تحليل ولم (العلمي، المنصب

way-ANOVA)  ساليب اذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين ، والجدول اعلى

 .  ذلك يوضح( 11)



78 

 

للكشف عن الفروق في ( way-ANOVA-3) الثالثي نتائج تحليل التباين(: 00)الجدول 

التحصيل ، السن)اذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى للمتغيرات  ألساليب

 (المنصب، العلمي

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "f"قيمة 

" f"داللة 

 اإلحصائية

 098. 1.976 400. 4 1.602 السن

 622. 702. 142. 5 712. التحصيل العلمي

 466. 897. 182. 4 727. المنصب

   203. 486 65.883 أالخط

    499 68.763 المجموع المصحح

( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  (11)يظهر من الجدول 

التحصيل ، السن)اذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى للمتغيرات  ألساليب

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، العلمي
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من قبل اذاعة  اإلشباعاتهل توجد فروق ذات داللة احصائية في تحديد : السؤال الثامن للدراسة

 ؟  (المنصبالسن، التحصيل العلمي، )هال لجمهورها من قادة الرأي تعزى لمتغيرات 

للكشف عن الفروق (way-ANOVA-3) الثالثي تم تطبيق تحليل التباين، لإلجابة عن هذا السؤال

السن، ) لمتغيراتتعزى من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي  اإلشباعاتتحديد في 

 .الجداول أدناه توضح ذلك(المنصب التحصيل العلمي،

 

من قبل اذاعة هال  اإلشباعاتتحديد ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 07)جدول ال

 (السن، التحصيل العلمي، المنصب) لمتغيراتتعزى  لجمهورها من قادة الرأي

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 السن

 

 0.33 3.22 91 سنة 12اقل من 

 0.48 3.12 105 سنة 42إلى اقل من  11من 

 0.50 3.04 60 سنة 52اقل من  إلى 42من 

 0.46 3.14 54 سنة 62اقل من  إلى 52من 

 0.37 3.15 29 سنة فأكثر 62من 

 التحصيل العلمي
 0.44 2.98 0.00 ثانوية عامة

 0.37 3.12 2 دبلوم بعد الثانوية
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 0.51 3.07 88 بكالوريوس

 0.44 3.06 97 دبلوم عالي بعد البكالوريوس

 0.41 3.22 136 ماجستير

 0.46 3.14 16 دكتوراه

 المنصب

 0.45 3.13 200 صحفي

 0.42 3.12 90 أكاديمي

 0.51 3.07 18 وزير

 0.66 3.20 17 نائب

 0.33 3.17 14 وجهاء عشائر

في ، متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية ( 10)يظهر من الجدول 

السن، التحصيل ) لمتغيراتتعزى من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي  اإلشباعاتتحديد 

-3)الثالثي عرفة الدَللة اإلحصائية لتلك الفروق تم تطبيق تحليل التباينولم (العلمي، المنصب

way-ANOVA)  من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي ، والجدول  اإلشباعاتعلى تحديد

 .  ذلك يوضح( 11)
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للكشف عن الفروق في ( way-ANOVA-3) الثالثي نتائج تحليل التباين(: 03)الجدول 

التحصيل ، السن)من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات  اإلشباعاتتحديد 

 (المنصب، العلمي

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "f"قيمة 

" f"داللة 

 اإلحصائية

 088. 2.048 416. 4 1.666 السن

 248. 1.338 272. 5 1.361 التحصيل العلمي

 947. 184. 037. 4 150. المنصب

     203. 486 66.095 أالخط

    499 69.302 المجموع المصحح

في ( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  (11)يظهر من الجدول 

التحصيل ، السن)من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات  اإلشباعاتتحديد 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، العلمي

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة : السؤال التاسع للدراسة

السن، والتحصيل العلمي، )من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغيرات  هال واالساليب التي تتبعها

 ؟(المنصب
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للكشف عن الفروق (way-ANOVA-3) الثالثي تم تطبيق تحليل التباين، لإلجابة عن هذا السؤال

قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين تعزى في 

 .الجداول أدناه توضح ذلك(المنصب السن، التحصيل العلمي،) لمتغيرات

قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 04)جدول ال

السن، التحصيل العلمي، ) لمتغيراتتعزى  واالساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين

 (المنصب

 العدد الفئة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 السن

 

 

 

 

 0.49 3.15 91 سنة 12اقل من 

 0.48 3.14 105 سنة 42إلى اقل من  11من 

 0.51 3.08 60 سنة 52اقل من  إلى 42من 

 0.37 3.26 54 سنة 62اقل من  إلى 52من 

 0.47 3.11 29 سنة فأكثر 62من 

 التحصيل العلمي

 0.54 2.99 0.00 ثانوية عامة

 0.39 3.24 2 دبلوم بعد الثانوية

 0.52 3.09 88 بكالوريوس

 0.52 3.08 97 دبلوم عالي بعد البكالوريوس
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 0.43 3.22 136 ماجستير

 0.42 3.15 16 دكتوراه

 

 المنصب

 0.47 3.16 200 صحفي

 0.48 3.14 90 أكاديمي

 0.49 2.99 18 وزير

 0.53 2.98 17 نائب

 0.17 3.41 14 عشائروجهاء 

قيم لفي امتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية ( 14)يظهر من الجدول 

 لمتغيراتالوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

الفروق تم تطبيق تحليل عرفة الدَللة اإلحصائية لتلك ولم(السن، التحصيل العلمي، المنصب)

على قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي  (way-ANOVA-3)الثالثي التباين

 . ذلك يوضح( 15)تتبعها من وجهة نظر المبحوثين ، والجدول 
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للكشف عن الفروق في قيم ( way-ANOVA-3) الثالثي نتائج تحليل التباين(: 05)الجدول 

تقدمها اذاعة هال واالساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى للمتغيرات الوطنية التي 

 (المنصب، التحصيل العلمي، السن)

 المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 "f"قيمة 

" f"داللة 

 اإلحصائية

 173. 1.605 345. 4 1.381 السن

 106. 1.835 395. 5 1.974 التحصيل العلمي

 077. 2.127 458. 4 1.830 المنصب

   215. 486 69.913 أالخط

    499 75.179 المجموع المصحح

( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  (15)يظهر من الجدول 

ُتعزى قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين لل

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، التحصيل العلمي، السن)للمتغيرات 
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 :الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها

 النتائج العامة للدراسة

 : ما يلي التحليل اإلحصائي آلراء عينة الدراسة من قادة الرأي في المجتمع األردني نتائجأظهرت 

بالمرتبة " درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن" حيث حصلت .0

" هال "أساليب إذاعة "، وبالمرتبة األخيرة (1.15) بلغ بمتوسط حسابيو  متوسطةاألولى بدرجة 

وبلغ ، متوسطةوبدرجة ( 1.23)بمتوسط حسابي  "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية

 .متوسطةوبدرجة ( 1.10) ككلللمقياس المتوسط الحسابي 

بالمرتبة األولى بمتوسط " تركز على حب الوطن  ضمن برامجها اليوميةال"حيث أتت فقرة  .7

 تعرف المواطن بالدور الحيوي لألردن في المنطقة والعالم ،متوسطةوبدرجة ( 1.14)حسابي 

تعرف "بالمرتبة األخيرة فقرة  ، بينما حلت(1.00)بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ 

وبلغ ، متوسطةوبدرجة ( 0.34)بمتوسط حسابي  "المواطن بمفهوم الوَلء والدفاع عن الوطن

 "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "دور إذاعة "للمجال المتوسط الحسابي 

 .متوسطة وبدرجة( 1.10) ككل

تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب "حيث أظهرت النتائج في هذا المجال أن فقرة التي  .3

تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية "والفقرة التي " الوطن

بينما ، متوسطةوبدرجة ( 1.17)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي حلتا "  والدفاع عن الوطن

بمتوسط  "اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنة" بالمرتبة األخيرة حل 
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في " هال "أساليب إذاعة "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطةوبدرجة ( 0.31)حسابي 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.23) ككل "تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية

تخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم تس"حيث حلت درجة اإلشباع  .4

"  نشر تقارير عن المنجزات الوطنية في المجاَلت كافه"والفقرة "  الوطنية والدفاع عن الوطن

األخيرة في المرتبة  بينما حل ،متوسطةوبدرجة ( 1.01)المرتبة األولى بمتوسط حسابي على 

( 1.21)بمتوسط حسابي  " الدفاع عن الوطن والمواطنة اعداد تقارير توضح ايجابيات"فقرة 

التي حققتها إذاعة هال للجمهور  اإلشباعات"للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطةوبدرجة 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.11) ككل " األردني في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

المرتبة األولى على "  توجيه اإلذاعة المواطن لحب الوطن والدفاع عنه"حيث حلت فقرة  .5

تغطية " المرتبة األخيرة فقرة بينما حل في ، متوسطةوبدرجة ( 1.12) بلغ بمتوسط حسابي

، متوسطةوبدرجة ( 1.21)بمتوسط حسابي  " اإلذاعة لألحداث التي تعزز من حب الوطن

عن درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.15) ككل " الوطن

دور إذاعة هال في في ( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة  .6

، التحصيل العلمي، السن)تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات 

يدل على تقارب وجهات  ، وهذالمستوى الدَللة اإلحصائية" F"حيث لم تصل قيمة  (المنصب

بغض النظر عن  دور إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنيةنظر أفراد عينة الدراسة حول 

 .متغيراتهم الشخصية والوظيفية
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دور إذاعة هال في ( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة  .7

، السن)الرأي ُتعزى للمتغيرات تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة جميع مجاالت في 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" F"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، التحصيل العلمي

وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  .5

(α≤0.05 )اذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى  ألساليب

لمستوى الدَللة " f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، التحصيل العلمي، السن)ت للمتغيرا

 .اإلحصائية

وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي .3

(α≤0.05 ) من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي ُتعزى  اإلشباعاتتحديد في

لمستوى الدَللة " f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، العلمي التحصيل، السن)للمتغيرات 

 .اإلحصائية

وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي .12

(α≤0.05 )قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واالساليب التي تتبعها من وجهة نظر لل

" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، التحصيل العلمي، السن)المبحوثين ُتعزى للمتغيرات 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية
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 مناقشة نتائج الدراسة

كيف تساهم إذاعة هال في تعزيز قيم الدفاع عن الوطن  :السؤال األول للدراسةمناقشة نتائج 

 ؟والمواطنة وما القيم الوطنية التي تقدمها اإلذاعة؟

درجة الرضا عن أداء إذاعة "جاءت ، حيث (1.15-1.23)بين  أن المتوسطات الحسابية تراوحت

 ،متوسطةوبدرجة ( 1.15)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي  "هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

ن ني في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطالتي حققتها إذاعة هال للجمهور األرد اإلشباعاتوجاءت 

في تعزيز " هال "أساليب إذاعة "وبالمرتبة األخيرة  ،(1.11)بلغت بالمرتبة الثانية وبدرجة متوسطة 

وبلغ المتوسط ، متوسطةوبدرجة ( 1.23)بمتوسط حسابي  "قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية

 .متوسطةوبدرجة ( 1.10) ككل للقيم للمقياسالحسابي 

التي تنص على ، حيث جاءت الفقرة (1.14-0.34)المتوسطات الحسابية تراوحت بين  شارتأ

وبدرجة ( 1.14)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي " تركز على حب الوطن  ضمن برامجها اليومية"

بالمرتبة الثانية " ف المواطن بالدور الحيوي لألردن في المنطقة والعالميتعر "وفقرة  ،متوسطة

تعرف "وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على  وبدرجة متوسطة،( 1.00)وبمتوسط حسابي بلغ 

وبلغ ، متوسطةوبدرجة ( 0.34)بمتوسط حسابي  "المواطن بمفهوم الوَلء والدفاع عن الوطن

 ككل "في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية" هال "دور إذاعة "للمجال المتوسط الحسابي 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.10)

مجاَلت الدراسة إلى أن عينة الدراسة قيم المواطنة والدفاع عن الوطن لتعزيز تشير نتائج تحليل 

من قادة الرأي لديها درجة رضا نوعا ما من أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن 

وحب الوطن، كما أشارت النتيجة إلى أن اإلشباعات المتحققة لديهم من إذاعة هال تقترب من 
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ذا ما يدل على أن هنالك درجة إشباع ورضا غير مكتملة، حيث يرجع درجة الرضا المتوسطة، ه

األساليب التي تتبعها اإلذاعة في  إلى عدم وجود درجة إشباع أو رضا عالية بين قادة الرأيسبب 

تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية، حيث حصلت أساليب اذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع 

األخيرة من بين مجاَلت الدراسة األربعة، التي أجابت عليها عينة من قادة عن الوطن على المرتبة 

 .الرأي في األردن

هذه بدرجة متوسطة وبنتائج اسهامات اإلذاعة في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن جاءت بينما 

متباينة نظرًا لوجود تقصير واضح من قبل اإلذاعة، ما بين التركيز على حب الوطن ضمن البرامج 

ليومية التي تبثها، وما بين تعريف المواطن بما هو حب الوطن والوَلء له والدفاع عنه، في هذا ا

الحال ستبقى هنالك حلقة مفرقة ما بين اإلذاعة والمواطن المستمع للبرامج التي تركز على حب 

الوطن والدفاع عنه دون التركيز على ما هو حب الوطن، وما هي األلية التي تساهم في حب 

لوطن وكيفية الدفاع عنه في جميع الظروف واألحوال، كما أنه َل توجد أي فقرة من فقرات دور ا

اإلذاعة في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن بدرجة مرتفعة، هذا ما يدل على قصور واضح من قبل 

 .اإلذاعة اتجاه تعريف الجمهور بها

ية التي أسهمت في تعزيز قيمة الدفاع ما األساليب اإلذاع: للدراسة الثانيالسؤال مناقشة نتائج 

 عن الوطن والمواطنة؟

، حيث جاءت الفقرة التي (1.17-0.31)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين  النتائج تظهر أ

 أنها والفقرة التي تنص على" تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب الوطن"أنها تنص على 

" التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية والدفاع عن الوطنتستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات "

، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على متوسطةوبدرجة ( 1.17)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
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وبدرجة ( 0.31)بمتوسط حسابي  "اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنة" 

في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن " هال "أساليب إذاعة " للمجالوبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطة

 .متوسطةوبدرجة ( 1.23) ككل "والوطنية

أشارت نتائج هذا المجال في سؤال سابق يقيس درجة المجاَلت لهذه الدراسة حيث حصل هذا 

المجال على أدنى مستوى لدى عينة الدراسة من بين مجاَلت الدراسة، حيث ظهر األسلوب 

تعزيز المواطنة وحب الوطن على بث األغاني التي تتغنى بالوطن وكذلك استخدام األغلب في 

موقع إلكتروني لتعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والمواطنة، لكن هذا كما أشار السؤال السابق بعدم 

قيام إذاعة هال بتعريف المواطن حب الوطن وقيمة الدفاع عنه، ما يبقي هذه األساليب التي تتبعها 

ما هو  شيءهال في الدائرة الفارغة التي تتحدث عن الوطن وحبة دون تعريف المواطن أي  إذاعة

 .الوطن وما قيمة الدفاع عنه وحبه

وللتأكد من أنه يجب التركيز على األسلوب المتبع في اإلذاعة لنشر معلومات وبرامج تساهم في 

، (0224)تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن والوطنية وحب الوطن، حيث أظهرت نتائج دراسة حواتمة 

أن في أن وسائل اإلعالم تحقق التفاعل بينها وبين المتلقين من خالل تعرضهم لهذه الوسيلة، كما 

أن  -وهذه النقطة مهمة لوجوب تغيير األسلوب المتبع من قبل إذاعة هال–الدراسة توصلت 

 اَلستخدام الصحيح لوسائل اإلعالم يحقق دور إيجابي لخدمة مصلحة الوطن

في تعزيز " هال"التي تحققت من خالل إذاعة  اإلشباعاتما  :للدراسة الثالثالسؤال مناقشة نتائج 

 قيمة الدفاع عن الوطن؟

، حيث جاءت الفقرة (1.01-1.21)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين  نتائج التحليل تظهر أ

تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية " أنها التي تنص على



91 

 

 نشر تقارير عن المنجزات الوطنية في المجاَلت كافه"التي تنص على  والفقرة"  والدفاع عن الوطن

، وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص متوسطةوبدرجة ( 1.01)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي " 

( 1.21)بمتوسط حسابي  " اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع عن الوطن والمواطنة" على 

التي حققتها إذاعة هال للجمهور  اإلشباعات"للمجال سط الحسابي وبلغ المتو ، متوسطةوبدرجة 

 .متوسطةوبدرجة ( 1.11) ككل " األردني في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن

لدى قادة الرأي في تحقيق قيمة الدفاع عن الوطن في أن إذاعة هال تستخدم  اإلشباعاتتركزت 

لنشر معلومات لتعزيز قيمة الدفاع عن الوطن ونشر تقارير عن المنجزات الوطنية،  إلكترونيموقع 

ما يمكننا أن نعتبر هذا العمل باإليجابي لكن أظهرت النتائج اإلحصائية أن إذاعة هال اغفلت أو 

تراخت عن نقطة مهمة في مجال تعزيز الدفاع عن الوطن وحب الوطن والمواطنة وهو عدم وجود 

من النقطة عنها  2.13ايجابيات حب الوطن والدفاع عنه وايجابيات المواطنة وبفارق  تقارير تبث

وبين بث تقارير عن تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن، وهذا فارق كبير، مما يمكننا اَلستنتاج من هذا 

األمر أن المحتوى ليس مشبعًا كفاية لكي يستطيع من تحقيق اإلشباعات لدى الجمهور، وهذا أيضًا 

مجال تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن، ؤيد نتيجة ضعف األسلوب المتبع من قبل اإلذاعة في ي

أن المواقع ، (0225)وجاءت نتائج هذه الدراسة في هذا المجال متوافقة مع دراسة أبو ورده 

، كما أن من العينة%( 75)اإللكترونية لها دور كبير في اَلستقطاب السياسي بين الطلبة بنسبة 

ناث  وبنسبة كبيرة فراد العينةأغلب أ يتابعون المواقع اإللكترونية، وهذا ما يشير إَل قدرة من ذكور وا 

تأثير الموقع اإللكتروني على الجمهور األردني إذا قامت إذاعة هال باستغالل هذه الميزة نظرًا 

لموقع اإللكتروني لتوفر موقع إلكتروني مميز وأن أغلب افراد العينة من قادة الرأي يؤيدون استخدام ا

 .في نشر معلومات تعزز من قيمة الدفاع عن الوطن
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ما درجة رضا قادة الرأي  عن أداء إذاعة هال في هذا : للدراسة الرابعالسؤال مناقشة نتائج 

 المجال؟

، حيث (1.12-1.21)أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين أظهرت نتائج التحليل اَلحصائي 

بالمرتبة األولى " لمواطن لحب الوطن والدفاع عنهلتوجيه اإلذاعة "على جاءت الفقرة والتي تنص 

مساهمة " الثانية الفقرة التي تنص على وبالمرتبة ،متوسطةوبدرجة ( 1.12)بمتوسط حسابي 

وبالمرتبة األخيرة الفقرة التي تنص  ،(1.13)وبمتوسط حسابي بلغ  "اإلذاعة بتعزيز قيم المواطنة

وبدرجة ( 1.21)بمتوسط حسابي  "ألحداث التي تعزز من حب الوطنتغطية اإلذاعة ل"على 

درجة الرضا عن أداء إذاعة هال في تعزيز قيمة الدفاع "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، متوسطة

 .متوسطةوبدرجة ( 1.15) ككل "عن الوطن

من مستمعي  أشارت نتائج الدراسة في تباين درجة الرضا ما بين قادة الرأي في المجتمع األردني

إذاعة هال اف ام، حيث أظهرت النتائج أن اإلذاعة تعمل على توجيه المواطن لحب الوطن والدفاع 

عنه وكذلك المساهمة في تعزيز قيم المواطنة، إَل أن درجة الرضا لم تكن كافية لقادة الرأي في 

ب الوطن على تقديم اإلذاعة لموضوع الدفاع عن الوطن، حيث حصلت األحداث التي تساهم في ح

من النقطة، ما يمكننا القول  2.05مرتبة متدنية من بين فقرات هذا المجال وبفارق كبير بلغ 

واإلعادة عليه مجددًا أن على اإلذاعة التركيز على أسلوب اَلنتقاء وطرح مواضيع تعزيز الدفاع 

 .عن الوطن وحب الوطن
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور إذاعة هال : للدراسة الخامسالسؤال مناقشة نتائج 

من وجهة نظر قادة ( الوظيفة، التحصيل العلمي، السن)في تعزيز القيم الوطنية تعزى لمتغيرات 

 الرأي؟

، فيمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية أظهرت نتائج هذا السؤال على 

، السن)الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات دور إذاعة هال في تعزيز القيم 

 .(المنصب، التحصيل العلمي

( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم كما أظهرت نتائج التحليل 

، السن)ُتعزى للمتغيرات  "دور إذاعة هال في تعزيز القيم الوطنية من وجهة نظر قادة الرأي"في 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، التحصيل العلمي

 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في اساليب اذاعة : للدراسة السادسالسؤال مناقشة نتائج 

السن، التحصيل العلمي، ) لمتغيراتهال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

 ؟(الوظيفة

 ، ألساليبفيمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية أشارت نتائج الدراسة ل

السن، التحصيل العلمي، ) لمتغيراتاذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

 (الوظيفة
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( α≤0.05)دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة  وجود فروق ذاتعدم كما أظهرت نتائج التحليل 

التحصيل ، السن)اذاعة هال في تقديم القيم من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى للمتغيرات  ألساليب

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (الوظيفة، العلمي

 اإلشباعاتهل توجد فروق ذات داللة احصائية في تحديد : للدراسة السابعالسؤال مناقشة نتائج 

 ؟  (الوظيفةالسن، التحصيل العلمي، )من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي تعزى لمتغيرات 

متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي و 

السن، ) لمتغيراتتعزى ة هال لجمهورها من قادة الرأي من قبل اذاع اإلشباعاتتحديد في ، 

 .(الوظيفةالتحصيل العلمي، 

( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم كما أظهرت نتائج التحليل 

التحصيل ، السن)من قبل اذاعة هال لجمهورها من قادة الرأي ُتعزى للمتغيرات  اإلشباعاتتحديد 

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (المنصب، العلمي

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين قيم الوطنية التي : للدراسة الثامنالسؤال نتائج مناقشة 

السن، )بعها من وجهة نظر المبحوثين تعزى لمتغيرات تقدمها اذاعة هال واالساليب التي تت

 ؟(الوظيفةوالتحصيل العلمي، 

قيم في ، لمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  بينوجود فروق ظاهرية أشارت نتائج الدراسة إلى 

 لمتغيراتالوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين تعزى 

 .(الوظيفةالسن، التحصيل العلمي، )
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( α≤0.05)وجود فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى الدَللة عدم كما أظهرت نتائج الدراسة ل

قيم الوطنية التي تقدمها اذاعة هال واَلساليب التي تتبعها من وجهة نظر المبحوثين ُتعزى ل

 .لمستوى الدَللة اإلحصائية" f"حيث لم تصل قيمة  (الوظيفة، التحصيل العلمي، السن)للمتغيرات 

 

 توصيات الدراسة

 :في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يلي

في مجال تعزيز قيمة الدفاع " إذاعة هال اف ام"العمل على تحسين األساليب المتبعة  من قبل  .1

األساليب أكثر جاذبية للمستمع من الجمهور عن الوطن والمواطنة، والعمل على جعل هذه 

 .األردني

 .التركيز على تعريف المواطن بمفاهيم الوَلء واَلنتماء وحب الوطن والدفاع عنه والمواطنة .0

 .العمل على نقل األحداث ذات العالقة بالمواطنة والدفاع عن الوطن وحب الوطن .1

والعمل على نشر جميع النشاطات ذات  عمل الموقع اإللكتروني التابع إلذاعة هاللة يتطوير آل .4

العالقة بتعزيز قيم المواطنة وحب الوطن والدفاع عنة والتركيز عليها بأسلوب مشوق يعمل 

 .على جذب المتابع

اَلبتعاد عن األساليب التنظيرية في بث المعلومة التي تخص موضوع حب الوطن والدفاع عنه  .5

بع يهتم لهذه المواضيع ويقوم بمتابعتها والبحث والمواطنة، وبث معلومات تساهم في جعل المتا

 .عنها
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في ظل األوضاع الراهنة في المنطقة وما يواجهه األردن من تحديات ومخاطر، يجب على  .6

إدارة إذاعة هال العمل على إعداد خطة برامجية ذات جدوى موجهه للمواطنين، تعنى بالعمل 

 .على مفهوم تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن وحب الوطن

 .اشراك المواطنين بالبرامج التي تتحدث عن الوطن وحب الوطن .7

أن تقوم إذاعة هال بالتوضيح للجمهور ماذا تعني المواطنة وكيف تكون المواطنة، لما للمواطنة  .5

 .من دور كبير في المحافظة على البلد، إذا تمكن أفراد مجتمع ما من فهمة فهما صحيحا 
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 المراجعالمصادر و 

 :المراجع العربية

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية على التوجيه واالنتماء (. 0225)أبو ورده، أمين  -1

جامعة : ، رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطينطلبة جامعة النجاح انموذجا: السياسي

 .النجاح الوطنية، فلسطين

 .دار الفكر العربي: القاهرة، ، اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني(1335) إمام، إبراهيم إمام -0

جمهور البرامج الوثائقية في القنوات الفضائية دراسة في (. 0223) بريك، خديجة -1

 .ر، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، الجزائاالستخدامات واإلشباع

النظام السياسي الجزائري ودورة في تفعيل قيم المواطنة (. 0211)بن تركي، أسماء  -4

جامعة محمد خضير بسكرة، : ، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجزائرالشبابواالنتماء لدى 

 .كلية العلوم اإلنسانية

، مجلة عالم دراسة في لغة االتصال السياسي ورموزه (0221) أحمد بن راشد، ،بن سعيد -5

 .110، المجلد 1الفكر العدد

الة ماجستير ، رساسهام وسائل اإلعالم في ترقية المجتمع(. 0226)بن عودة، العربي  -6

 .جامعة وهران، كلية العلوم السياسية واإلعالم: غير منشورة، الجزائر

دور اإلعالم الفلسطيني في دعم حقوق المرأة . (0211)عبد القادر البياضي ، البياضي -7

 .عمان األردن، الشرق األوسطجامعة ، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الفلسطينية
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 FMت الشباب الجامعي األردني إلذاعات الـ استخداما(. 0223)التميمي، ندى  -5

جامعة الشرق األوسط، : رسالة ماجستير غير منشورة، األردن، واإلشباعات المتحققة منها

 .عمان

، رسالة دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام(. 0214)تيتي، حنان -3

بسكرة، كلية الحقوق والعلوم جامعة محمد خضير : ماجستير غير منشورة، الجزائر

 .السياسية

دار وائل للنشر : ، األردنالمواطنة العالمية(. 0211)جرار، أماني غازي  -12

 .والتوزيع، عمان

دور اإلعالم الرياضي في ترقية الروح الوطنية لدى (. 0214) إبراهيمجوادي،  -11

(. 5) الرياضيةمجلة العلوم وتقنيات األنشطة البدنية و . الجمهور الرياضي الجزائري

5_10. 

دار الفجر للنشر : القاهرة ، الموسوعة اإلعالمية(. 0221)محمد منير ، حجاب -10

 .والتوزيع

دار الغجر : ، مصر1، مجلد الموسوعة اإلعالمية(. 0221)حجاب، محمد منير  -11

 .للنشر والتوزيع

دار الفجر : ، القاهرة1، طنظريات االتصال(. 0212)حجاب، محمد منير حجاب  -14

 .والتوزيع للنشر
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الصحف االلكترونية القبلية وتوافقها مع (. 0211)محمد بن بادي رشيد  حربي، -15

دراسة تحليلية لمحتوى الصحف ) توجهات الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ( أطروحة دكتوراه غير منشورة) .(االلكترونية القبلية

 .ية السعوديةالرياض، للمملكة العرب

مقدمة في الفنون اإلذاعية والسمع (. 1333)حسين، ماجي ومحمد، مهنى  -16

 .مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح: ، مصربصرية

اثر إذاعة امن اف ام في تعزيز االنتماء . (0211)عبد احمد يوسف ، حمايل -17

جستير غير رسالة ما). جامعة الشرق األوسط أنموذجا-الوطني لدى الطلبة الجامعيين

 .،الشرق األوسطجامعة ، عمان :األردن، (منشورة

إذاعة " اإلعالم السياحي في األردن( . 0211) الحميدات، فايز محمد علي -15

عمان  ، ، جامعة الشرق األوسط(رسالة ماجستير غير منشورة. )نموذجا" FMسياحية 

 .األردن

19-  علي، محمد (2112)حوات، ،المستقبل وغموضشجون الحاضر .. العرب والعولمة،

 .مكتبةمدبولي:القاهرة

رؤية في انثروبولوجيا : االتصال اإلنساني(. 1333)دعبس، محمد يسري  -02

 .البياض للنشر والتوزيع: ، مصراالتصال

دار المسيرة للطباعة : عمان ،وسائل اإلعالم والطفل، (2112)، عبد الرزاق ،الدليمي -21

 .والنشر والتوزيع



111 

 

: ، مصرالبناء الدرامي في الراديو والتلفزيون(. ت.د)رضا، عدلي سيد محمد  -00

 .دار الفكر العربي

مدخل إلى اإلعالم العسكري في القوات المسلحة (. 1336) عواد أبو ،رقاد -01

 .مديرية التوجيه المعنوي: عمان ،األردنية

 .الكتب عالم: ، القاهرةاألفكار المستحدثة وكيف تنتشر(. 1360)روجر، إفريت  -04

تجربة اإلذاعات المجتمعية األردنية في تنمية المجتمع (. 0212)رويس، عبلة  -05

: ، رسالة ماجستير غير منشورة، األردننادي مستمعي راديو البلد: المحلي دراسة حالة

 .جامعة الشرق األوسط، عمان

دور وسائل اإلعالم في صنع القرار  (.2113) الزبيدي، منذر صالح جاسم، -06

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان، 1ط، السياسي

07- ، محمد (2112)زكريا، القنوات الفضائية والقيم االجتماعية، القاهرة، مركز:

 .اإلسكندريةللكتاب

عالم : ، القاهرةعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة(. 0225)زهران، حامد زهران  -05

 .الكتب

محتوى مناهج الدراسات القيم الوطنية في (. 0211) هبة فيصل سعد الدين، -03

 713 16 ، مجلة اآلداب،"دراسة تحليلية" االجتماعية لمرحلة التعليم األساسي في سورية

_760. 
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 .171مجلة الفن اَلذاعي العدد 

في القنوات       ألجنبيةتأثير التعرض للدراما ا، (0220) شقير، بارعة حمزة، -11

، رسالة دكتورة غير منشورة جامعة االجتماعيالشباب اللبناني للواقع  الفضائية على إدراك 

 .القاهرة، مصر

مستقبل اإلذاعة على شاشة الراديو، مجلة اتحاد (. 1333)شلبي، محمد الفهري  -10

 .اتحاد اإلذاعات العربية: ، تونس0، العدداإلذاعات العربية

 األردنيةالوطنية  االستراتيجية للشباب األعلىالمجلس ، (0222)بسام  الصباغ، -11

 .اإليمان دار: مشقد ،الدعوة والدعاة بين الواقع والهدف األردنللشباب في 

، 1، طوسائل االتصال السياحي(. 0221)الطاهر، نعيم وتيم، عبد الجابر  -14

 .دار اليازوري للنشر والتوزيع: األردن

محاولة نحو رؤية : البحث االجتماعي(. 1332)سط، عبد المعطي، عبد البا -15

 .دار المعرفة الجامعية: ، القاهرةنقدية لمنهجه وأبعاده

نظريات اإلعالم (. 0225)عاطف عدلي العبد، نهى عدلي العبد ، العبد -16

 .دار الفكر العربي: ، القاهرةوتطبيقاتها العربية

األسس النظرية : العاممدخل إلى االتصال والرأي (. 1337)العبد، عاطف عدلي  -17

 .يدار الفكر العرب: ، القاهرةواإلسهامات العربية
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، 1، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(. 0224) د، محمد عبدالحميدعبدالحمي -15

 .عالم الكتب: القاهرة

دراسة في ترتيب : عالم السياسي والرأي العاماإل، (0224) عزيزة ،عبده -13

 .دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة ،1، طاألولويات

دراسة في ترتيب )اإلعالم السياسي والرأي العام  (.2114) عبده، عزيزة، -42

 .دار الفجر للنشر والتوزيع :القاهرة ،1، ط (األولويات

، مجلة كلية المواطنة والديمقراطية.. المجتمع المدني (. 0225)العبدي، صونيا  -41

 .1-0العدداآلداب والعلوم اإلنسانية واَلجتماعية، 

: دمشق، ط 2، ط مدخل إلى نظريات االتصال ووسائله (2111) العقاد، ليلى، -40

 .منشورات جامعة دمشق

استخدامات طالب الجامعات للبرامج (.0210)علي، طارق فتحي معوض  -41

، (رسالة ماجستير غير منشورة) .تحققها لهم اإلشباعاتالثقافية في اإلذاعة المصرية و 

 .رة، جمهورية مصر العربية جامعة عين شمس، القاه

دوافع استخدام المصريين المغتربين لوسائل (. 1335)نائلة إبراهيم ، عمارة -44

، مجلة كلية اآلداب، جامعة الزقازيق اإلعالم الوطنية واألجنبية واإلشباعات المتحققة

 .00العدد
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، رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة مسحية في االستخدامات واإلشباعات لدى الشباب
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ثقة المواطنة لدى المرأة دور اإلذاعة المحلية في نشر (. 0210)كنزة، عيشور  -52

جامعة محمد خضير بسكرة، كلية : ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائرالجزائرية العاملة

 .العلوم اإلنسانية

المؤسسة العربية : بيروت، السياسةموسوعة  .(1337) الكيالي، عبد الوهاب، -51

 .للدراسات والنشر
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 قـالحــالم

 (0)ملحق 

 أعضاء لجنة التحكيم

 الجامعة التخصص الرتبة االسم الرقم

 الشرق األوسط أعالم أستاذ د عزت حجاب.أ 1

 البترا دعاية إعالمية أستاذ عبدالرزاق الدليميد .أ 0

 الشرق األوسط مناهج بحث أستاذ عبدالجبار البياتيد .أ 1

 الشرق األوسط مناهج بحث أستاذ د غازي خليفة.أ 4

 الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم أستاذ دعبد الحافظ سالمة.أ 5

 البترا صحافة أستاذ د تيسير أبو عرجه.أ 6

 الشرق األوسط إعالم ورأي عام أستاذ د حميدة سميسم.أ 7

 الشرق األوسط صحافة مساعد. أ  صباح ياسين. د 5

 اليرموك صحافة مساعد. أ  خلف الطاهات. د 3

 البترا إعالم مشارك. أ  عبدالكريم الدبيسي.د 12

 البترا صحافة مساعد. أ  نسرين عبداهلل.د 11
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 (7)ملحق 

 االستبانة

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المملكة األردنية الهاشمية المحترمين ،،،،،األساتذة األفاضل قادة الرأي في 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

في تعزيز " هال"تقييم قادة الرأي في األردن لدور إذاعة "يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير بعنوان 

، وهذه الرسالة من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم "قيمة الدفاع عن الوطن

 . كامل خورشيد . د بإشرافمن كلية اإلعالم في جامعة الشرق األوسط في عمان 

أرجو التكرم باقتطاع جزء بسيط من وقتكم الثمين لإلجابة على فقرات اَلستبانة نظرًا لما يمثله رأيكم 

  .السديد من قيمة جوهرية لهذا  الموضوع، وبهدف ترصين النتائج العلمية للرسالة

لن تستخدم إَل ، محل تقدير الباحث ، التي هيبان البيانات واإلجابات راتكمأود التأكيد لحض

 .لألغراض العلمية وألهداف هذه الرسالة فقط ،، وفقكم اهلل لما فيه الخير والصالح

 الشرمان ابو حواء  سيف اهلل علي:الطالب 
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 :المعلومات الديموغرافية

   سنة 31اقل من  □            الـــســن. 

 .سنة 41إلى اقل من  30من  □                                   

 .سنة 51إلى اقل من  41من  □                                   

 .سنة 61إلى اقل من  51من  □                                   

 . سنة فأكثر 61من  □                                   

  ثانوية عامة □   التحصيل العلمي. 

 .دبلوم بعد الثانوية □(        أخر شهادة)          

 .بكالوريوس □                                  

 .دبلوم عالي بعد البكالوريوس □                                  

 .ماجستير □                                  

 .دكتوراه □                                  

  (تذكر لطفاًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) المنصب أو الوظيفة الحالية. 
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 أسئلة االستبانة

 .يرجى  التكرم باختيار اإلجابة التي تناسب رأيكم لطفا

 .والوطنيةفي تعزيز قيمة الدفاع عن الوطن " هَل "إذاعة  دور: المجال األول

 :وكما يلي الدفاع عن الوطن والوطنية في تعزيز قيمة " هال"تساهم إذاعة 

 

 

ت

 





 الـفـقــرات

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

      تبث برامج  يومية لرفع الروح الوطنية  0

برامجها تركز على حب الوطن  ضمن  4

 اليومية

     

تعرف المواطن بمفهوم الوالء والدفاع  3

 عن الوطن

     

تبث مواضيع دورية لتوجيه المواطن  2

 .للدفاع عن الوطن

     

تعريف المواطن بمقومات الوحدة  5

 الوطنية

     

تساهم في  تحقيق األمن واالستقرار في  6

 الوطن

     

العامة  تنمي الشعور  بأهمية المصلحة  4

 وتفضيلها على المصلحة الخاصة

     

      تتابع هموم الوطن والمواطن 1

تعمل على نشر الحقيقة بهدف القضاء  3

على المعلومات الخاطئة والشائعات 

 الضارة
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تولي أهمية المحافظة على الممتلكات  01

 العامة ومنع العبث بها أهمية خاصة 

     

      التعريف بحقوق المواطن وواجباته  00

المساهمة إيجابيا  في اإلقبال على  04

 المنتجات الوطنية

     

تعرف المواطن بالهوية الوطنية من  03

خالل بث التراث الوطني والقيم 

 الصحيحة

     

      تعزز أهمية التواصل بين أفراد المجتمع 02

تظهر قيم اإلسالم ووسطيته وحب  05

 التسامح بين األفراد

     

تعرف بعناصر ومقومات الوحدة  06

 الوطنية

     

تعرف المواطن بالمناطق الجغرافية في  04

 الوطن 

     

تعرف المواطن بمكانة األردن على  01

 الساحة العربية والعالمية

     

      تدعو للمحافظة على المعالم األثرية  03

      االنجازات الوطنيةتعرف المواطن بأهم  41

      تعرف المواطن بعلماء الوطن ومفكريه 40

تعرف المواطن بالدور الحيوي لألردن  44

 في المنطقة والعالم

     

تعريفهم بالمظاهر والسلوكيات الخاطئة  43

 وسبل معالجتها
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 .والوطنيةتعزيز قيمة الدفاع عن الوطن في " هال "أساليب إذاعة : المجال الثاني

 

 

 ت

 

 

 الـفـقــرات

 

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

تبث األغاني التي تتغنى بالوطن وحب  42

 الوطن

     

تستخدم موقع إلكتروني لبث المعلومات  45

التي تعنى بتعزيز القيم الوطنية والدفاع 

 عن الوطن 

     

إعداد برامج عن المواطنة والوطن  46

 والدفاع بمشاركة المواطنين  

     

تبث برامج من الشارع األردني مهمتها  44

تثقيف المواطنين بالوالء والدفاع عن 

 الوطن والمواطنة

     

اعداد تقارير توضح ايجابيات الدفاع  41

 عن الوطن والمواطنة

     

الوطنية في نشر تقارير عن المنجزات  43

 المجاالت كافه
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في تعزيز قيمة الدفاع عن التي حققتها إذاعة هال للجمهور األردني  اإلشباعات: المجال الثالث

 الوطن

 

 

 ت

 

 

 الـفـقــرات

 

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

      والدفاععنهتعزيزحبالوطن 31

      المحافظةعلىالوطنوأمنهوممتلكاته 30

بين 34 والمودة الحب  المحبة قيم ترسيخ

 أفرادالمجتمع

     

تعزيز 33 بموضوعات المواطن تعريف

 قيمةالدفاععنالوطنوالمواطنة

     

نشراألخبارالتيتعنىبتوجيهوإرشاد 32

 المواطن

     

      االنتماءالوطنينشرمظاهر 35



116 

 

 في تعزيز قيمة الدفاع عن الوطندرجة الرضا عن أداء إذاعة هال : المجال الرابع

 

 

 ت

 

 

 الـفـقــرات

 

 

يرجى التكرم بتحديد درجة الرضا 

 :عن ما يلي 

 

 درجة المساهمة

بدرجة 

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 منخفضة

منخفضة 

 جدا  

الدفاع 36 قيمة تعزيز في اإلذاعة دور

 عنالوطن

     

توجيهاإلذاعةالمواطنلحبالوطن 34

 والدفاععنه

     

      مساهمةاإلذاعةبتعزيزقيمالمواطنة 31

تعزز 33 التي لألحداث اإلذاعة تغطية

 منحبالوطن

     

      نشرقيماالنتماءالوطني 21

 



 


