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  شكر وتقدیر

 

إیـاه مـن عـزم  , ومـا منحنـيهمـن توفیقـ من علـي أنأسجد هللا العظیم شكرًا وحمدًا و الحمد هللا العلي القدیر 

  التي أسال اهللا أن تنیر الدرب لكل طالب علم. األطروحةهذه  انجزتحتى  وقوه،

 واالمتنــانأتقــدم بالشــكر الجزیــل حیــث بالفضــل والجــزاء مــن اهللا ألولــي العلــم,  واالعتــرافشــكر والتقــدیر لاكمــا 

, حتـى خرجــت وتوجیهـات وتوصـیاتعلـم لمــا منحـه لـي مـن  كامـل خورشـید مـرادوالعرفـان إلـى أسـتاذي الـدكتور 

  بدرجٍة من الدقة والموضوعیة وجزاه اهللا كل الخیر. الوجوداألطروحة إلى حیز هذه 

  واهللا ولي التوفیق
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  اإلهداء

  أتوجه بالشكر هللا تعالى أوال وأخیرا..

  ي بكل لحظةواهدي هذا الجهد إلى روح والدي الغالي الذي الزال في قلب 

لى والدتي الحبیبة أطال اهللا بقاءها    وإ

لى أوالدي الذین شاركوني الجهد وتحملوا معي العناء والمشقة أحبابي "هنا.. سما.. عبد العزیز"   وإ

لى أخواتي العزیزات    وإ

  أهدیكم هذا البحث

  

  الباحثة                                                                                       
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  الملخص 

  اتجاهات األكادیمیات األردنیات نحو برامج المرأة في التلفزیون األردني

  داد الطالبة  : شروق نعمان رشید سویدانإع

  المشرف : د. كامل خورشید مراد

األكادیمیات األردنیات نحو اهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة اتجاهات  هدفت الدراسة إلى الكشف عن
ق أهداف ولتحقیاألردنیة . استخدمت الباحثة المنهج المسحي لهذه الدراسة التي تعد من الدراسات الوصفیة . 

تم التحقق من دالالت صدقه خاص لقیاس مستوى االتجاهات المبحوثة بعد أن الدراسة تم بناء مقیاس 
مجتمع الدراسة من األكادیمیات األردنیات في جامعتین هما : الجامعة األردنیة الحكومیة   تكونو  وثباته. 

  مفردة . )140من (وجامعة الشرق األوسط الخاصة . وتم اعتماد عینة عشوائیة 

تقییم األكادیمیات األردنیات الهتمام التلفزیون األردني بشؤون مستوى  اتجاهات أظهرت نتائج الدراسة أن 
تبین انه  في حینمستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني ، وخاصة محور ، منخفضةجاء بدرجة المرأة

دنیة بل أن شؤون المرأة تعالج من خالل برامج أخرى لیس هناك برامج  تلفزیونیة مخصصة بعینها للمرأة األر 
  اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة ومنوعة . 

جراء دراسات عن اتجاهات المرأة نحو  وأوصت الدراسة بأن یهتم التلفزیون األردني بالمرأة اهتماما خاصا ، وإ
ورة التنویه المستمر لتلك ضر التلفزیون ،والوقوف على آراء النساء في القضایا المطروحة التي تهم المرأة 

البرامج التلفزیونیة وتشجیع المرأة للخوض فیها، ومعرفة أسباب عزوف المرأة وقلة اهتمامها لتلك البرامج التي 
عادة النظر في تعرض على التلفزیون األردني، و  أفضل  برامجقصد ضمان تقدیم برامج التلفزیون األردني بإ

، وتأخذ في االعتبار التحوالت العمیقة التي لثقافي واالجتماعي والسیاسيالوعي ا قائمة على األردنیة للمرأة
  ة.خالل العشریة األخیر  األردنیة عرفتها وضعیة المرأة
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  .التلفزیون األردني، برامج شؤون المرأة، األكادیمیات األردنیاتالكلمات المفتاحیة: 

Attitudes of Jordanian Academic Women towards Programs of 
Women in Jordan television 

 
By: shoroq Nu’man Swedan 

Supervised by: Dr. .Kamel Khurshid Murad  
ABSTRACT 

This study aimed at revealing the level of evaluation of the Jordanian academies 
for Jordanian TV's interest in women's affairs A special measure was established 
to measure the level of evaluation of the Jordanian academies for Jordanian TV's 
interest in women's affairs. 

The study sample consisted of (140) Jordanian academies, randomly selected 
from (University of Jordan and Middle East University). 

The results of the study showed that the level of evaluation of the Jordanian 
academies for Jordanian TV's interest in women's affairs was low on the tool as a 
whole ,and on all its Dimensions , Especially the level of the general evaluation of 
the Jordanian television programs, which ranked first. The results also showed 
that there are no programs dedicated to women's affairs on Jordanian TV from 
the perspective of the Jordanian academies, where the level of evaluation of 
programs ranked last and at a low rating. 

Based on the results of the study, the researcher made several recommendations, 
including: 

1- Jordanian TV should be interested in following up and developing programs 
dedicated to women's affairs. 
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2 - The need to give constant attention to women’s programs and encourage 
women to go into it, and find out the reasons for the reluctance of women and 
lack of interest in those programs shown on Jordanian television. 

3 - The Jordanian women's issues should be tackled objectively in the Jordanian 
TV programs, and the level of development of these programs should be raised 
and modernized. 

4. Consult Jordanian women in the issues they wish to discuss during television 
programs, which depend on the events and interests related to them. 

5. Review Jordanian TV programs with a view to ensuring better programs for 
Jordanian women based on cultural, social and political awareness, and taking 
into account the profound transformations that have characterized the situation 
of Jordanian women during the last decade. 

 

Keywords: Jordanian Academies, Women's Affairs Programs, Jordan Television 
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  الفصل األول

  خلفیة عامة عن الدراسة واهمیتها

  تمهید

تهتم هذه الدراسة بالوقوف على نوعیة البرامج التي تقدم من التلفزیون االردني والتي تتناول قضایا المرأة 

من أهم األدوات التي تؤدي  دورًا جوهریًا ا . ولما كانت وسائل االعالم تعد عموما ، والمرأة االردنیة خصوص

في حیاة المجتمعات وذلك بما تقدمه للجمهور من برامج تؤثر على اتجاهاتهم وسلوكیاتهم وتشكیل قناعاتهم 

واقع هذا ، فان الحاجة تبرز لدراسة وتعزز من میولهم، وذلك لما لها من األثر الملحوظ على الرأي العام 

االعالم ومدى قربه من قطاعات مهمة في المجتمع وخصوصا المرأة بصفتها عنصرا فاعال في المجتمع 

  ومشاركا في عملیات التقدم والتنمیة والتطویر .

فـراد مـن مختلـف طبقـات المجتمـع وفئاتـه، لمـا تقدمـة مـن بـرامج متنوعـة عالم باهتمـام األكما وتحظى وسائل اإل

، ممــا یضــیف واألفكــار بالكلمــة والصــورة واللــون، بحیــث تقــدم لهــم المعلومــات ومیــولهم تهمتتناســب مــع اهتمامــا

ســـائل الســـیما أن  تلـــك الو  ،علیهـــا إحســـاس المشـــاهد بـــالواقع ، ویزیـــد مـــن فاعلیـــة التـــأثیر فـــي النفـــوس وجـــذبها

  وحواجز األمیة وغیرها. تتخطى حدود الزمان والمكان

یات االردنیات في الجامعات االردنیة هن افضل من یعتمد على قامت الدراسة على فرضیة ان االكادیم

ارائهن وتقییماتهن للشأن المتعلق بالتلفزیون والمرأة . ولهذا انصب جهد الباحثة على التوجه لالكادیمیات 

االردنیات باسئلة صیغت وفق اسلوب االستبانة العلمیة طالما ان الدراسة وصفیة وان منهجها هو المسح 
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التطبیقي الذي یتطلب ادوات مناسبة لتحقیق االهداف فكانت االستبانة فضال عن المالحظة  المیداني

  المیدانیة واللقاءات الشخصیة ادوات مناسبة للبحث .

تطرقت الباحثة في الفصل االول الى اهمیة الدراسة وكیفیة بروز المشكلة البحثیة ومدى اهمیة هذه المشكلة 

م في هذا الفصل تحدید الفترة الزمنیة للبحث والحدود التطبیقیة والمكانیة ، للمجتمع المحلي االردني ، وت

اف مركزیة للبحث تتوافق مع االسئلة المهمة لهذه الدراسة . وفي نهایة الفصل جرى \فضال عن صیاغة اه

لواردة في العنوان وفي االسئلة , توصیف المصطلحات ووضع تعریفات نظریة واخرى اجرائیة للمفاهیم ا

استندت الدراسة الى ادب نظري قوامه مبحثان ، هما ، اإلسناذ النظري القائم على نظریتي االستخدامات 

واالشباعات ونظریة االجندة ، حیث جرى اسقاط مبادىء هاتین النظریتین على مجمل البحث التطبیقي الذي 

عالم والمرأة واالرتباط بین االعالم استمد فقراته من هذتتین النظرینین . وفي الفصل الثاني تم تناول واقع اال

اما المبحث الثاني في  والمرأة في العصر الحدیث ، والمرأة االردنیة ، واستعراض موجز للتلفزیون االردني .

الفصل الثاني فتخصص في استعراض الدراسات السابقة لهذا الموضوع حیث تم نقد هذه الدرایات من خالل 

هجها ومجتمعها وابرز نتائجها ثم بیان عناصر االتفاق واالختالف بین الدراسة استعراض اهدافها وادواتها ومن

والدراسات السابقة . وقد استفادت البتحثة من الدراسات السابقة في تتبع التطور الذي طرأ على اهتمام 

تائج مع غیرها االعالم بالمرأة عموما وفي فتح االفاق لصیاغة االسئلة واالهداف وفقرات االستبانة ومقارنة الن

  من الدراسات .
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وخرجــت الدراســة بنتــائج مــن اهمهــا عــدم وجــود بــرامج متخصصــة بشــؤون النــرأة وهــذا نقــص خطیــر وكبیــر فــي 

قطــاع التلفزیــون الحكــومي المعنــي بالتنمیــة والتطــوییر ، فضــال عــن ان اتجاهــات االكادیمیــات االردنیــات نحــو 

  الفصل الرابع تفصیالته .البرامج عموما اظهر عموما نتائج مهمة وردت في 

اعتمد البحث اسالیب احصـائیة ومعـامالت وطـرق بحثیـة تناسـب هـذا النـوع مـن الدراسـات المسـحیة ، ووضـعت 

الباحثــة فــي نهایــة البحــث قائمــة توصــیات للجهــات ذات العالقــة لتطــویر اهتمــام وســائل االعــالم بــالمرأة عمومــا 

  وبالمرأة االردنیة خصوصا . 

  مشكلة الدراسة 

یعد التلفزیون األردني احد أجهزة اإلعالم الرسمیة الموكل إلیها مهمات تتعلق بتنمیة المجتمع، وفیما یتعلق   

بشؤون المرأة األردنیة فإن مشكلة البحث تتمحور حول درجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة وقضایاها من 

معرفة اتجاهاتن بهذا الموضوع في ضوء و  خالل استطالع وتقییم األكادیمیات األردنیات لهذا الموضوع

ومن ناحیة أخرى یجب أن تتوفر بعض األسس في  .نظریتي االستخدامات واالشباعات واالجندة االعالمیة 

تثمین مساهمة المرأة في عملیة التنمیة إعداد البرنامج اإلعالمي الناجح للمرأة  ویجب أن یحقق اهدافا منها  

 ها جتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وتطویر قدرات وكفاءات المرأةوتعزیز تواجدالوطنیة، ودعم مكتسباتها اال

حو األمیة خاصة مدعم برامج ها و محاربة العنف والتمیز ضدها و الدفاع عن قضایاو قع اتخاذ القرار افي مو 

  في الوسط الریفي.تفعیل أو نشر المجالس والهیئات المعنیة بالمرأة.
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  أهمیة الدراسة 

  العلمیة : األهمیة 

أدى التطـور الهائـل فـي شـتى میــادین الحیـاة إلـى تحـوالت كبیـرة فــي األنمـاط المعیشـیة، ولضـرورة دور القنــوات  

باإلضـــافة إلــــى انتشـــار القنـــوات والفضــــائیات فـــي وقتنــــا  ،التلفزیونیـــة كوســـیلة اتصــــاالت هامـــة وتطـــور تقنیاتهــــا

. بمختلـف شـرائحهم مـن جمهورهـا وصول إلـى المشـاهدینأدت إلى ظهور المنافسة الشدیدة فیما بینها لل، الراهن

اء تســـاؤل الباحثـــة حـــول تقیـــیم األكادیمیـــات األردنیـــات الهتمـــام حیـــث  جـــاءت مشـــكلة الدراســـة والتـــي نبعـــت جـــرّ

التلفزیــون األردنــي بشــؤون المــرأة نحــو متابعــة البــرامج التلفزیونیــة المتنوعــة والتــي تعــرض علــى شاشــة التلفزیــون 

بـــأن المـــرأة فـــي المجتمـــع األردنـــي تعـــد مكونـــًا أساســـیًا فیـــه و تتـــأثر فـــي المتغیـــرات واألحـــداث  األردنـــي. الســـیما

  والتي تؤثر في تكوین اتجاهاتها وسلوكها باإلضافة إلى قیمها الفردیة. ،والتحوالت في بیئتها المحیطة

  األهمیة التطبیقیة :

تـؤثر فـي تكـوین اتجاهـات المـرأة والتـي قـد یـؤدي  وتأسیسًا على ما سبق فإن البرامج التلفزیونیة وموضوعاتها قد

، باإلضـافة إلـى وجـود احتمالیـة تـأثر المـرأة األردنیـة بمـا یـتم ق الفردیة لـدى طبیعـة حیـاة المـرأةإلى إحداث الفرو 

عرضـه مـن بـرامج متنوعـة ومختلفـة تعـرض مـن خــالل شاشـة التلفزیـون األردنـي، ومـن هنـا هـدفت هـذه الدراســة 

  ى رأي وتقییم األكادیمیات األردنیات ومدى اهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة.في تسلیط الضوء عل
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  أهداف الدراسة

بناء على ما سبق فإن هـذه الدراسـة تهـدف إلـى معرفـة مـدى اهتمـام التلفزیـون األردنـي بشـؤون المـرأة وقضـایاها 

وجامعـــة الشـــرق األوســـط بشـــكل  ةمـــن خـــالل دراســـة وجهـــة نظـــر األكادیمیـــات األردنیـــات فـــي الجامعـــة األردنیـــ

  ، باإلضافة إلى بعض األهداف الفرعیة وهي :رئیسي

 التعرف إلى تقییم األكادیمیات األردنیات ومدى اهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة . - 1

 برامج التلفزیون األردني بشؤون المرأة.ت األردنیات نحو مواضیع اهتمام التعرف إلى تقییم األكادیمیا - 2

رف إلى معدالت مشاهدة المرأة في مدینـة عمـان لبـرامج التلفزیـون األردنـي تحدیـدًا مـن وجهـة نظـر التع - 3

 األكادیمیات األردنیات.

التعرف إلى البرامج التلفزیونیة التي تفضلها المرأة األردنیة والتي تعرض عبر شاشة التلفزیـون األردنـي  - 4

 من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات.

  أسئلة الدراسة

  تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

 ما مستوى تقییم األكادیمیات األردنیات للتلفزیون األردني ؟ - 1

 ؟ وجهة نظر األكادیمیات األردنیات ما درجة اهتمام التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من  - 2

 زیون األردني بشؤون المرأة.ما مستوى تقییم األكادیمیات األردنیات نحو مواضیع اهتمام البرامج التلف - 3
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ما مستوى البرامج التلفزیونیة المفضلة للمرأة األردنیة والتي یـتم عرضـها عبـر شاشـة التلفزیـون األردنـي  - 4

 من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات ؟

 فرضیات الدراسة

  اآلتیة: تسعى الدراسة الختبار الفرضیات

لتقیـیم بـرامج =&) 0.05( الداللـةإحصائیة عند مسـتوى  داللةال یوجد اثر ذو الرئیسةاألولى: الفرضیة  )1

 التلفزیون األردني من وجهه نظر األكادیمیات األردنیات ؟ 

ـــةإحصـــائیة عنـــد مســـتوى  داللـــة:ال یوجـــد اثـــر ذو األولـــىالفرضـــیة الفرعیـــة  )2 لدرجـــة =&) 0.05( الدالل

 دیمیات األردنیات ؟اهتمام برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من وجهه نظر األكا

لمسـتوى تقیـیم =&) 0.05(إحصـائیةعند مسـتوى الداللـة الفرضیة الفرعیة الثانیة ال یوجد اثر ذو داللـة  )3

 برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من وجهه نظر األكادیمیات األردنیات ؟

 مصطلحات الدراسة 

حكــم بهــا الفــرد علــى األشــیاء فــي ضــوء مجموعــة مــن المعــاییر ی األحكــام و مــن التقیــیم: هــي مجموعــة -1   

نحـــو موضـــوع  ویعكـــس وجهـــة نظــره منــتظم یتمیـــز بالثبــات رأيالمعتقــدات والتصـــورات الراســخة ویصـــدر عنهـــا 

  معین.
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ویقصد به إجرائیا ألغراض هذه الدراسـة بأنـه درجـة تقیـیم األكادیمیـات األردنیـات فـي الجامعـة األردنیـة  -

مان نحو اهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة والتي سیتم معرفتهـا مـن وجامعة الشرق األوسط في ع

  خالل تصمیم فقرات االستبانة.

األكادیمیـات األردنیـات : هـي الدرجـة العلمیـة العلیـا التـي نالتهـا المـرأة األردنیـة بعـد أن اجتـازت مراحــل  - 1

 ت كعضو هیئة تدریسه.الدراسة العلیا وصادق علیها التعلیم العالي، وبذلك انتسبت للجامعا

 حدود الدراسة

  تقتصر هذه الدراسة على المحددات التالیة:

ــــة  - 1 ــــة عمــــان العاصــــمة فــــي المملكــــة األردنی ــــة  : ســــیتم إجــــراء هــــذه الدراســــة فــــي مدین الحــــدود الجغرافی

 في جامعتین، الجامعة األردنیة وجامعة الشرق األوسط. ،الهاشمیة

-2016سة خالل الفصل الدراسي الصیفي مـن العـام الدراسـي الحدود الزمانیة : سیتم إجراء هذه الدرا - 2

 م.2017

الحــدود التطبیقیــة : تتمثــل الحــدود التطبیقیــة فــي إجــراء دراســة مســحیة لتقیــیم األكادیمیــات األردنیــات ،  - 3

  ة األردنیة وجامعة الشرق األوسط .من األكادیمیات األردنیات لدى الجامع عشوائيوذلك باختیار 
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  الفصل الثاني

  إلطار النظري والدراسات السابقةا

  أوال : اإلسناد النظري للدراسة :

 واإلشباعات اتنظریة االستخدام

م على ید العالم الیاھو كاتز، والذي أشار إلى 1959ظھرت نظریة االستخدامات واالشباعات ألول مرة عام 

وتشیر رؤیة ھذه النظریة إلى مدى  تحول االنتباه من الرسالة اإلعالمیة نحو الجمھور المستقبل لھذه الرسالة،

إدراك تأثیر الفروق الفردیة والتباین االجتماعي على السلوكیات المرتبطة بوسائل اإلعالم لدى األفراد. 

). وتحكم عملیة استخدام المشاھدین للوسائل اإلعالمیة عدد من العوامل المتشابكة والمعقدة 2015(ابراھیم، 

شخصیة للمشاھد، الخلفیة الثقافیة، نمط الحیاة، العمر، الجندر، الدخل، المستوى والتي من أبرزھا : األذواق ال

ً على اختیار  ً خاصا التعلیمي، المستوى االقتصادي، وعلیھ فإن لكل من ھذه العوامل والمتغیرات تأثیرا

  ).Werner, 1985المشاھدین للمضامین والمحتویات اإلعالمیة التي یرغب متابعتھا (

االستخدامات واإلشباعات على الحاجات وإمكانیة تلبیتھا في االعتبار األول في إطار توجھھا وتركز نظریة 

ً من الرسالة، حیث تھدف إلى شرح السلوكیات االتصالیة لدى  نحو المشاھدین كونھا تعد نقطة بدایة بدال

فة عامة فإن مدخل ). وبص2009األفراد والمتصلة بتجربتھم الفردیة المباشرة مع وسائل اإلعالم (صالح، 

االستخدامات واالشباعات یھدف إلى اإلجابة عن التساؤالت الخاصة حول اختیار المشاھدین لمضمون 

إعالمي معین دون آخر، وترى ھذه النظریة إلى أن المشاھدین یستخدمون ما یتم عرضھ في وسائل اإلعالم 

ى التفاعل االجتماعي وتحدید الھویة، إلشباع رغبات وحاجات معینة تولدت لدیھم، ومن أھمھا الوصول إل

  ).2011باإلضافة إلى الحصول على المعلومات أو الترفیھ (المشاقبة، 

وتطورت ھذه النظریة ومرت في عدة مراحل كان أولھا في أربعینات وخمسینات القرن الماضي والذي أطلق 

كالھم المختلفة ، أما المرحلة الثانیة علیھ مرحلة الطفولة والتي كانت من أبرز أھدافھا اختیار المشاھدین بأش

والتي أطلق علیھا مرحلة المراھقة فقد تمثلت في التركیز على المتغیرات النفسیة واالجتماعیة التي تؤدي إلى 
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اختیار أنماط مختلفة من الوسائل اإلعالمیة وظھرت ھذه المرحلة في الستینات والسبعینات من العقود القلیلة 

لة األخیرة والتي نعیشھا منذ بدایة الثمانینیات لیومنا ھذا فإنھا تمیزت في التركیز على الماضیة، أما المرح

  ).2000االشباعات المتحققة من مشاھدة وسائل اإلعالم (شاھین، 

وتعتبر نظریة االستخدامات واالشباعات من أفضل النظریات التي تسعى إلى التعرف على طبیعة المشاھدین 

عالم، باإلضافة إلى معرفة دوافع االستخدام والتأثیرات الناتجة عنھا، حیث تبحث عن المستخدمین لوسائل اإل

التساؤل الرئیسي، من: ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالمشاھدین؟، إلى : ماذا یفعل المشاھدین بوسائل اإلعالم؟ . 

ات معینة لدیھم (صالح، فالمشاھدین ھم الذین یختارون وسائل اإلعالم أو رسائل معینة تھدف إلى إشباع حاج

2004.(  

وتعرف نظریة االستخدامات واالشباعات بأنھا " دراسة مشاھدین وسائل اإلعالم الذین یتعرضون بدوافع 

) وفي ضوء ھذا التعریف یتضح بأن Perse and Rubin, 1990معینة إلشباع حاجات فردیة معینة" (

حة فقط، وإنما ألنھم یھدفون إلى إشباع حاجات معینة المشاھدین یتعرضون لوسائل اإلعالم لیس بحكم أنھا متا

  ).2004یشعرون بأنھم بحاجة إلیھا، ویمكن تحقیق ذلك عن طریق التعرض لھذه الوسائل (العادلي،

وتدور الفكرة األساسیة لھذه النظریة حول تصور الوظائف التي تقوم بھا وسائل اإلعالم، ومحتواھا من 

إلیھا من جانب آخر. ومن ھنا فإن مدخل ھذه النظریة ھو أن كل فرد یحمل  جانب، ودوافع الفرد من التعرض

أصول اجتماعیة ونفسیة واحتیاجات وتوقعات تؤدي إلى أنماط مختلفة من تعرض أفرادھا لوسائل االتصال 

  ).2014ینتج عنھا إشباع للحاجات.  (مراد،

  ):2015، وتحقق نظریة االستخدامات واالشباعات عدة أھداف منھا (ابراھیم

إیجاد تفسیرات لكیفیة استخدام المتلقین من المشاھدین للوسائل اإلعالمیة على اختالفھا بھدف إشباع  -1

 حاجات معینة لدیھم.

محاولة فھم دوافع المشاھدین عند التعرض للوسائل اإلعالمیة واالتصالیة وأنماط التعرض الخاصة  -2

 بھا.

 ائل اإلعالم.الوقوف على ما یترتب من نتائج على مشاھدة وس -3

وتحقق نظریة االستخدامات واالشباعات عدد من األمور الرئیسیة على النحو التالي (مكاوي والسید، 

2009:(  
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إن المشاھدین یعتبرون مشاركون فعالون في عملیة االتصال الجماھیري ویقومون باستخدام وسائل  -1

 االتصال واإلعالم لتحقیق أھداف معینة تلبي توقعاتھم.

م وسائل اإلعالم یعبر عن الحاجات والرغبات التي یدركھا المشاھدین ویتحكم بذلك عدد إن استخدا -2

 من العوامل الفردیة وعوامل التفاعل االجتماعي، وتنوع الحاجات باختالف أفرادھا.

التأكید على أن المشاھدین ھم الذین یختارون الرسائل والمضمون الذي تشبع حاجاتھم الفردیة، وھم  -3

 یستخدمون وسائل االتصال واإلعالم، ولیست وسائل اإلعالم واالتصال التي تستخدمھم. ذاتھم الذین

ً تحدید حاجاتھم، ودوافعھم بالتالي فإنھم یختارون وسائل إعالم تشبع ھذه  -4 یستطیع المشاھدین دائما

 الحاجات.

ل اإلعالم، ولیس یمكن االستدالل على المعاییر الثقافیة السائدة من خالل استخدامات المشاھدین لوسائ -5

  من خالل محتوى الرسالة اإلعالمیة فقط.

وتتنوع أنواع الحاجات لدى أفراد المشاھدین والتي یسعون إلى إشباعھا من خالل التعرض إلى وسائل 

  ):2008االتصال واإلعالم كما یلي (العبد والعبد، 

عات التي یتم عرضھا االحتیاجات المعرفیة: وتتمثل في الحصول على المعلومات من خالل الموضو -

 وفھم البیئة المحیطة.

االحتیاجات العاطفیة: وتتمثل في الحاجات الرامیة إلى تحقیق المتعة وإشباع الحاجات الجمالیة  -

 والعاطفیة المتنوعة مثل الحاجة إلى الحب.

ذه الحاجة للتفاعل االجتماعي: وتتمثل في زیادة االستقرار والثقة في الذات لدى األفراد، وتأتي ھ -

 الحاجات من رغبات الفرد في تقدیر الذات.

ً لنظریة االستخدامات واالشباعات یتم وصف أفراد المشاھدین باعتبارھم مدفوعین بمؤثرات نفسیة  ووفقا

واجتماعیة الستخدام وسائل اإلعالم، بغیة الحصول على نتائج خاصة والتي أطلق علیھا باالشباعات، وقد 

ستخدامات واالشباعات منذ سبعینیات القرن الماضي بضرورة التمییز بین أشارات العدید من دراسات اال

االشباعات التي یبحث عنھا المشاھدین من خالل التعرض لوسائل اإلعالم، االشباعات التي تتحقق بالفعل من 

  ).2009المشاھدة (مكاوي والسید،

  الم إلى نوعین رئیسین وھما :) إلى تقسیم اشباعات المشاھدین من وسائل اإلعwennerوقد أشار وینر (
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اشباعات المضمون اإلعالمي : وتنتج ھذه االشباعات جراء التعرض لمحتویات ومضامین وسائل  -1

 اإلعالم وتقسم إلى كل من :

 اشباعات توجیھیة : وتتمثل في الحصول على المعلومات وتأكید الذات.  -أ

 االجتماعیة. إشباعات اجتماعیة : وتعني الربط بین معلومات الفرد وعالقاتھ  -ب

اشباعات عملیة لوسائل اإلعالم : وھي االشباعات التي تنتج عن عملیة التعرض لوسیلة اإلعالم  -2

 ذاتھا، وتنقسم إلى :

 اشباعات شبھ توجیھیة : مثل تخفیف الشعور بالتوتر والحد منھ، واإلثارة، والتسلیة والترفیھ.  -أ

مع تزاید عزلة الفرد االشباعات فاعلیة ھذه وتزداد اشباعات شبھ اجتماعیة : مثل التقمص الوجداني   -ب

 ).wenner, 1985, p182(عالقاتھ االجتماعیة وضعف 

ترتبط الدراسة بنظریة االستخدامات واالشباعات من ناحیة أنھا تقوم بدراسة سلوكیات األفراد والمتمثلین في 

خاصة للتعرف على تقییم ورأي ھذه الدراسة بالمرأة األردنیة حیث ستقوم الباحثة بتصمیم وتطویر استبانھ 

ً الحتیاجاتھا ورغباتھا. كما  األكادیمیات األردنیات في البرامج التلفزیونیة المھتمة بشؤون المرأة األردنیة تبعا

  وسیتم دراسة مضامین البرامج التلفزیونیة المعروضة والمھتمة بشؤون المرأة .

بیان توجھات المرأة األردنیة نحو متابعة برامج وعلیھ فكان للباحثة اھتمام في استطالع الرأي في مدى 

  التلفزیون األردني واالستناد على نظریة االستخدامات و االشباعات في تفسیر ھذه االتجاھات.

فلھذه النظریة العدید من األھداف والفروض القائمة علیھا والسابقة الذكر،  باإلضافة إلى عدد من النماذج 

ذا المنطلق فإن التلفزیون یعد وسیلة إعالمیة تسعى إلى إشباع حاجات والمداخل الخاصة بھا، ومن ھ

المشاھدین وتفسیر استخداماتھم، فإن الباحثة ستستند على ھذه النظریة دون غیرھا لما لھا من قدرة على 

  التوصل إلى غرض ھذه الدراسة وتحقیق أھدافھا.

حیة االستخدامات واالشباعات ومدى الرضا وقداعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على ھذه النظریة من نا

المتولد من البرامج التي یتم عرضھا من خالل التلفزیون، والتعرف على الدوافع واالحتیاجات المعرفیة 

والعاطفیة والحاجة إلى التفاعل ومدى االشباعات االجتماعیة والتوجیھیة لھذه البرامج التلفزیونیة من خالل 

  یات للتلفزیون األردني.تقییم األكادیمیات األردن
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 Agenda Settingنظریة ترتیب األولویات (األجندات) 

تفترض ھذه النظریة أن لوسائل اإلعالم دور مؤثر فى صناعة و تشكیل الراى العام؛ وأن لوسائل االعالم 

تبثا قدرة كبیرة للتاثیر على الجمھور من خالل التركیز على مفردات وموضوعات وعینة و محددة  تنشرھا و

للجمھور . أى انھا تعمل بدفع الناس للتفكیر حول القضایا ولكن التفرض علیھم ألیة أو طریقة للتفكیر حول 

  ھذه القضایا أو االحداث.

ان مصطلح " ترتیب األولویات " یعني بتعبیر اخر لفظة  (االجندة)، اي نقل اإلھتمام وتحریك القضایا من 

مھور. ان االھتمام   فى نظریة ترتیب األولویات یكون لقضایا، یتم دفعھا أجندة وسائل اإلعالم الي أجندة الج

لدائرة إھتمامالجمھورمن فترة ألخرى. وفروض النظریة تقول ؛ أن إھتمامات الجمھوربقضایا معینة 

تتبعإھتمامات وسائل اإلعالم بتلك القضایا؛ وأن التغیر فى إھتمامات وسائل اإلعالم یتبعھتغیر فى إھتمامات 

عدد من القضایا، كاإلنتخابات، البطالة، الحرب، المظاھرات؛ وربما  الجمھور، كمثال: نجد أن التلفاز یركز عل

نجده یركزعلى قضایا أخرى أو على نفس القضایا، ولكن بترتیب آخر؛ وھنانجد أن مناقشات الجمھور 

ضایا؛ وبذلك فإن معارفالجمھور للقضایا یتغیر فى الغالب لیتبع نفس درجة إھتمام وسائالإلعالم بتلك الق

  وإھتماماتھ تتشكل حول القضایا بتأثیر وسائل اإلعالم.

ویتلخصمفھوم ھذه النظریة بأن ھناك عوامل تصاحب مضمون الرسالةاإلعالمیة تتمثل في ترتیب رسالة 

تقدم بھ معینة من بین رسائل ومضامین مختلفة، ومساحتھاالزمنیة أو المكانیة في التلفاز، والشكل الذي 

وغیرھا من عوامل اإلبراز المختلفة التي تشیر إلى اھتمام التلفاز بقضایا معینة. وقد فشل الباحثون تقدیم 

نظریة متكاملة حول طبیعة عملیة التغییر فى األولویات التى تحدث نتیجة للتغطیة اإلعالمیة. وفى أغلب 

لتي تولیھا وسائل اإلعالم مزیدا من االھتمام، و االحیان، تفترض بحوث االولویات وجود عالقة بین القضایا ا

  بین تزاید إھتمام الجماھیر بتلك القضایا.

إذا، فنظریة ترتیب األولویات تنطلق من فرضیة العالقة التبادلیة بین وسائل اإلعالم والجمھور المتلقي، أي 

ً في لفت إنتباه الجمھور وتوجیھ اھتمامھ  ً كبیرا نحو قضایا وموضوعات وأحداث أن لوسائل اإلعالم تأثیرا

معینة بالتركیزعلیھا، والتعتیم على موضوعات أخرى قد تفوقھا أھمیة مما یجعل المتلقي ( الجمھور ) یتفاعل 

  مع القضایا المثارة التي سلطت علیھا كل األضواء ویتناسى أو یتجاھل القضایا األخرى غیر المثارة.
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  والمجتمع والمرأة : التلفزیون
ل اإلعالم في بناء األفكار أو تغییرھا لدى أفراد المجتمع وتصوراتھم الذھنیة، وكما ھو الحال في وتؤثر وسائ

تغییر انتباھھم ومھاراتھم وحتى تصرفاتھم، بحیث انھ قد تقودھم للتصرف على ضوئھا لما لھا من التأثیر 

شاشات التلفزیون تشكل الحیاة المباشر والغیر مباشر لدى الجمھور، السیما أن تلك البرامج التي تعرض على 

الفكریة والسلوكیة ألفراد المجتمع بحیث یستجیب لھا األفراد بما فیھم المرأة بشكل خاص، بحیث أنھم ال 

یتعلمون من ھذه البرامج فقط بل یعززون ما یشاھد ویسمع ویكتب، وھذا ما یدل على أھمیة مضمون البرامج 

  ا تلك البرامج لدى الجمھور من األفراد.التلفزیونیة والصور الذھنیة التي تخلفھ

ً في المجتمع األردني، وفي الوقت الذي أظھرت فیھ وسائل اإلعالم  ً فاعال وتحتل المرأة مكانھ أساسیة، ودورا

الحدیثة صور جدیدة لھا، فبات من الضروري أن یتم تحدید موقعھا ضمن ھذه الوسائل المختلفة ومنھا 

  كرسھا اإلعالم للمرأة في ھذه البرامج. اإلعالم، ومعرفھ األدوار التي

وباتت قضیة النھوض بالمرأة األردنیة وتغییر الصورة النمطیة التقلیدیة، التي رسمت لھا في وسائل اإلعالم 

ً في التنمیة  ً كامال ً وشریكا ً فاعال الحدیثة وتطویر وضعھا إلى مستوى المكانة التي تستحقھا باعتبارھا عنصرا

د أصبحت واحدة من أھم القضایا المعاصرة التي مازالت تشغل الحكومات والمؤسسات وتقدم المجتمع، وق

  ).2002-1998والھیئات الدولیة (برنامج العمل الوطني للنھوض بالمرأة األردنیة،

وعلیھ فقد حققت وسائل اإلعالم األردنیة خطوات ملحوظة في تطورھا، فأخذت مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون  

ي برامجھا وذلك إلرضاء جمیع شرائح متابعیھا وھویتھم بفئاتھم وأطیافھم كافة. وتتیح بذلك األردني تنوع ف

  لوسائل اإلعالم األردنیة القدرة على التنافس مع وسائل اإلعالم الفضائیة األخرى.

وفي السیاق ذاتھ وبشكل عام فإن التلفزیون وما یقدمھ من برامج متنوعة یؤدي مجموعة من الوظائف 

یة المھمة، كاإلعالم وتقدیم األخبار واإلرشاد والتوجیھ باإلضافة إلى البرامج الترفیھیة والتسویقیة، الرئیس

والتي تسعى إلى التأثیر على الجمھور من المشاھدین وسلوكیاتھم، عدا عن دعمھم لبعض القیم الحمیدة التي 

ن وما یعرضھ من برامج تتناول مواضیع تسود المجتمعات والتي ال بد من التركیز علیھا. وعلیھ فإن التلفزیو

 ً مختلفة لھا القدرة على جذب اھتمام المشاھدین واستقطابھم لمشاھدة ما یقدمھ التلفزیون بأقل التكالیف نظرا

  ).2010لرخص ثمنھ وسھولة أمتالكھ في أغلب بلدان العالم (الدلیمي، 
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ھات المشاھدین والسیما المرأة، إال أن ھذه ) بأن التلفزیون لھ تأثیرات كبیرة على اتجا2011ویرى (قابیل،

) على أن التلفزیون وبرامجھ أحتلت 2011المناصیر، (االتجاھات المتكونة قابلة للتغییر نحو األفضل. ویؤكد 

مكانة خاصة في حیاتنا المعاصرة لما یقدمھ من أفكار تحاكي العدید من الظواھر الھامة بشكل جاد وبأسلوب 

  على أفكار المشاھدین بشكل قوي ویسھم في تشكیل اتجاھاتھم إلى حد كبیر.یسعى إلى االستحواذ 

ولضرورة دور التلفزیون في العدید من النواحي فال بد من دراسة االتجاھات التي تتأثر بما یعرض علیھ من 

خفیف من برامج تؤثر على االتجاھات الوجدانیة والعاطفیة والتقویمیة والتي ال بد من تعزیز ایجابیاتھا والت

وطأة سلبیاتھا، حیث یؤكد البعض إلى أن ھذه االتجاھات یتم تكوینھا بشكل منتظم ودینامیكي وھذا األمر التي 

 ).2009تسعى إلیھ القنوات الفضائیة من خالل برامجھا التلفزیونیة بشكل خاص (موسى، 

اھتمامھ ببرامج شؤون المرأة  وعلیھ تنبع أھمیة ھذه الدراسة حول الدور الذي یؤدیھ التلفزیون األردني في

بشكل خاص، بالتعرف على حاجات المرأة األردنیة ورغباتھا حول ما یھمھا من مواضیع والتي یتم عرضھا 

في البرامج المخصصة على شاشة التلفزیون األردني، من برامج ثقافیة وصحیة واجتماعیة ودینیة وغیرھا 

ً أم ال، وذلك بحسب تقییم من البرامج األخرى، وعما إذا عكس ھذا األداء  على المرأة أو ھل كان فاعال

  األكادیمیات األردنیات للتلفزیون األردني . 

جاء التلفزیون كوسیلة إعالم نتیجة لتطور السینما والرادیو من الناحیة التقنیة، وقد كان ھذا االختراع نتاج 

بر األسالك الناقلة بین محطات اإلرسال العدید من األبحاث والدراسات التي تناولت نقل الصور المتحركة ع

, والذي استطاع من 1884ومحطات االستقبال، وتكلل نجاح التلفزیون على ید العالم األلماني بول نیكو عام 

تجزئة الصور عن طریق مسحھا تدریجیا بشكل لولبي مستمر میكانیكیا بواسطة اسطوانات لتشكل ومضات 

ن الھواء ومطلیة بمواد كیمیائیة حساسة بسقوط االلكترونات علیھا كھربائیة في أنبوبة زجاجیة مفرغة م

  ).2011(الساري ,

وقد ظھر التلفزیون في العدید من المراحل،حیث یعود الفضل إلى اختراعھ بتقنیتھ الحالیة للدكتور الروسي 

تسجیل من  1923فالدیمیر زوركین والذي كان یعمل في شركة وستنجھاوس األمریكیة حیث استطاع عام 

 1928تطویر التلفزیون، وفي عام  1926براءة اختراعھ، وبعد ذلك قام العالم البریطاني جون بیرد عام 

واستمرت أعمال التطویر إلى عام قامت بعض الشركات األمریكیة بتجربة نظام للبث التلفزیوني عن بعد. 

البلدان األوربیة وبریطانیة  ، حیث ظھرت في ألمانیا أول خدمة تلفزیونیة وتتابعت التطورات في1935
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وأمریكا للبث التلفزیوني مباشرة، مما خلق جو من المنافسة الشدیدة إلنتاج أجھزة تلفزیون متطورة (بلولة 

,2015.(  

ومعناھا (بعد)، (tele) لغویا على أنھا كلمة ذات مقطعین وتتشكل من  یمكن ان یعرف  التلفزیون و

ة عن بعد، في حین یمكن تعریفھ علمیا على انھ طریقة إرسال واستقبال ) ومعناھا الرؤیة أي الرؤیvisionو(

الصور واألصوات من مكان آلخر بواسطة الموجات الكھرومغناطیسیة واألقمار الصناعیة (عبد النبي 

,2014.(  

ر كما یتمیز التلفزیون بالعدید من الخصائص ومن أبرزھا اعتماده على السمع والبصر في ذات الوقت بما یؤث 

على الجمھور المشاھدین، ویعتمد على  الحركة المرافقة لنقل الصوت المتزامنة مع الصورة، ومتوفر في كل 

البیوت، ویختصر الزمان والمكان ولھ القدرة على جذب انتباه األفراد ویعبر عن سلوكیاتھم ومیولھم، 

ن التلفزیون یعتبر من )، وتشیر رشتي بأ2012باإلضافة إلى خاصیة االنتشار الواسع (ابو عرقوب,

االختراعات الحدیثة ذات السرعة العالیة في نقل الحدث, وأكثر فوریة عن غیره من وسائل اإلعالم التقلیدیة 

  ).1980مثل الصحافة (رشتي ,

وھنالك العدید من الوظائف الخاصة بالتلفزیون كوسیلة إعالمیة، ومن أھم وظائفھ المعرفیة، والتثقیفیة،  

جتماعیة، والوظیفة السیاسیة والوطنیة، والترفیھیة الترویحیة , وعلیھ فإن مسؤولیة التلفزیون والتوجیھیة اال

ھي مسؤولیة كبیرة لما لھا من مساھمة في بناء األسس الفكریة ورفع مستویات المشاھدین من جمیع فئات 

  ).2003المجتمع وشرائحھ (حواس ,

خاللھ التأثیر على المشاھدین بشتى أطیافھ، حیث یمكن أن  كما ویتمیز التلفزیون بإمكانات مھمة یستطیع من

یكون قناعات جدیدة من خالل حشد الطاقات تجاه ھؤالء الجماھیر، كما أن للتلفزیون مقدرة على تشكیل 

ً لبعض المعتقدات والقناعات  ً من المشاھدین لدیھ اإلیمان التام بما یطرحھ حتى لو كان مخالفا ً معینا وخلق نوعا

ة لدى الفرد، بحیث أن التكرار وإعادة الطرح ترسخ األفكار وتجعلھا قابلة للتصدیق من قبل المشاھدین السابق

المستھدفین. كما وتساھم وسائل االتصال الحدیثة في مجملھا والتلفزیون خاصة في التأثیر المتدرج على 

ھ، ویعود ذلك بفضل ثنائیة المشاھد ، وذلك من خالل ما یمده من معلومات ومعارف وصوال إلى تشكیل رأی

الصورة والصوت التي تمیزه عن غیره من الوسائل الحدیثة وتجلب انتباه المشاھدین لھ بشكل فعال (ابراھیم، 

2015.(  
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ً في صنع األحداث، حیث یجذب  ً وشریكا ً على ما تقدم فقد أصبح التلفزیون في وقتنا الراھن مساعدا وتأسیسا

لة إعالمیة أخرى وذلك بما تتمتع برامجھ من عنصر التشویق وما ینقلھ المشاھدین بشكل أفضل من أي وسی

ً اكبر من قبل  ً تلقى تجاوبا من واقع جدید، وعلیھ فإن مضمون البرامج التلفزیونیة األكثر جدیة ووضوحا

  ).2011المشاھدین لما للصورة من تفسیرات تعجز عنھا الكلمات (الدلیمي، 

لثقافة اإلعالمیة حیث لھ القدرة في التأثیر على المجتمعات، فمتابعتھ تعني ویعد التلفزیون من أبرز مصادر ا

أن المشاھد سیخرج بحصیلة وافرة من اآلثار التي كونتھا البرامج المعروضة علیھ، والتي تختلف من ناحیة 

  ). 2009(مكاوي والسید،المضمون والمحتوى 

ر المرأة العربیة في بدایة القرن العشرین، بدأت قضایا انطالق دعاوى تحری أما عالقة االعالم بالمرأة ، فمنذ

المرأة تأخذ مكانھا في وسائل اإلعالم العربیة ، ومع تطور ھذه الوسائل تطورت معالجة قضایا المرأة بأشكال 

ً إلى عصرنا الحاضر الذي بتنا نشھد فیھ العدید من وسائل اإلعالم الحدیثة الموجھة  وصور مختلفة، وصوال

معالجة قضایاھا، من مطبوعات صحفیة إلى برامج تلفزیونیة إلى مواقع على شبكة االنترنت، حتى للمرأة و

ً في طرح مشاكل المرأة بین ھذه الوسائل لكسب أكبر حجم ممكن من المشاھدین. كما أن معظم بتنا نشھد تنافسا

 بالشكل الخارجي وكل ما برامج المرأة على الشاشات العربیة بشكل ترى المرأة بعین واحدة، فال تھتم إال

ً عن  یتعلق بھ من لباس وأدوات تجمیل وإرشادات ریاضیة تمكن المرأة من الحفاظ على رشاقتھا، بعیدا

 )2014االھتمامات األخرى (بن روان، 

لذلك كان لزاما على المرأة البحث عن برامج تلفزیونیة من نوع آخر، ال تنحصر صورة المرأة فیھ على 

وتفاصیلھا وجزئیاتھا، فتحقیق برنامج حقیقي ناجح ویحمل الفائدة یعني أن یقوم على إبداع مفردات األنوثة 

من لھم معرفة واسعة أساسھا العلم الحدیث والقراءات االجتماعیة الواسعة التي یمكنھا أن تقدم حلوال صائبة 

ربیة النابعة من لكل ما یحیط المرأة من وقائع  صعبة، وھنا تصعد إلى الذھن خصوصیات المرأة الع

ً كي تنجح في تحدید  ً خاصا ً)، والتي تتطلب فھما المجتمعات التي تعیش فیھا والظروف القاسیة (غالبا

ً (مطالقة،  ).2011المشكالت الحقیقیة، أي األكثر أھمیة وإلحاحا

بة أقل متى وعلیھ فھناك فھم مركب أساسھ الحقیقة العلمیة قبل الوسائط الفنیة التي یمكن العثور علیھا بصعو

ً حین تتوافر للقائمین على تلك البرامج الرغبة الجادة  ما توفرت المعرفة الصائبة، ولیس مثل ھذا األمر شائكا
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في النھوض بالمرأة العربیة والمساھمة في تحسین شروط عیشھا الذي تكتنفھ أشكال ال تحصى من الظواھر 

 التي ال تمنح المرأة دورھا ومكانتھا التي تستحقھا. السلبیة ناھیك بغیاب المعرفة الصائبة في أوساط األسر

ً في ما یتعلق بالمرأة أداة  وال یعد التلفزیون وسیلة للتسلیة (على رغم أھمیة التسلیة) فحسب، لكنھ خصوصا

ً أن یردد مقولة أن  تربویة، ال للمرأة فحسب بل كذلك للمحیط االجتماعي الذي تعیش فیھ والذي لم یعد كافیا

  ).2014صف المجتمع فیما ھو ال یرى ذلك النصف إال كشكل خارجي (بن روان، النساء ن

اإلعالم بأھمیة كبیرة في تثقیف وتوعیة المرأة في المجاالت المختلفة مثل المشاركة السیاسیة،  وكما یساھم

في واالنخراط في العمل العام، والعمل االجتماعي واألسري، وأھمیة دور االتصال والتواصل اإلعالمي 

تفعیل النشاط النسائي في البناء النفسي للمرأة والفروق الفردیة وفقا لمتغیرات البناء النفسي من حیث الكفاءة 

مقابل عدم الشعور بالكفاءة والقدرة على االنجاز مقابل الكسل والتخاذل، والتقمص الوجداني(خصوبة الخیال) 

  ).2007النغالق والتسلط (یوسف،مقابل الرؤیة الضیقة لألمور، والتفتح الذھني مقابل ا

وتحتل المرأة في البرامج اإلعالمیة مكانھ مرموقة ومادة إعالمیة دسمة وذلك بسبب طبیعتھا االجتماعیة 

یشاھدن البرامج التلفزیونیة أكثر من قراءة الصحف والمجالت، ویقبلن على مشاھدة واألسریة، حیث أنھن 

اإلنترنت للتسلیة أساسا كما یبحثن عن التسلیة في الوسائل األخرى، الدراما أكثر من غیرھم، وتستخدم النساء 

  ).2007لذلك یجب حمایة القیم مما تبثھ الفضائیات (یوسف، 

ومن جملة المھام األساسیة نجد مھمة تفعیل الوظیفة اإلعالمیة واالتصالیة في اتجاه المرأة وكل األطراف 

مستوى الرسمي أو على المستوى المجتمع المحلي (بن التي تتعامل مع قضایاھا سواء كان ذلك على ال

  ).2014روان، 

ساھمت التطورات العالمیة الحدیثة في تغییر صورة المرأة وإعطاءھا حقوقھا كاملة دون أي انتقاص، لقد 

حیث أصبحت مرافقة للرجل في جمیع أعمالھ. وحرص األردن على تمكین النساء في المجتمع بالتزامن مع 

ول العربیة في التركیز على المرأة وإشراكھا بشكل فعال في شتى المجاالت، وتفعیل دورھا في اتجاھات الد

)، وسعت المرأة األردنیة بكل جھد إلى إثبات قدراتھا على العطاء، وبیان دورھا في 2007التنمیة (الدقس، 

ا المستمر في تحسین خدمة المجتمع بمختلف المجاالت، مما حذا الحكومات األردنیة المتعاقبة على حرصھ
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مھاراتھا، ونتیجة لذلك باتت وسائل اإلعالم األردنیة تركز على كل ما یھم المرأة وتتناول موضوعاتھا 

  ).2016الموجھة لھا، لما لھذه البرامج في التأثیر على اتجاھاتھا وتغییر سلوكیاتھا (ابو ملحم، 

م 2015- 2011اإلعالمیة للتلفزیون األردني  وألھمیة المرأة في المجتمع األردني تضمنت اإلستراتیجیة 

ً لبرامج  ً واضحا ً على توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني، حیث توجھت توجھا ً في المرأة بناءا ً خاصا محورا

التلفزیون نحو المرأة بھدف بناء صورة إیجابیة عن المرأة األردنیة والعمل على تعزیز منجزاتھا وإسھاماتھا 

  ).2010ع األردني ونھضتھ (اإلستراتیجیة اإلعالمیة للتلفزیون األردني، في بناء المجتم

ومما ال شك فیھ أن وسائل األعالم تلعب دورا مؤثرا وفعاال في تغییر أي صورة نمطیة ألي شخصیة كانت, 

  وقد یكون دوره أساسیا في تغییر الصورة النمطیة للمرأة وإظھار مواطن القوة والتأثیر لدیھا. 

ً عن الصورة التقلیدیة السائدة لذا ال  بد من العمل على تنمیة الوعي اإلعالمي، بحقوق المرأة وقضایاھا بعیدا
من خالل البرامج المتخصصة التي تعمل على تھمیش المرأة وحصرھا في أمور تقلیدیة تبتعد عن المعالجة 

  الجادة لقضایاھا ومشاكلھا.
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: الدراسات السابقة:  ثانیًا

 فزیونیة":اتجاهات طالبات جامعة األزهر نحو بعض البرامج التل) 2001"(عبد الرزاق  -1

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تســلیط الضــوء علــى اتجاهــات طالبــات جامعــة األزهــر تجــاه بعــض البــرامج التلفزیونیــة 

 التي تبث على شاشة التلفزیون من حیث شكل البرامج وطرق العرض والمدة الزمنیة المتاحة لهـا، ومـدى كفایـة

هـذه البــرامج المقدمــة باإلضــافة إلــى أهــم ایجابیاتهــا وأهـم ســلبیاتها واالقتراحــات الالزمــة لمواجهــة هــذه الســلبیات. 

واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي لدراســة اتجاهــات الطالبــات نحــو متابعــة البــرامج الدینیــة والثقافیــة 

ـــة  حتواهـــا. وخلصـــت الدراســـة إلـــى وجـــود أثـــرالمعروضـــة علـــى التلفزیـــون وكفایتهـــا، ومـــدتها الزمنیـــة وم ذو دالل

للبرامج التلفزیونیة ومحتواها على اتجاهات الطالبات نحوها بشكل ایجـابي فـي حـین ال یوجـد اثـر لكـل  إحصائیة

 .ة الزمنیة والفترة المعروضة فیهامن المد

2- Johnson ")2001 (زیون في المناطق وسائل اإلعالم والتغییر االجتماعي: التأثیرات الحدیثة للتلف
 ": الریفیة في الهند

بیـــان دور التلفزیـــون فـــي الحیـــاة الریفیـــة، وتـــأثیره علـــى مختلـــف العملیـــات االجتماعیـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
هـذه الدراسـة  هـدفتكمـا .واالقتصادیة والسیاسیة التي كانـت تحـدث ثـورة فـي القـرى الهندیـة فـي السـنوات األخیـرة

فیـــة باالعتمــاد علـــى المســـح المیـــداني لمجتمـــع الدراســة والمتمثـــل فـــي قـــریتین هنـــدیتین تقـــدیم بیانـــات انثوغرا إلــى
عـدد مـن النتـائج كـان مـن أهمهـا أن  إلـىوخلصـت الدراسـة .وباالعتماد على نظریـة التنمیـة والتغییـر االجتمـاعي

لیـــة العالقـــات للتلفزیــون أثـــر ایجــابي علـــى العملیــات االجتماعیـــة مــن ناحیـــة التمــدن والنمذجـــة الحضــاریة، وهیك
ســـلبیًا لــبعض التطـــورات الناشــئة فـــي التغییــر االجتمـــاعي فـــي  أثــرافــي حـــین أظهــرت النتـــائج  .واللغـــة اإلنســانیة
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الناحیة النفسیة والثقافـة علـى حـد سـواء، وأن متـابعي التلفزیـون فـي القـرى یتسـمون بالنشـاط فـي اسـتخدام وسـائل 
  ستوى القرى وخارجها.على التنمیة الداخلیة على م أثرامما له  اإلعالم

 ":دراسةمیدانیة: دوروسائالإلعالمفیالتثقیفالصحیللمرأةالسعودیةبمدینةالریاض) 2005باریان "( - 3

مــن خــالل بیــان  وسائالإلعالمفیالتثقیفالصحیللمرأةالســعودیةبمدینةالریاضبیــان دور  هــدفت هــذه الدراســة إلــى

توعیة الصحیة الالزمة ومـدى اسـتفادتها منهـا. المصادر التي تعتمد علیها المرأة السعودیة للحصول على ال

حیث تم اختیار مجتمع الدراسـة وعینتهـا مـن النسـاء السـعودیات  يواعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح

فــي مدینــة الریــاض. وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج كــان مــن أبرزهــا وجــود اخــتالف فــي مصــادر 

من حیث نوعها أو من درجـة متابعتهـا، حیـث احتلـت فـي الدرجـة التثقیف الصحي للنساء السعودیات سواء 

كمـا وأظهـرت أیضـًا  ن ثم الصحافة واإلذاعة واالنترنـت،األولى المجالت الطبیة ومن ثم تالها التلفزیون وم

باإلضــافة إلــى  ألخبـار الفنیــة والبــرامج المنوعـة،إلـى أن میــول عینــة الدراسـة كــان للمــواد اإلعالمیـة مــن ثــم ا

  تباط قوي بین مصادر الوعي الصحي وزیادته لدى المرأة السعودیة.وجود ار 

صورة المرأة في اإلعالم العربي وهموم ومشكالت المرأة في الصحافة واإلعـالم فـي ) 2005شعلة "( - 4

 القاهرة": 

م. هدفت الدراسة إلى إثارة عدد من القضـایا الرئیسـیة المرتبطـة بموضـوع المـرأة واإلعـالم ودو المـرأة فـي اإلعـال

تحریك الفكر اإلعالمي تجاه هذه الموضوعات الحیویـة، ونشـر الـوعي حولهـا وحـث الممارسـة اإلعالمیـة بهدف 

على التجدید من حیث موقفها من صـورة المـرأة وموقفهـا مـن المـرأة العاملـة فـي المؤسسـة اإلعالمیـة. وتوصـلت 

ي وسائل اإلعالم العربیـة ومنهـا: إنشـاء الباحثة إلى مجموعة من المقترحات والتوصیات لتحسین صورة المرأة ف
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مرصــد إعالمــي عربــي مهمتــه الرئیســیة خدمــة المــرأة العربیــة وقضــایاها، رصــد مــا ینقلــه التلفزیــون مــن بـــرامج 

وصــور عــن المــرأة العربیــة مــع التأكیــد علــى رصــد الواقــع بســلبیاته وایجابیاتــه، إجــراء أبحــاث متخصصــة عـــن 

فیمــا یتعلـق بوضــع المـرأة وقضــایاها ورغباتهــا واحتیاجاتهـا والســعي نحــو الرسـالة اإلعالمیــة ومضـمونها وخاصــة 

  توفیر تلك الدراسات.

5 - Barton")2009 (Diverging Reality     Television     Programming     and     

The Influence of Content on Gratifications Obtained:  Gratifications. 

 دى الرضا عن محتواها في  التأثیر االیجابي على المشاهدین": برامج التلفزیون الواقعیة وم

ــــدى  ــــان أثــــر البــــرامج التلفزیونیــــة الواقعیــــة ومضــــامینها نحــــو تحقیــــق االشــــباعات ل هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى بی

لوسـائل اإلعـالم بشـكل عـام، ومتـابعتهم  األفـرادالمشـاهدین، باإلضـافة إلـى بحثهـا عـن األسـباب الدافعـة لمتابعـة 

ة معینــة بشــكل خــاص، ومــا االشــباعات التــي تقــدمها هــذه الوســیلة بالمقارنــة مــع االشــباعات المتوقعــة مــن لوســیل

، وبیــان االشــباعات الفعلیــة لــدیهم جــراء مشــاهدتهم لوســائل اإلعــالم ومــا هــي البــرامج المفضــلة المشــاهدینقبــل 

ة حیــث بلغــت عینــة الدراســة ومضــامینها والتــي تشــبع حاجــاتهم. واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب المســح بالعینــ

. وخلصت الدراسة إلى العدید مـن النتـائج كـان مـن أبرزهـا أن لجـنس الفـرد المبحـوث عالقـة  689 طالبًا جامعیًا

وثیقة نحو متابعة البرامج التلفزیونیة، وأن اإلناث هم من یشاهدون البرامج التلفزیونیة بنسـبة أعلـى مـن الـذكور. 

ى أن أفــراد العینــة لــم یجــدوا ویالحظــوا تنوعــًا فــي المضــامین التــي تعرضــها فــي حــین أظهــرت النتــائج أیضــًا إلــ

  التلفزیونات.
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 صورة المرأة األردنیة في الصحافة األردنیة الیومیة:  )2009بدر "( - 6

فــي الصـحافة األردنیـة الیومیـة، وبیــان  هاهـدفت هـذه الدراسـة إلــى التعـرف علـى صـورة المــرأة األردنیـة كمـا قـدمت

بــة، واألجنــدة اإلعالمیــة فــي رســم معــالم تلــك الصــورة. وتوصــلت الباحثــة إلــى أن صــورة المــرأة دور حــارس البوا

األردنیة في الصحف الیومیة الثالث ( الرأي، الدستور، الغد) هي صورة ایجابیة لكـن غیـر متوازنـة تمامـا. كمـا 

میة وتركــز االهتمــام علــى أبــرزت النتــائج أن االهتمــام بنشــاطات المــرأة غیــر الرســمیة أكثــر مــن النشــاطات الرســ

  المرأة في العاصمة دون غیرها من مناطق المملكة.

العامــة النســویة فــي األردن :دراســة تطبیقیــة علــى مجلــة   تتقیــیم مجــالت العالقــا )2011حــداد "( - 7

 تایكي": 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تقیــیم مجــالت العالقــات العامــة النســویة فــي األردن مــع التطبیــق علــى 

جلـة تـایكي لمعرفــة المضـامین التــي تناولتهـا. وقــد اعتمـدت الباحثـة علــى المـنهج الوصــفي لمعرفـة الخصــائص م

والمتغیـرات والعوامـل المتعلقـة بالمجلـة.  وقـد اسـتخدمت الباحثـة أسـلوب المسـح بالعینیـة لقیـاس اتجاهـات القــارئ 

ـــة تـــایكي النســـویة. وتوصـــلت الباحثـــة أن اتجاهـــا ه التقیـــیم المرتفـــع قـــد غلـــب علـــى رأي األردنـــي نحـــو تقیـــیم مجل

األردني وهو مؤشر عن الرضا على مضمون المجلة. وكما توصلت إلى أن المجلـة موجهـة إلـى القـارئ بـالرغم 

من أنها تهتم باإلبداع النسوي أي أن مضمون المجلة وشكلها الفنـي والحاجـات التـي تلبیهـا للقـارئ ال تفـرق بـین 

 اإلناث التي تهتم بكافة تفاصیلها. ذكر وأنثى، وجاءت الفروق لصالح
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دور التلفزیـــون فـــي تزویـــد المـــرأة األردنیـــة بمعلومـــات حـــول قضـــایا المجتمـــع  )2012الطوالبـــة "(  -8

 المحلي":

هدفت هذه الدراسـة إلـى بیـان دور التلفزیـون فـي تزویـد المـرأة األردنیـة بمعلومـات حـول قضـایا المجتمـع المحلـي 

ف إلى مدى تحقق التأثیرات المعرفیة والوجدانیـة والسـلوكیة المرتبطـة باالعتمـاد التي تهمها، باإلضافة إلى التعر 

علـى التلفزیــون األردنـي. واســتندت هـذه الدراســة علــى نظریـة االعتمــاد علـى وســائل اإلعـالم. واســتخدمت مــنهج 

تـائج كـان مـن ) امرأة من محافظة اربد. وخلصت الدراسـة إلـى العدیـد مـن الن300المسح لعینة النساء والبالغة (

) ال یشــاهدون %46.5( نســبة ) وأن%53.5أبرزهــا أن نســبة مشــاهدي التلفزیــون األردنــي مــن النســاء بلغــت (

التلفزیـــون األردنـــي وبرامجـــه. فـــي حـــین أظهـــرت النتـــائج أیضـــا بـــأن األخبـــار هـــي أكثـــر البـــرامج تفضـــیًال لعینـــة 

نیــة قــد تحققــت نتیجــة اعتمــاد أفــراد العینــة علــى الدراســة، ووجــود عــدد مــن التــأثیرات المعرفیــة والســلوكیة والوجدا

  التلفزیون األردني للحصول على المعلومات.

 دور اإلعالمیة األردنیة في القطاع الریاضي (المشكالت والحلول)":) 2013بزادوغ "(  -9

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اإلعالمیـــة األردنیــة فــي مجــال الریاضــة وأســباب ضــعف حضـــور 

ة األردنیــة فــي المؤسســات اإلعالمیــة وبیــان المواضــیع التــي تفضــل متابعتهــا، وطــرق تنمیــة المهــارات اإلعالمیــ

. ولجمـع البیانـات الالزمـة االصحفیة لدیها في القطاع الریاضي وتحدید المعوقات التي تواجهها في مجال عملهـ

سـتبانة التــي وزعــت علــى  عینــة لـدعم اإلجابــة علــى أســئلة الدراسـة اســتخدمت الباحثــة المقــابالت الشخصــیة واال

إعالمیــــة. وبنــــاء علــــى نتــــائج التحلیــــل  568إعالمیــــة تــــم اختیــــارهن مــــن مجتمــــع الدراســــة البــــالغ  257بلغــــت 
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اإلحصائي إلجابات عینة الدراسة تبین أن هناك رضا لدى العینـة علـى دور اإلعالمیـات فـي القطـاع الریاضـي 

إلعالمیات في قطاع اإلعـالم الریاضـي ومحدودیـة عـدد على الرغم أن النتائج بینت وجود ضعف في حضور ا

ـــدیهن فـــي مجـــال  العـــامالت فـــي هـــذا المجـــال وقـــد أظهـــرت النتـــائج أن ذلـــك یعـــود لعـــدم تـــوفر اإللمـــام الكـــافي ل

، ووجـود ضـغوط أسـریة ومجتمعیـة باتجـاه عـدم دخـولهن بالتوجه إلى مجاالت إعالمیـة أخـرىالریاضة ورغبتهن 

ا بینــت النتــائج أن مــن أهــم معوقــات عمــل اإلعالمیــة فــي القطــاع الریاضــي هــو مجــال اإلعــالم الریاضــي. كمــ

إعطاء الذكور فرصة التواجد المیداني أكثر من اإلناث لقدرتهم علـى متابعـة األحـداث الریاضـیة علـى المسـتوى 

اإلعالمیـــة حضــور   الــداخلي والخــارجي. كمـــا تبــین وجــود فـــروق دالــة إحصــائیا فـــي إجابــات المبحوثــات حـــول

ألردنیــة فــي الوســط الریاضــي تعــزى إلــى الفئــة العمریــة والمؤهــل العلمــي والوصــف الــوظیفي. وبنــاء علــى نتــائج ا

الدراسة قدمت الباحثـة عـدة توصـیات مـن أهمهـا : ضـرورة العمـل علـى تـذلیل المعوقـات التـي تحـد مـن حضـور 

 إلعالم الریاضي .اإلعالمیة األردنیة في الوسط الریاضي والعمل على تطویر قدراتها في مجال ا

في المؤسسات  االتصالمن التعامل مع تكنولوجیا  األردنیات اإلعالمیاتتمكین )3201("التل - 10

 ":)دراسة میدانیة(اإلعالمیةاألردنیة

 وقــدرتهن علــى التفاعــل واالنــدماج بتكنولوجیــا اإلعالمیاتاألردنیــاتهــدفت هــذه الدراســة إلــى بیــان  مــدى تمكــن 

خدامهن لهـــذه التكنولوجیـــا فـــي العمـــل وكیفیـــة التواصـــل مـــع هـــذه التكنولوجیـــا وبیـــان وكـــذلك مـــدى اســـتاالتصـــال 

ــــا االتصــــال ومــــا هــــي المعوقــــات التــــي یعــــانین منهــــا فــــي هــــذا  المــــؤهالت التــــي یمتلكنهــــا فــــي مجــــال تكنولوجی

نـــة لجمـــع البیانـــات الالزمـــة مـــن عی كـــأدواتالدراســـة تـــم اســـتخدام المقابلـــة واالســـتبانة  أهـــدافولتحقیـــق .المجـــال

مســتجیبة.وبناء  150تـم اختیــار عینــة طبقیـة عشــوائیة بلغــت  إعالمیــة 225الدراسـة حیــث بلــغ مجتمـع الدراســة 
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مــن عینــة الدراســة تســتفید مــن معرفتهــا  %40.8 أنالعینــة فقــد تبــین  اإلحصــائیإلجاباتأفرادعلــى نتــائج التحلیــل 

كمـا بینـت نتـائج  .خداما هـي شـبكة االنترنـتالوسـائل اسـت أكثـرعملهـا وان  أثنـاءالجدیدة في تكنولوجیا االتصال 

مــع القنــوات التلفزیونیــة المختلفــة بمعــدل ســاعة واحــدة یومیــا وان مـــا  لإلعالمیــاتهنــاك تواصــل  إلىــأنالدراســة 

مــن المســتجیبات یتواصــلن مــع شــبكات التواصــل االجتمــاعي فیســبوك ،تــویتر ،والیوتیــوب . وفــي  %52نســبته 

 اإلعـالمالتطـور فـي  أنمـع تكنولوجیـا االتصـال بینـت النتـائج  اإلعالمیـةصـل مجال المعوقات التي تحد مـن توا

 إلـىالمعوقات لما یتطلبه ذلك من مهـارات تقنیـة قـد ال تكـون موجـودة لـدى الـبعض وتحتـاج  أهمااللكتروني من 

  المعوقات المادیة . باإلضافةإلى فترة طویلة للتدرب علیها،

  التعلیق على الدراسات السابقة: 

تناولت العدید من الدراسات برامج التلفزیون واإلذاعة، وهـذا مـا سـاعد العدیـد مـن المؤسسـات اإلعالمیـة فـي لقد 

تبنــــي البــــرامج التلفزیونیــــة وتطویرهــــا بمــــا یســــهم مــــع أهــــدافها، وفــــي دراســــتنا هــــذه ســــوف تتنــــاول الباحثــــة تقیــــیم 

  .األكادیمیات األردنیات الهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة

م تجد الباحثـة دراسـات ذات صـلة مباشـرة بموضـوع الدراسـة الحالیـة. وكمـا أن الدراسـات السـابقة تناولـت المـرأة ل

بشـكل عــام، ولـم تأخــذ اثـر تقیــیم المختصــین لتلـك البــرامج التـي تعنــي بشــؤون المـرأة ومــدى تأثیرهـا علــى المــرأة، 

لتقیـیم لتلـك البـرامج التـي تعنـي بشـؤون وعوضا عن ذلك لم تشر غالبیة الدراسات برأي أصحاب االختصـاص وا

المـــرأة ، وهـــو مـــا یمیـــز هـــذه الدراســـة عـــن غیرهـــا فـــي أنهـــا مـــن الدراســـات التـــي تبحـــث فـــي تقیـــیم األكادیمیـــات 

  األردنیات الهتمام التلفزیون األردني بشؤون وقضایا المرأة .
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البــرامج التلفزیونیــة باهتمامهـــا  یمكــن االســتفادة مــن الدراســات الســابقة بــالرجوع إلــى مــا توصــلت إلیــه مــن تقیــیم

بقضـــایا وشـــؤون المـــرأة، والبـــدء مـــن حیـــث انتهـــى هـــؤالء البـــاحثون، وكـــذلك مـــن الممكـــن االســـتفادة مـــن النتـــائج 

العملیة لدراساتهم بالمقارنة مع النتائج التي تحصل علیها الباحثة فـي هـذه الدراسـة، ورؤیـة إن كـان هنـاك فروقـًا 

ه البــرامج المهتمــة بشــؤون المــرأة مــن وجهــة نظــر تقیــیم األكادیمیــات األردنیــات تعــود إلــى األســلوب الــذي تتبنــا

  للتلفزیون األردني. 
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 الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

یتناول هذا الفصل وصفًا لعینة الدراسة وأدواتها التي تم استخدامها في جمع البیانات، وطرق التحقق 

الفصل وصفًا إلجراءات تطبیق الدراسة ومتغیراتها والمنهجیة المستخدمة  من صدقها وثباتها. كما یتضمن هذا

 فیها، باإلضافة إلى المعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة البیانات واستخالص النتائج.

  منهجیة البحث

  لتحقیق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها. المسحي باستخدام المنهج الوصفي ةالباحث تقام  

یعرف المنهج الوصفي بأنه "أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات كافیة ودقیقة عن ظاهرة أو 

موضوع محدد ومن خالل فترة أو فترات زمنیة معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملیة تم تفسیرها 

  ).1982عبد الحق، وعدس و  بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات الفعلیة للظاهرة" (عبیدات

،ویتم استخداما في الظواهر اإلنسانیة واالجتماعیةالمنهجیات  یعتبر المنهج الوصفي من أنسب وأكثركما و 

یتسم المنهج الوصفي بالواقعي ألنه معینة،كما و  كافیة حول الظاهرةوالمسبقة المعرف الفي ظل ه ماستخدا

  .یدرس الظاهرة كما هي في الواقع

صفي یعتبر أسلوب علمي بسبب تفسیره وتحلیله للظاهرة المراد قیاسها، ویتمیز بعمقه في كما أن المنهج الو 

  نتائجه وهذا ما یساعد في التوصل إلى حكم وفهم وتفسیر مشكلة البحث. 

  :)1982وعدس وعبد الحق،  ومن أهم خطوات المنهج الوصفي كما ذكرها (عبیدات
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 تي تساعد على تحدیدها. اإلحساس بالمشكلة وجمع البیات والمعلومات ال -1

 تحدید المشكلة المراد دراستها وصیاغتها في شكل سؤال.  -2

 صیاغة فروض الدراسة والتي یمكن أن تجیب عن سؤال البحث بصورة مؤقتة.  -3

 اختیار العینة التي ستجرى علیها الدراسة وتحدید حجمها ونوعها.  -4

 ة واالستبیان.اختیار أدوات جمع البیانات والمعلومات المناسبة كالمقابل -5

  یقوم الباحث بكتابة النتائج وتفسیرها ویختبر الفروض ویقدم عدد من التوصیات. -6

 مجتمع الدراسة:

األردنیات في المملكة األردنیة الهاشمیة، في جامعتي (  تتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من األكادیمیا

معرفة بمجاالت معرفیة مختلفة ممن الجامعة األردنیة، جامعة الشرق األوسط،) من ذوي االختصاص وال

بإمكانهن تقییم اهتمام التلفزیون األردني في برامج المرأة بحكم وضعهن األكادیمي ، حیث أشارت النتائج  في 

) أكادیمیة 215أن مجموع عدد األكادیمیات األردنیات في الجامعتین أنفة الذكر بلغ عددهم ( 2017عام 

) من األكادیمیات 140عینیة عشوائیة ، وبذلك ستكون عدد العینة ( أردنیة، وان عینة الدراسة ستكون

  مكان عملهم في جامعتین حسب ) یبین توزیع أفراد مجتمع الدراسة 1والجدول (األردنیات 

  ( الجامعة األردنیة، جامعة الشرق األوسط).
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  )1جدول (

  مكان عملهمتوزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب 

 العدد مكان العمل

 101 ة األردنیةالجامع

 39 جامعة الشرق األوسط

 140 المجموع الكلي

  

  عینة الدراسة

  أكادیمیة أردنیة ممن یعملون في الجامعات األردنیة التالیة) 140تكونت عینة الدراسة من (

استبانة أي تم حذف ، كما انهلم ی) 215من إجمالي العدد(( الجامعة األردنیة، جامعة الشرق األوسط) 

، العمركما روعي تنوع العینة من حیث  .العشوائیةالشروط فیها ، وتم اختیارهم بالطریقة  میعالكتمالج

 منمحدد حیث وزعت االستبانات على عدد والرتبة األكادیمیة،وعدد سنوات الخبرة،  ،المؤهل العلميو 

، ومن ثمتمّ الخاصة) األكادیمیات األردنیات في جامعتین (الجامعة األردنیة الحكومیة، وجامعة الشرق األوسط

الرتبة األكادیمیة، عدد سنوات ، العمر،المؤهل العلميوفق متغیرات الدراسة ( األكادیمیات األردنیاتتصنیف 

  ) یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیراتها.2). والجدول (الخبرة 
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  )2جدول (

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیرات الدراسة

  

 

  

 التكرار المستوى المتغیر

 العمر -1

 3 30اقل من □

  39-30من □
  49-40من □
  59-50من □
 فأكثر -60من □

6  
26  
90  
15 

المؤهل  -2
 العلمي

 15 ماجستیر□

  125 دكتوراه□
 

الرتبة  -3
 العلمیة

 16 مدرس□

 46 أستاذ مساعد□
  أستاذ مشارك□

  60  

  18  أستاذ□
    

سنوات  -4
 الخبرة

 17 سنوات  5اقل من □

 52 سنوات 10 -6□

 56 سنة 15 -11□

  سنة 20 -16 □
  سنة 20أكثر من  □

 

11  
4  
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  أدوات الدراسة

، وفیما یلي ة تم بناءها بما یتناسب مع الدراسةباستخدام أدوا ةالباحث تلإلجابة عن أسئلة الدراسة قام

  .األداةوصف تفصیلي لهذه 

 

  فزیون األردني لشؤون المرأةتقییم األكادیمیات األردنیات الهتمام التلمقیاس 

ذي العالقة، واالستفادة من آراء المختصین في هذا  النظريبالرجوع إلى األدب  ةالباحث تقام

باهتمامات للدراسات السابقة المتعلقة  اأثناء مراجعته ةعلیها الباحث تالمجال، وبعض الدراسات التي اطلع

  ومنها؛التلفزیون األردني بشؤون المرأة 

 والطوالبة)، 2011( وحداد)، 2009( وبدر)، 2005( شعلة)، و 2005( وباریان)، 2001( بدالرزاقعدراسة  

موضوع ببناء المقیاس لجمع البیانات حول  ةالباحث تثم قام.)2013( التل)، 2013( بزادوغ)، 2011(

  .الدراسة

الجزء األول: : ثالثة أجزاءمن ة تقییم األكادیمیات األردنیات الهتمام التلفزیون األردني لشؤون المرأتكونمقیاس

الرتبة ، المؤهل العلمي، العمر(یتضمن معلومات عامة عن أفراد عینة الدراسة، في ضوء متغیرات 

فیتكون أربعة أسئلة مترابطین فیما بینهم، بحیث أن السؤال األول  أما الجزء الثاني ).األكادیمیة، سنوات الخبرة

سئلة وفقرات المقیاس، وأما تتوقف عند السؤال الذي یلیه، بحیث أن یحدد مصیر أما متابعة المستجیبة أل

، ال أتابع) فإذا كانت إجابة المستجیبة (ال  ، نادرًا ، أحیانًا ، غالبًا السؤال األول تندرج له عدة خیارات (دائمًا

د هذا الحد من أتابع )، یتم اإلجابة على السؤال الثاني أسباب عدم المتابعة، ثم تتوقف إجابة المستجیبة عن

إجابتها على االستبیان، وتعید االستبیان إلى الباحثة، أما إذا كانت إجابة المستجیبة احد الخیارات األخرى 
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) فتكمل أسئلة االستبیان وفقراتها.أما الجزء الثالث  ، أحیانا، نادرًا ، غالبًا ) فقرة، موزعة 21فتكون من ((دائمًا

محور  ) فقرات،7كون من (ت، وتتقییم العام لبرامج التلفزیون األردنيمحور مستوى ال، وهي: أربعةمحاورعلى 

) 3وتتكون من ( ومحور مستوى تقییم البرامج) فقرات، 6كون من (ت، وتدرجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة

بة وقد تم تدریج مستوى اإلجا  ) فقرات.5كون من (ت، وتومحور صور المرأة في التلفزیون األردنيفقرات، 

 5(عالیة جدًا فقرات وفق مقیاس لیكرت الخماسي، وحددت بخمس مستویات، وهي: العلى كل فقرة من 

  درجة واحدة).  1( ال اعلمدرجتان)،  2(ضعیفة درجات)،  3( وسط درجات) , 4( عالیةدرجات), 

  تم استخراج مؤشرات الصدق اآلتیة:

  صدق المحتوى 

) یبین المقیاس بصورته األولیة، 1) فقرة، والملحق (21ذي تكون من (بعد إعداد المقیاس بصورته األولیة، وال

من  الشرق األوسط، وجامعة البتراء) محّكمین من أعضاء هیئة التدریس في جامعة 7تم عرضه على (

، وذلك بهدف تحكیمه من حیث مناسبته والصحافة، والتربیة، واإلدارة التربویة ،اإلعالمالمختصین في 

، ومدى دقة الصیاغة اللغویة للفقرات ووضوحها، ومدى مالءمتها للهدف الذي تقیسه. وقد لموضوع الدراسة

التي قدمها  تم األخذ بمالحظات المحّكمین حول المقیاس، ثم أجریت التعدیالت بناًء على المالحظات

  ) یبین ذلك.2،3(المحّكمون، والملحق 

من األكادیمیات األردنیات ) 30ینة مكونة من (لحساب صدق البناء تم تطبیق المقیاس على ع صدق البناء

من خارج أفراد عینة الدراسة، حیث تم حساب قیم معامالت االرتباط بین الفقرة، والبعد الذي تنتمي له، 

  ) یوضح ذلك.3والدرجة الكلیة للمقیاس، والجدول (
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  )3جدول (

  اس ككلالمقیمع قیم معامالت االرتباط بین كل فقرة والبعد الذي تنتمي له 

 كل فقرةاالرتباط  رقم الفقرة

1 0.71 

2 0.62 

3 077 
4 047 
5 0.45 
6 0.66 

7 0.28 

8 0.48 
9 0.64 

10 0.62 
11 0.65 

12 0.73 

13 0.42 
14 0.29 

15 0.36 
16 0.37 

17 0.52 

18 0.77 
19 0.37 

20 0.54 
21 0.30 
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رتباط بین كل فقرة والبعد والمقیاس ككل كانت دالة ) أن جمیع معامالت اال3یالحظ من الجدول (

، وتراوحت قیم معامالت االرتباط بین فقرة والبعد بین ( )وهذا یدل على صدق بناء 0.77  - 0.28إحصائیًا

  مقبول للمقیاس.

  ثبات مقیاس تقییم األكادیمیات األردنیات الهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة

، وبلغت حساب قیم معامالت االتساق الداخلي باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا)لمقیاس بتم التحقق من ثبات ا

محور مستوى األربعة(المقیاس  محاور)، كما تم حساب ثبات 0.866قیمة االتساق الداخلي للمقیاس ككل (

محور مستوى تقییم و ، محور درجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة، التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني

، حیث بلغت قیمة ثبات (كرونباخ ألفا)باستخدام معادلة ومحور صور المرأة في التلفزیون األردني) ، البرامج

درجة اهتمام التلفزیون )، وبلغت قیمة ثبات بعد 0.77(مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردنيبعد

صور  )، وبلغت قیمة ثبات بعد0.433( مستوى تقییم البرامج )، وبلغت قیمة ثبات بعد0.79(األردني بالمرأة

)،وبالنظر إلى هذه القیم، فإنها تعد مقبولة الستخدام المقیاس ألغراض 0.56( المرأة في التلفزیون األردني

 الدراسة. 
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  طریقة التصحیح

جزأین، ورته النهائیة بصتقییم األكادیمیات األردنیات الهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة مقیاس تكون

، محاور) 4) فقرة موزعة على (21من (الجزء األول أسئلة یتم اإلجابة علیها، أما الجزء الثاني فیتكون 

أمام كل فقرة لبیان مدى  (×)) یبین ذلك ، ولإلجابة على فقرات المقیاس یضع المستجیب إشارة 3والملحق (

ى تدریج یتكون من خمس درجات، وفقًا لتدریج لیكرت تطابق ما یرد في الفقرة مع قناعته الشخصیة، عل

)Likert :3؛ وتعطى (وسط) درجتان، 4؛ وتعطى (عالیة) درجة، 5؛ وتعطى (عالیة جداً ) الخماسي، وهي (

) درجات، وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة 1؛ وتعطى (ال اعلم) درجات، 2؛ وتعطى (ضعیفةدرجات ، 

) فقرة، فإن 21اس بین واحد وخمس درجات، وبما أن المقیاس یتكون من (على كل فقرة من فقرات المقی

) درجة، وهي أدنى درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص، 21الدرجة الكلیة  للمقیاس تراوحت بین (

، وهي أعلى درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص. وقد تم تصنیف المتوسطات الحسابیة درجات) 105و(

 5 – 3.67متوسط )، ومن (  3.66 – 2.34فما دون منخفض )، ومن (  2.33ي: (وفق المعیار التال

لدى أفراد  التلفزیون األردني بشؤون المرأة  تقییم األكادیمیات األردنیات الهتماممرتفع )، وذلك لتحدید مستوى 

  عینة الدراسة.
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  إجراءات الدراسة

  :اتیة في تنفیذ دراستهاإلجراءات اآل ةبإتباعالباحث تولتحقیق أهداف الدراسة قام

  الرجوع إلى الدراسات السابقة، واألدب النظري للدراسة. -1

في جامعتي (الجامعة األردنیة،  والمسجلیناألكادیمیات األردنیات تم تحدید عینة الدراسة، وهم  -2

 .2017وجامعة الشرق األوسط) لعام 

، وتمت ردنیات والجامعات أنفة الذكراألكادیمیات األالدراسة شخصیًا على  استبانةبتوزیع  ةقام الباحث -3

مع توضیح اإلرشادات  ةالدراسة من خالل المتابعة الشخصیة من الباحث استبانةعملیة متابعة تطبیق 

 الضروریة الالزمة لإلجابة على فقرات أدوات الدراسة.

فقط  لميالدراسة سوف تستخدم لغایات البحث الع استبانةتم إعالم العینة بأن إجاباتهم على فقرات  -4

 . وستعامل بسریة تامة

تم إعطاء عینة الدراسة الوقت الكافي لإلجابة على فقرات أدوات الدراسة، والتأكید على عدم وجود  -5

 وقت محدد لإلجابة، إضافة إلى متابعة استفساراتهم.

 طالشرو  مستوفیةكاملاالستبیانات  التأكد على أنطبقت أدوات الدراسة على كامل أفراد العینة، وتم  -6

الرتبة ، أو مؤهل العلمي، أو الاألفرادكـالعمرذكر البیانات األولیة التي تختص بمعلومات عن مثل (

ترك الفقرات  عدم وضع أكثر من إجابة للفقرات، أو التأكد من عدم، و األكادیمیة، أو سنوات الخبرة

وزعین حسب متغیرات م أكادیمیة أردنیة) 140. وبذلك فإن عینة الدراسة الفعلیة تكونت من ()فارغة
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الدراسة، ومن ثم جمعت البیانات وتم تحلیلها عن طریق معالجتها بواسطة الحاسوب، واستخدام الرزمة 

  ).SPSSاإلحصائیة (

  الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

یتضمن هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة لإلجابة عن األسئلة والفرضیات التي 
  ما یلي عرض لهذه النتائج:تم طرحها، وفی

 :   .؟"ما مستوى تقییم األكادیمیات األردنیات للتلفزیون األردني "النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوًال

المعیاریــة لمجــاالت مســتوى لإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات 
ي مــن وجهــة األكادیمیــات األردنیــات، كمــا هــو مبــین فــي الجــدول تقیــیم األكادیمیــات األردنیــات للتلفزیــون األردنــ

)4.(  
  
  
 )4جدول (

  لمستوى تقییم األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
المتوسط  المجال الرتبة

 الحسابي*
االنحراف 
 المعیاري

 المستوى العام المئویةالنسب  القیم المفقودة العدد المتاح

مستوى التقییم العام لبرامج  1
 التلفزیون األردني

 متوسط %52.6 40 100 0.59 2.63

صورة المرأة بالتلفزیون  4
 األردني 

 متوسط %50 40 100 0.55 2.50

درجة اهتمام التلفزیون األردني  2
 بالمرأة

 متوسط %49.4 40 100 0.61 2.47

 منخفض 43.2% 40 100 0.75 2.16 مستوى تقییم البرنامج 3

 منخفض %49.8 40 100 0.49 2.49 مستوى تقییم األكادیمیات ككل *
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الستجابة األكادیمیات األردنیات (فقط المتابعات للتلفزیون ) أن المتوسطات الحسابیة 4یبین الجدول (

ولالستبانة ككل، ت منخفضة لجمیع المجاال) وبدرجة ممارسة 2.63 – 2.16تراوحت ما بین (األردني)، 

مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون وجاء ترتیب المجاالت من حیث المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 

والنسبة المئویة لهذا  )0.59) وانحراف معیاري (2.63األردني حیث كان المتوسط الحسابي لهذا المجال (

) 2.50ي حیث كان المتوسط الحسابي لهذا المجال (صورة المرأة في التلفزیون األردن)، %52.6المجال (

درجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة )، أما %50والنسبة المئویة لهذا المجال ( )0.55وانحراف معیاري (

والنسبة المئویة لهذا المجال ) 0.61) وانحراف معیاري (2.47حیث كان المتوسط الحسابي لهذا المجال (

 )0.75) وانحراف معیاري (2.16توى تقییم البرامج بمتوسط حسابي لهذا المجال (كما جاء مس )،49.4%(

) ویعكس درجة 2.49(لالستبانة ككل وبلغ المتوسط الحسابي الكلي )، %43.2والنسبة المئویة لهذا المجال (

التلفزیون أما من ناحیة المجال األول في أداة الدراسة مجال( مستوى التقییم العام لبرامج .منخفضةتقییم 

) فقرات فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة 7األردني) والذي اشتمل على (

في محور مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني مع درجة التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني من 

  )5الجدول ( نیات، كما هو موضح فيوجهة نظر األكادیمیات األرد
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  )5جدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجال مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات 
  األردنیات مرتبة ترتیب تنازلیاً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 التقییم 

 الترتیب

 1 متوسطة  1.05 3.05 اإلخباریة البرامج 4

 2 متوسطة  0.86 2.67 البرامج الثقافیة 1

 3 متوسطة  0.79 2.66 برامج الطهي 7

 4 متوسطة  0.78 2.63 البرامج االجتماعیة 3

 5 متوسطة  0.92 2.60 البرامج الدینیة 2

 6 متوسطة 0.84 2.48 البرامج الصحیة 6

 7 توسطةم 0.88 2.38 البرامج الترفیهیة 5

  متوسطة  0.59 2.63 مجال التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني ككل  

  

مجال ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى التقییم لكل فقرة من فقرات 5یبین الجدول رقم (

والمجال ككل، ویالحظ مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات 

)، أما المجال ككل فقد حصل على 2.38 – 3.05أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

  .توسطة) وبدرجة تقییم م2.63متوسط حسابي (
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ویقصد بها على أنها البرامج التي  -البرامج اإلخباریة ”) ونصها:4رة (وجاءت بالمرتبة األولى الفقحیث 

یصال المعلومات  تهدف إلى ربط الجمهور باألحداث المختلفة التي تدور في وطنه وفي العالم المحیط به، وإ

  .توسطة) وبدرجة استخدام م1.05) وانحراف معیاري (3.05بمتوسط حسابي (” الجدیدة للمشاهد.

ویقصد بها على أنها البرامج التي تتناول  - البرامج الثقافیة”) ونصها:1مرتبة الثانیة الفقرة (جاء بالكما 

القضایا الثقافیة بهدف خلق خلفیة ثقافیة لدى المشاهد، كالبرامج الهادفة إلى إیجاد بیان ثقافات الشعوب 

  .توسطةة استخدام م) وبدرج0.86) وانحراف معیاري (2.67بمتوسط حسابي (” وعاداتها وتقالیدها.

وهي تلك البرامج التي تتناول المواضیع  -البرامج الصحیة”) ونصها:6وجاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) وانحراف 2.48بمتوسط حسابي (” والقضایا الصحیة والتي تهدف إلى خلق وعي صحي لدى المشاهدین.

  ) وبدرجة استخدام متوسطة. 0.84معیاري (

وهي البرامج الهادفة إلى خلق جو من الترفیه  - البرامج الترفیهیة”) ونصها:5األخیرة الفقرة (جاءت بالمرتبة و 

) وانحراف معیاري 2.38بمتوسط حسابي (” لدى المشاهد، مثل برامج الكامیرا الخفیة وبرامج الكومیدیا.

  ) وبدرجة استخدام متوسطة. 0.85(

ت األردنیات المتابعات لبرامج التلفزیون األردني، كما هو أما من ناحیة أخرى فقد تم حساب عدد األكادیمیا
  ).6موضح في الجدول رقم (
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  )6الجدول رقم (

  عدد األكادیمیات األردنیات الالتي یتابعن برامج التلفزیون األردني

 النسبة المئویة عدد التكرارات مستوى متغیر متابعة التلفزیون األردني

 %7.9 11 دائما

 %10 14 غالبا

 %24.3 34 أحیانا

 %29.3 41 نادرا

 %28.6 40 ال أتابع

 %100 140 المجموع 

) عدد األكادیمیات األردنیات المتابعات للتلفزیون األردني موزعة حسب عینة الدراسة 6یوضح جدول (

  والنسبة المئویة لكل فئة وتلخصت فیما یلي:

أكادیمیة أردنیة من  11ردني بشكل (دائما) بعدد حیث احتوت عینة الدراسة على المتابعات للتلفزیون األ

أكادیمیة  14. كما احتوت عینة الدراسة على المتابعات التلفزیون األردني بشكل (غالبا) بعدد %7.9وبنسبة 

 34. وكما احتوت عینة الدراسة على متابعات التلفزیون األردني بشكل (أحیانا) بعدد % 10أردنیة وبنسبة 

، كما احتوت عینة الدراسة على المتابعات التلفزیون األردني بشكل (نادرا) %24.3وبنسبة أكادیمیة أردنیة 
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، كما احتوت عینة الدراسة على الغیر متابعات التلفزیون األردني %29.3أكادیمیة أردنیة وبنسبة  41بعدد 

  . %28.6أكادیمیة أردنیة وبنسبة  40بشكل (ال أتابع) بعدد 

ع عدد ساعات متابعة برامج التلفزیون األردني في األسبوع ألفراد عینة الدراسة كما تم حساب متغیر توزی

  ).7والمتمثلة باألكادیمیات األردنیات، كما هو موضح بالجدول (

  )7جدول رقم (

  یوضح عدد ساعات متابعة األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني

 النسبة المئویة التكرار مستوى المتغیر

 %53.6 75 ساعات باألسبوع 5ساعة إلى  1من 

 %14.3 20 ساعات باألسبوع 10ساعة إلى  6من 

 %3.6 5 ساعة باألسبوع 15ساعة إلى  11من 

 %0 0 ساعة باألسبوع 20ساعة إلى  16من 

 %0 0 ساعة باألسبوع  20أكثر من 

 %28.6 40 ال یتابع التلفزیون األردني مطلقا

 %100 140 المجموع 

) یوضح توزیع عدد ساعات والنسب المئویة لمتابعة األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني 7( جدول

  لكل فئة وتلخصت فیما یلي:

ساعات )  5ساعة إلى  1بلغت عدد ساعات متابعة األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني (من 

، وكما بلغت عدد ساعات متابعة األكادیمیات األردنیات %53.6أكادیمیة أردنیة وبنسبة  75باألسبوع بعدد 

أكادیمیة أردنیة وبنسبة  20ساعات ) باألسبوع بعدد  10ساعة إلى  6لبرامج التلفزیون األردني (من 
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ساعة  11، وكذلك بلغت عدد ساعات متابعة األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني (من 14.3%

، وكما بلغت عدد ساعات %3.6من األكادیمیات األردنیات وبنسبة  5األسبوع بعدد ساعات ) ب 15إلى 

 0ساعات ) باألسبوع بعدد  20ساعة إلى  16متابعة األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني (من 

لبرامج . وكذلك بلغت عدد ساعات متابعة األكادیمیات األردنیات %0من األكادیمیات األردنیات وبنسبة 

. وكما تم توزیع %0شخص من األكادیمیات األردنیات وبنسبة  0ساعة فأكثر ) بعدد  20التلفزیون األردني (

متغیر متابعة التلفزیون األردني مع عدد ساعات متابعة برامج التلفزیون األردني في األسبوع لألكادیمیات 

  ).8األردنیات، كما هو موضح بالجدول (

  )8الجدول رقم (

  عة التلفزیون األردني مع عدد ساعات المتابعة باألسبوع لألكادیمیات األردنیاتمتاب

 عدد ساعات مشاهدة البرامج التلفزیون األردني (بالساعة لكل أسبوع) المتغیرات

  

  

  

  

  

 المتابعة للتلفزیون األردني 

 المجموع 15 - 11 10 – 6 5 – 1  

 11 0 4 7 العدد دائما

 %11 %0 %4 %7 النسبة المئویة

 14 3 0 11 العدد غالبا

 %14 %3 %0 %11 النسبة المئویة

 34 2 13 19 العدد أحیانا

 %34 %2 %13 %19 النسبة المئویة

 41 0 3 38 العدد نادرا

 %41 %0 %3 %38 النسبة المئویة

 100 5 20 75 العدد المجموع

 %100 %5 %20 %75 النسبة المئویة
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عدد األكادیمیات األردنیات المتابعات برامج التلفزیون األردني مع عدد ساعات المشاهدة  )8یوضح جدول (
  في األسبوع لكل فئة وتلخصت فیما یلي: 

 7ساعات باألسبوع)،  5 – 1بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني من بشكل (دائما) وعدد ساعات المشاهدة (

بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (دائما) وعدد ساعات  . بینما%7من األكادیمیات األردنیات وبنسبة 

. بینما بلغ عدد متابعة التلفزیون %4األكادیمیات األردنیات وبنسبة  4ساعات باألسبوع)،  10–6المشاهدة (

من األكادیمیات األردنیات  0ساعات باألسبوع)،  15–11األردني بشكل (دائما) وعدد ساعات المشاهدة (

  .%11. والمجموع الكلي %0وبنسبة 

 11ساعات باألسبوع)،  5 – 1كما بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (غالبا) وعدد ساعات المشاهدة (

. بینما بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (غالبا) وعدد %11من األكادیمیات األردنیات وبنسبة 

. بینما بلغ عدد %0من األكادیمیات األردنیات وبنسبة  0ساعات باألسبوع)،  10 – 6ساعات المشاهدة (

من  3ساعات باألسبوع)،  15 – 11متابعة التلفزیون األردني بشكل (غالبا) وعدد ساعات المشاهدة (

  .%14. والمجموع الكلي %3األكادیمیات األردنیات وبنسبة 

ساعات باألسبوع)،  5 – 1مشاهدة (كما بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (أحیانا) وعدد ساعات ال

. بینما بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (أحیانا) وعدد %19من األكادیمیات األردنیة وبنسبة  19

. بینما بلغ عدد %13من األكادیمیات األردنیات وبنسبة  13ساعات باألسبوع)،  10 – 6ساعات المشاهدة (

 2ساعات باألسبوع)،  15 – 11انا) وعدد ساعات المشاهدة (متابعة التلفزیون األردني بشكل (أحی

  .%34. والمجموع الكلي %2األكادیمیات األردنیات وبنسبة 
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 38ساعات باألسبوع)،  5 – 1كما بلغ عدد متابعة التلفزیون األردني بشكل (نادرا) وعدد ساعات المشاهدة (

ة التلفزیون األردني بشكل (نادرا) وعدد ساعات . بینما بلغ عدد متابع%38األكادیمیات األردنیات وبنسبة 

. بینما بلغ عدد متابعة %3األكادیمیات األردنیات وبنسبة  3ساعات باألسبوع)،  10 – 6المشاهدة (

األكادیمیات  0ساعات باألسبوع)،  15 – 11التلفزیون األردني بشكل (نادرا) وعدد ساعات المشاهدة (

  .%41لكلي . والمجموع ا%0األردنیات وبنسبة 

  من األكادیمیات األردنیات للتلفزیون األردني غیر المتابعات

  أما عن غیرر المتابعات من األكادیمیات األردنیات للتلفزیون األردني، فجاءت كما یلي:

  )9جدول (

  عدد ونسبة األكادیمیات غیر المتابعات للتلفزیون األردني مع متغیر العمر

 فئة المتغیرات  سنوات)مستویات فئة العمر (بال المجموع

ال یتابع التلفزیون  30اقل من  39 – 30 49 – 40 59 – 50 فأكثر 60 
 2 2 10 24 2 40 األردني

 النسبة المئویة %5 %5 %25 %60 %5 %100

 المجموع %5 %5 %25 %60 %5 %100

ني مع متغیر العمر ) عدد و نسبة األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات للتلفزیون األرد9یوضح جدول(

  ویوضح ما یلي : 

سنة)، عدد  30بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة العمریة (أقل من 

  .%5وبنسبة األكادیمیات األردنیات من  2
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سنة )،  39 – 30كما بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة العمریة (

  .%5وبنسبة  من األكادیمیات األردنیات 2عدد 

سنة )، عدد  49 – 40وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة العمریة (

  .%25وبنسبة من األكادیمیات األردنیات  10

سنة ) ، عدد  59 – 50دني مع الفئة العمریة (وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األر 

  . %60وبنسبة األكادیمیات األردنیات من  24

سنة فأكثر) ، عدد  60وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة العمریة (

  . %5وبنسبة  األكادیمیات األردنیاتمن  2

  )10جدول (

  غیر المتابعات التلفزیون األردني مع متغیر المؤهل العلمياألردنیات األكادیمیات عدد و نسبة 

 فئة المتغیرات  مستویات فئة المؤهل العلمي المجموع

ال یتابع التلفزیون  ماجستیر دكتوراه 
 8 32 40 األردني

 النسبة المئویة %20 %80 %100

 المجموع %20 %80 %100
  

یات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع متغیر المؤهل ) عدد و نسبة األكادیم10یوضح جدول (

  العلمي ویوضح ما یلي: 
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 8بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة المؤهل العلمي (ماجستیر)، عدد 

  .%20وبنسبة  األكادیمیات األردنیاتمن 

 32غیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة العمریة (دكتوراه) ، عدد وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات ال

  .%80وبنسبة  األكادیمیات األردنیات

  

  )11الجدول (

  غیر المتابعات التلفزیون األردني مع متغیر الرتبة األكادیمیةاألكادیمیات األردنیات عدد و نسبة 

  فئة المتغیرات مستویات فئة الرتبة األكادیمیة المجموع

ال یتابع التلفزیون  مدرس أستاذ مساعد  أستاذ مشارك أستاذ 
 5 17 17 1 40 األردني

 النسبة المئویة %12.5 %42.5 %42.5 %2.5 %100

 المجموع %12.5 %42.5 %42.5 %2.5 %100

مع ) عدد و نسبة األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني 11كما هو موضح من الجدول (

  متغیر الرتبة األكادیمیة ویوضح ما یلي: 

 5بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة الرتبة األكادیمیة (مدرس)، عدد 

  . %12.5وبنسبة  األكادیمیات األردنیاتمن 

الرتبة األكادیمیة (أستاذ مساعد)،  وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة

  .%42.5وبنسبة  األكادیمیات األردنیات 17عدد 
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كما بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة الرتبة األكادیمیة (أستاذ 

  .%42.5وبنسبة  األكادیمیات األردنیاتمن  17مشارك)، عدد 

 1نیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة الرتبة األكادیمیة (أستاذ)، عددبلغ عدد األكادیمیات األرد

  .%2.5وبنسبة  أكادیمیة أردنیة

  

  )12جدول (

  التلفزیون األردني مع متغیر عدد سنوات الخبرة غیر المتابعاتعدد و نسبة األكادیمیات األردنیات 

 فئة المتغیرات  سنوات)مستویات فئة متغیر عدد سنوات الخبرة (بال المجموع

ال یتابع التلفزیون  5اقل من   10 – 6  15 – 11  20 – 16 20أكثر من  
 9 20 8 1 2 40 األردني

 النسبة المئویة %22.5 %50 %20 %2.5 %5 %100

 المجموع %22.5 %50 %20 %2.5 %5 %100
  

التلفزیون األردني مع متغیر عدد ) عدد و نسبة األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات 12یوضح جدول (

  سنوات الخبرة ویوضح ما یلي: 

بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة متغیر عدد سنوات الخبرة (أقل من 

  .%22.5وبنسبة األكادیمیات األردنیات من  9سنوات )، عدد  5

 – 6ابعات التلفزیون األردني مع الفئة متغیر عدد سنوات الخبرة (وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر مت

  .%50وبنسبة األكادیمیات األردنیات من  20سنوات )، عدد  10
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كما بلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة متغیر عدد سنوات الخبرة 

  .%20وبنسبة دنیات األكادیمیات األر من  8سنوات )، عدد  15–11(

 – 16وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة متغیر عدد سنوات الخبرة (

  .%2.5وبنسبة  أكادیمیة أردنیة 1سنوات )، عدد  20

خبرة (أكثر وبلغ عدد األكادیمیات األردنیات الغیر متابعات التلفزیون األردني مع الفئة متغیر عدد سنوات ال

 .%5وبنسبة األكادیمیات األردنیات  2سنوات)، عدد  20من 

 

 

: النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثـاني: " مــا درجــة اهتمــام التلفزیــون األردنـي بمواضــیع شــؤون المــرأة مــن ثانیـًا

 "وجهة نظر األكادیمیات األردنیات ؟

فات المعیاریة لكل فقرة في المجال الثاني لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرا

) فقرات والمرتبة ترتیبًا تنازلیًا مع درجة 6لدرجة اهتمام التلفزیون األردني بشؤون المرأة، والمتكونة من (

  ) یوضح ذلك:13التقییم، وجدول رقم (

  

  )13جدول (

ؤون المرأة من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الهتمام التلفزیون األردني بش
  مرتبة ترتیب تنازلیاً 

 الترتیب درجة التقییماالنحراف المتوسط  الفقرات الرقم
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 المعیاري الحسابي
 1 متوسطة  0.77 2.63 النواحي االجتماعیة 8

 2 متوسطة  0.75 2.55 النواحي النسائیة 9

 3 متوسطة  0.81 2,48 النواحي التنمویة 10

 4 متوسطة 0,80 2.46 النواحي التعلیمیة 11

 5 متوسطة 0,78 2,45 النواحي الثقافیة 12

 6 منخفضة 0,91 2,25 النواحي الدینیة 13

  متوسطة  0,61 2,47 المجال ككل  

  

 

مجال ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التقییم لكل فقرة من فقرات 13یوضح جدول رقم (

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت رجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة د

  .توسطة) وبدرجة تقییم م2.47). أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (2.25 – 2.63بین (

تلفزیون األردني برامج تتناول یقدم ال -النواحي االجتماعیة  ”) ونصها:8جاءت بالمرتبة األولى الفقرة (حیث 

) وبدرجة 0.77) وانحراف معیاري (2.63بمتوسط حسابي (” القضایا االجتماعیة الموجهة للمرأة المشاهدة

  .توسطةاستخدام م

یسعى التلفزیون األردني لعرض برامج تتناول القضایا  - النواحي النسائیة”) ونصها:9وبالمرتبة الثانیة الفقرة (

) وانحراف معیاري 2.55بمتوسط حسابي (” ة، كمواضیع الطالق والصحة اإلنجابیة وغیرهاالنسائیة البحت

  .توسطة) وبدرجة استخدام م0.75(
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یقدم التلفزیون األردني برامج تعكس اهتمامه  - النواحي الثقافیة ”) ونصها:12أما بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) وانحراف معیاري 2.45بمتوسط حسابي (” مشاهدة وتركز علیهافي عرض البرامج الثقافیة التي تهم المرأة ال

  ) وبدرجة استخدام متوسطة. 0.78(

یقوم التلفزیون األردني بعرض برامج تهتم في  - النواحي الدینیة”) ونصها:13جاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (و 

تهم المرأة من الناحیة الفقهیة  النواحي الدینیة تخص المرأة المشاهدة، حیث تحتوي هذه البرامج على قضایا

  ) وبدرجة استخدام منخفضة. 0.91) وانحراف معیاري (2.25بمتوسط حسابي (” والشرعیة

 

: النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثالــث:  ــًا مــا مســتوى تقیــیم األكادیمیــات األردنیــات نحــو مواضــیع اهتمــام "ثالث

  "؟البرامج التلفزیون األردني بشؤون المرأة 

صور لى هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب للمجال الرابع لإلجابة ع

صور المرأة في ، لفقرات هذا المجال (األكادیمیات األردنیاتمن وجهة نظر  المرأة في التلفزیون األردني

  ذلك.) یوضح 14) فقرات، والجدول (5) والتي اشتملت فقراته على (التلفزیون األردني

  

  

  )14جدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لصورة المرأة في التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات مرتبة 
  ترتیب تنازلیاً 
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 التقییم

 الترتیب

 1 متوسطة  0.75 2.66 المرأة المبدعة 18

 2 متوسطة  0.80 2.63 مثال یحتذى به 19

 3 متوسطة  0.93 2.61 امرأة قیادیة 17

 4 منخفضة  0,87 2.32 امرأة مغلوب على أمرها 20

 5 منخفضة  0.78 2.27 ال توجد صورة محددة لها 21

  متوسطة  0.55 2.50 المجال ككل  

 

مجال عیاریة ودرجة مستوى لكل فقرة من فقرات ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات الم14یوضح جدول رقم (

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین صور المرأة في التلفزیون األردني 

  .توسطةم استخدام) وبدرجة 2.50). أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (2.27 – 2.66(

یسهم التلفزیون األردني ببرامجه على إظهار  - المرأة المبدعة”ونصها: )18وجاء بالمرتبة األولى الفقرة ( 

) 0.75) وانحراف معیاري (2.66بمتوسط حسابي (” المرأة األردنیة على أنها مبدعة في مجاالت متعددة

  .توسطةوبدرجة استخدام م

دني على استضافة أمثلة یحرص التلفزیون األر  - مثال یحتذى به”) ونصها:19وجاء بالمرتبة الثانیة الفقرة (

) وانحراف 2.63بمتوسط حسابي (” واقعیة من المجتمع لنساء ریادیات ومثابرات، وجعلهم أنموذجًا یحتذى به

  .توسطة) وبدرجة استخدام م0.80معیاري (

یصور التلفزیون المرأة األردنیة  -  امرأة مغلوب على أمرها”) ونصها:20جاءت بالمرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) وانحراف معیاري 2.32بمتوسط حسابي (” لى أنها امرأة تعیش في مجتمع ذكوري وال تأثیر لها فیهع

  ) وبدرجة استخدام منخفضة. 0.87(
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یقدم التلفزیون األردني المرأة األردنیة -  ال توجد صورة محددة لها”) ونصها:21جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (

) وانحراف 2.27بمتوسط حسابي (” یر له في المجتمع األردنيعلى أنها عنصر مبهم الشخصیة وال تأث

  ) وبدرجة استخدام منخفضة.0.78معیاري (

 

: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: " ما مستوى البرامج التلفزیونیة المفضلة للمرأة األردنیة والتي یتم رابعًا

 ؟"ردنیات عرضها عبر شاشة التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات األ 

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لكل فقرة في المجال الثالث 

، ) البرامجمستوى تقییم ، لفقرات هذا المجال (األكادیمیات األردنیاتوجهة نظر مستوى تقییم البرامج من 

  ) یوضح ذلك.15ع مستوى التقییم، وجدول رقم () فقرات والمرتبة ترتیبًا تنازلیًا م3والمتكونة من (

  

  )15جدول (

في التلفزیون  البرامجمستوى تقییم المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة التقییم لألكادیمیات األردنیات ل

  تنازلیا. مرتبةاألردني 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى 
 التقییم

 الترتیب

 1 منخفضة  0.88 2.22 االتجاهات االیجابیة 16

 2 منخفضة  0.90 2.16 االتجاهات المحایدة 15

 3 منخفضة  0.90 2.11 االتجاهات السلبیة 14

  منخفضة  0.75 2.16 المجال ككل  

 



54 

 

 

 

 

 

رات ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومستوى التقییم لكل فقرة من فق15یوضح جدول رقم (

البرامج" والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت مستوى تقییم مجال الثالث "ال

) وبدرجة استخدام 2.16). أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (2.22 – 2.11بین (

  منخفضة.

یسعى التلفزیون األردني في تغییر  - االتجاهات االیجابیة”) ونصها: 16حیث جاءت بالمرتبة األولى الفقرة (

اتجاهات المشاهدات من خالل تقدیم بعض التصرفات واالتجاهات االیجابیة من خالل عرض برامج هادفة 

  ) وبدرجة استخدام منخفضة.0.88) وانحراف معیاري (2.22بمتوسط حسابي (” ومصممة لهذا الغرض

یركز التلفزیون األردني على اتجاهات  -  ات المحایدةاالتجاه”) ونصها: 15وجاءت بالمرتبة الثانیة الفقرة (

) وانحراف 2.16بمتوسط حسابي (” المرأة المحایدة تجاه بعض الموضوعات والقضایا االجتماعیة واألسریة

  ) وبدرجة استخدام منخفضة.0.90معیاري (

یون األردني في تناول یهتم التلفز  -  االتجاهات السلبیة”) ونصها: 14كما جاءت بالمرتبة األخیرة الفقرة (

” االتجاهات السلبیة للمرأة األردنیة من خالل التركیز على بعض القضایا الخاصة في التأثیرات الوجدانیة

  ) وبدرجة استخدام منخفضة. 0.90) وانحراف معیاري (2.16بمتوسط حسابي (
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  فرضیات الدراسة

 Regression linerنحدار الخطي البسیط (تم اإلجابة على فرضیات الدراسة باستخدام حساب معادلة اال

module  .الختبار الفرضیات الثالثة الرئیسیة والفرعیة (  

ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند الفرضیة الرئیسیة األولى: نصت الفرضیة الرئیسیة األولى على أنه " 
  ؟"كادیمیات األردنیات =&) لتقییم برامج التلفزیون األردني من وجهه نظر األ 0.05مستوى الداللة (

  متغیرات الفرضیة :

  متغیر المستقل: تقییم األكادیمیات األردنیات لبرامج التلفزیون األردني

  متغیر التابع: األستبانة ككل 

  )16الجدول(

  ) الختبار الفرضیة .  Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسیط (

مجموع  النموذج 
 المربعات 

مستوى  قیمة (ف ) مربع الوسط  ریةدرجة الح
 الداللة

 القرار

 دال إحصائیا  *0.00 63.50 22.06 1 22.06 االنحدار الخطي 
 0.34 98 34.04 نسبة الخطاء
  99 56.11 المجموع 

  )α≥ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائیة (
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) لتقییم برامج α≥ 0.05ستوى داللة () انه یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند م16یتضح من الجدول رقم (

التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات، حیث أن معامل االرتباط بین تقییم برامج التلفزیون 

  وهي عالقة قویة وایجابیة.   0.627األردني و األستبانة ككل تساوي 

ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند "  الفرضیة الفرعیة األولى: نصت الفرضیة الفرعیة األولى على انه
=&) لدرجة اهتمام برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة  من وجهه نظر 0.05مستوى الداللة (

  ؟"األكادیمیات األردنیات 

  متغیرات الفرضیة :

  متغیر المستقل: درجة اهتمام برامج التلفزیون األردني بالمرأة.

  في التلفزیون األردني. متغیر التابع: صور المرأة

  )17جدول (

  ) الختبار الفرضیة   Regression liner moduleنموذج االنحدار الخطي البسیط  (

مجموع  النموذج 
 المربعات 

مستوى  قیمة (ف ) مربع الوسط  درجة الحریة
 الداللة

 القرار

 دال إحصائیا  *0.00 40.96 8.92 1 8.92 االنحدار الخطي 
 0.21 98 21.35 نسبة الخطاء
  99 30.20 المجموع 

  )α≥ 0.05* دال عند مستوى داللة إحصائیة (

) α≥ 0.05) یبین انه یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (17باالعتماد على الجدول رقم (

  نیات.لدرجة اهتمام برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من وجهة نظر األكادیمیات األرد
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وكانت معامل االرتباط بین درجة اهتمام برامج التلفزیون األردني بالمرأة و صور المرأة في التلفزیون األردني 

  وهي عالقة متوسطة وایجابیة.  0.543تساوي 

ال یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند نصت الفرضیة الفرعیة الثانیة على انه "  الفرضیة الفرعیة الثانیة:
=&) لمستوى تقییم برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من وجهه نظر 0.05لة (مستوى الدال 

  األكادیمیات األردنیات ؟"

  متغیرات الفرضیة :

  متغیر المستقل: مستوى تقییم برامج التلفزیون األردني.

  متغیر التابع: صور المرأة في التلفزیون األردني. 

  

  )18جدول (

  ) الختبار الفرضیة   Regression liner moduleالبسیط (نموذج االنحدار الخطي 

مجموع  النموذج 
 المربعات 

مستوى  قیمة (ف ) مربع الوسط  درجة الحریة
 الداللة

 القرار

 دال إحصائیا  *0.00 33.33 7.68 1 7.68 االنحدار الخطي 
 0.23 98 22.59 نسبة الخطاء
  99 30.28 المجموع 

  )α≥ 0.05داللة إحصائیة (* دال عند مستوى 

) α≥ 0.05) یبین انه یوجد اثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (18باالعتماد على الجدول رقم (

  لمستوى تقییم برامج التلفزیون األردني بمواضیع شؤون المرأة من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات.
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یون األردني و صور المرأة في التلفزیون األردني تساوي وكانت معامل االرتباط بین مستوى تقییم برامج التلفز 

  وهي عالقة متوسطة وایجابیة.  0.504

  

  نتائج تحلیل المتغیرات

  )19جدول (

األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في توزیع عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیمغرافیة ( العمر، المؤھل العلمي، الرتبة 
  األكادیمیة، عدد سنوات الخبرة)

 المجموع النسبة المئویة العدد المستوى المتغیر

 العمر

 %2.1 3 30اقل من 

140 

30 – 39 6 4.3% 
40 – 49 26 18.6% 
50 – 59 90 64.3% 
 %10.7 15 فأكثر 60

 %100 140 المجموع

 المؤهل العلمي
 %10.7 15 ماستر
 %89.3 125 دكتوراه
 %100 140 المجموع

 كادیمیةالرتبة األ 

 %11.4 16 مدرس
 %32.9 46 أستاذ مساعد
 %42.9 60 أستاذ مشارك

 %12.9 18 أستاذ
 16%100 140 المجموع

 عدد سنوات الخبرة

 %12.1 17 سنوات 5أقل من 
 %37.1 52 سنوات 10– 6من 
 %40 56 سنوات 15– 11من 
 %7.9 11 سنوات 20– 16من 
 %2.9 4 سنوات فأكثر20 

  %100 140 المجموع
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 3) في توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر، حیث احتوت عینة الدراسة على عدد 19یوضح الجدول (

من  6، وكذلك احتوت على عدد %2.1سنة) وبنسبة  30من األكادیمیات األردنیات من العمر (اقل من 

من  26، وكذلك احتوت على عدد %4.3 سنة ) وبنسبة 39إلى  30األكادیمیات األردنیات من العمر( 

، وكذلك احتوت على عدد %18.6سنة ) وبنسبة  49إلى  40األكادیمیات األردنیات من الفئة العمریة ( 

، وكذلك احتوت على عدد %64.3سنة) وبنسبة  59إلى  50من األكادیمیات األردنیات من العمر(  90

  . %10.7فأكثر ) ونسبتهم سنة  60من األكادیمیات األردنیات من العمر(  15

) في توزیع عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل العلمي، حیث احتوت عینة الدراسة 19كما یوضح الجدول (

، وكذلك احتوت %10.7من األكادیمیات األردنیات من المؤهل العلمي (ماجستیر) وبنسبة  15على عدد 

  .%87.3ي (دكتوراه) ونسبة من األكادیمیات األردنیات من المؤهل العلم 125على عدد 

) في توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الرتبة األكادیمیة، حیث احتوت عینة الدراسة 19وكما یوضح الجدول (

، وكذلك احتوت %11.4من األكادیمیات األردنیات من الرتبة األكادیمیة (مدرس) وبنسبة  16على عدد 

یات من الرتبة األكادیمیة (أستاذ مساعد) وبنسبة من األكادیمیات األردن 46عینة الدراسة على عدد 

من األكادیمیات األردنیات من الرتبة األكادیمیة (أستاذ  60، واحتوت عینة الدراسة على عدد 32.9%

من األكادیمیات األردنیات من الرتبة  18. واحتوت عینة الدراسة على عدد %42.9مشارك) وبنسبة 

ومما جاء من الجدول السابق یتضح أن اغلب الفئة األكثر وجود في  ،%12.9األكادیمیة (أستاذ) وبنسبة 

  عینة الدراسة هي األستاذ المشارك. 

) في توزیع عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة، حیث احتوت عینة 19وأیضا یوضح الجدول (

سنوات) وبنسبة  5من األكادیمیات األردنیات من عدد سنوات الخبرة (أقل من  17الدراسة على عدد 
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من األكادیمیات األردنیات من عدد سنوات الخبرة (من  52، وكذلك احتوت عینة الدراسة على عدد 12.1%

من األكادیمیات األردنیات  56، وكذلك احتوت عینة الدراسة على عدد %37.1سنوات) وبنسبة  10 – 6

من  11ت عینة الدراسة على عدد ، وكذلك احتو % 40سنة) وبنسبة  15 – 11من عدد سنوات الخبرة (من 

، وكذلك احتوت عینة %7.9سنة) وبنسبة  20 – 16األكادیمیات األردنیات من عدد سنوات الخبرة (من 

  . %2.9سنة فأكثر) وبنسبة  20من األكادیمیات األردنیات من عدد سنوات الخبرة ( 4الدراسة على عدد 

  

  )20جدول (

  یاریة الستجابة أفراد عینة الدراسة تبعا لمتغیر العمرالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

 المجال
المتوسط  العدد مستویات متغیر العمر

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

مستوى التقییم العام لبرامج 
 التلفزیون األردني

 0 3.42 1 30اقل من 

30 – 39 4 2.25 0.59 

40 – 49 16 2.62 0.39 

50 – 59 66 2.62 0.58 

 0.78 2.78 13 فأكثر 60

 0.59 2.63 100 المجموع

درجة اھتمام التلفزیون األردني 
 بالمرأة

 0 3.50 1 30اقل من 

30 – 39 4 2.08 0.64 

40 – 49 16 2.33 0.55 

50 – 59 66 2.46 0.57 

 0.79 2.69 13 فأكثر 60
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 0.61 2.47 100 المجموع

 0 3.66 1 30اقل من  مستوى تقییم البرامج

30 – 39 4 1.58 0.68 

40 – 49 16 2.25 0.89 

50 – 59 66 2.16 0.69 

 0.77 2.10 13 فأكثر 60

 0.75 2.16 100 المجموع

صورة المرأة في التلفزیون 
 األردني

 0 3.40 1 30اقل من 

30 – 39 4 2.70 0.77 

40 – 49 16 2.55 0.65 

50 – 59 66 2.46 0.52 

 0.52 2.46 13 فأكثر 60

 0.55 2.50 100 المجموع

 0 3.47 1 30اقل من  (االستمارة ككل) ألداة ككلا

30 – 39 4 2.21 0.62 

40 – 49 16 2.47 0.46 

50 – 59 66 2.47 0.46 

 0.61 2.59 13 فأكثر 60

 0.49 2.49 100 المجموع

  

الستجابة أفراد عینة الدراسة، تبعا  ) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة20یالحظ من الجدول (

) بالمرتبة 3.47سنة) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( 30لمتغیر العمر، إذ حصل أصحاب الفئة (اقل من 
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)، وبالمرتبة الثالثة جاء 2.59فأكثر) بالمرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ( 60األولى، وجاء أصحاب فئة (

 59 – 50) ،وبالمرتبة الرابعة جاء أصحاب فئة (2.47ابي (سنة) بمتوسط حس 49 – 40أصحاب فئة (

سنة) بمتوسط حسابي  39 – 30)، وبالمرتبة الخامسة جاء أصحاب فئة (2.47سنة) بمتوسط حسابي (

) α≥ 0.05). لتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (2.21(

  ).21ألحادي، وجاءت نتائج التحلیل على النحو التالي الموضح بالجدول رقم (تم إجراء تحلیل التباین ا

 one way)المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات األردنیات واختبار تحلیل التباین االحادي (21جدول (

ANOVA.تبعا لمتغیر العمر ،(  

 مجاالت االستبانة م
مصدر 
 التباین

مجموع 
 لمربعاتا

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 القرار

1 

مستوى التقییم العام 
لبرامج التلفزیون 

  األردني

 

بین 
 المجموعات

1.50 4 0.37 

1.07 0.37 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

33.08 95 0.34 

  99 34.59 المجموع

2 

درجة اھتمام التلفزیون 
 ني بالمرأةاألرد

بین 
 المجموعات

2.60 4 0.65 

1.78 0.13 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

34.64 95 0.36 

  99 37.24 المجموع

3 

بین  مستوى تقییم البرامج
 المجموعات

3.77 4 0.94 

1.71 0.15 

  

غیر دال 
داخل  إحصائیا

 المجموعات
52.33 95 0.55 

  99 56.11 المجموع

غیر دال  0.47 0.88 0.27 4 1.09بین صورة المرأة في  4



63 

 

 

 

 إحصائیا المجموعات التلفزیون األردني

داخل 
 المجموعات

29.19 95 0.30 

  99 30.28 المجموع

 األداة ككل (االستمارة ككل)

بین 
 المجموعات

1.44 4 0.36 

1.50 0.20 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

22.71 95 0.23 

  99 24.15 المجموع

  )α≥0.05*الفرق دال إحصائیا عند مستوى الداللة معنویة (

) إلى انه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مجاالت الدراسة 21تشیر النتائج في الجدول (

یع مجاالت ) الستجابة األكادیمیات األردنیات في جمα≥0.05واألستبانة ككل عند مستوى داللة معنویة (

) 1.50األستبانة، تبعا لمتغیر العمر، استنادا إلى قیمة (ف) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (

  ).0.20وبمستوى داللة (

أما عن متغیر المؤهل العلمي تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات 

) لعینتین مستقلتین،  t-testغیر المؤهل العلمي، كما تم حساب اختبار ( األردنیات عینة الدراسة، تبعا لمت

  ) ذلك.22ویظهر الجدول (
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  ) 22الجدول (

)، تبعا لمتغیر المؤهل  t-testعینة الدراسة واختبار ( األكادیمیات األردنیات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  العلمي .

 بانةمجاالت االست م

مستوى 
متغیر 

المؤهل 
 العلمي

عدد 
 األفراد

 المتوسط
االنحراف 
 المعیاري

 قیمة (ت)
مستوى 
 الداللة

  

 القرار

1 

مستوى التقییم العام 
  لبرامج التلفزیون األردني

 

 ماجستیر
7 

2.65 0.47 0.06 

  

0.94 

  

غیر دال 
 إحصائیا

 0.60 2.63 93 دكتوراه

2 

درجة اهتمام التلفزیون 
 ني بالمرأةاألرد

 0.58 2.64 7 ماجستیر

0.77 

 

0.44 

  

غیر دال 
 إحصائیا

 دكتوراه

93 
2.45 0.61 

3 

 1.03 2.33 7 ماجستیر مستوى تقییم البرامج
0.61 0.53 

غیر دال 
 إحصائیا

 0.73 2.15 93 دكتوراه
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4 
صورة المرأة في التلفزیون 

 األردني

 0.56 2.54 7 ماجستیر
0.72 0.83 

 غیر دال
 إحصائیا

 0.55 2.49 93 دكتوراه

 (األستبانة  ككل) ألداة ككلا
 ماجستیر

7 
2.57 0.52 

0.71 0.63 
غیر دال 
 إحصائیا

 دكتوراه
93 

2.48 0.49 

  )α≥0.05*الفرق دال إحصائیا عند مستوى الداللة معنویة (

)، تبعا α≥0.05ند مستوى () إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة ع22تشیر النتائج في الجدول (

) وبمستوى 0.71لمتغیر المؤهل العلمي، استنادا إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (

  ). وكذلك في جمیع المجاالت الدراسة .0.63داللة (

راد عینة الرتبة األكادیمیةتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفأما عن متغیر 

  ) یوضح ذلك. 23الدراسة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة، وجدول (

  ) 23جدول (

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات األردنیاتتبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة

 المجال
الرتبة مستویات متغیر 
 األكادیمیة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 عیاريالم

مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون 
 األردني

 0.44 2.53 11 مدرس

 0.60 2.60 29 أستاذ مساعد 

 0.59 2.66 43 أستاذ مشارك 
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 0.67 2.69 17 أستاذ

 0.59 2.63 100 المجموع

درجة اهتمام التلفزیون األردني 
 بالمرأة

 0.50 2.10 11 مدرس

 0.65 2.47 29 أستاذ مساعد 

 0.58 2.53 43 أستاذ مشارك 

 0.64 2.54 17 أستاذ

 0.61 2.47 100 المجموع

 0.48 1.96 11 مدرس مستوى تقییم البرامج

 0.79 2.24 29 أستاذ مساعد 

 0.78 2.22 43 أستاذ مشارك 

 0.75 2.00 17 أستاذ

 0.75 2.16 100 المجموع

نيصورة المرأة في التلفزیون األرد  0.43 2.32 11 مدرس 

 0.58 2.53 29 أستاذ مساعد 

 0.55 2.53 43 أستاذ مشارك 

 0.57 2.47 17 أستاذ

 0.55 2.50 100 المجموع

(األستبانة ككل) ألداة ككلا  0.34 2.28 11 مدرس 

 0.53 2.49 29 أستاذ مساعد 
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 0.50 2.53 43 أستاذ مشارك 

 0.47 2.51 17 أستاذ

 0.49 2.49 100 المجموع

  

  

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة الستجابة األكادیمیات األردنیات تبعا 23یالحظ من الجدول (

) 2.53لمتغیر الرتبة األكادیمیة، إذ حصل أصحاب الفئة (أستاذ مشارك) على أعلى متوسط حسابي بلغ (

)، وبالمرتبة الثالثة 2.51حسابي بلغ (بالمرتبة األولى، وجاء أصحاب فئة (أستاذ) بالمرتبة الثانیة بمتوسط 

)، وأما بالمرتبة الرابعة جاء أصحاب فئة (مدرس) 2.49جاء أصحاب فئة (أستاذ مساعد) بمتوسط حسابي (

  ). 2.28بمتوسط حسابي (

) تم إجراء α≥ 0.05ولتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

  ).24این األحادي، وجاءت نتائج التحلیل على النحو التالي كما هو موضح بالجدول رقم (تحلیل التب
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 one way)المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات األردنیات واختبار تحلیل التباین األحادي (24جدول (
ANOVA.تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة ،(  

 تبانةمجاالت االس م
مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 القرار

1 

مستوى التقییم العام 
لبرامج التلفزیون 

  األردني

 

بین 
 المجموعات

0.24 3 0.08 

0.22 0.87 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

34.34 96 0.35 

  99 34.59 المجموع

2 

رجة اھتمام التلفزیون د
 األردني بالمرأة

بین 
 المجموعات

1.72 3 0.57 

1.55 0.20 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

35.52 96 0.37 

  99 37.24 المجموع

3 

بین  مستوى تقییم البرامج
 المجموعات

1.20 3 0.40 

0.70 0.55 

  

غیر دال 
داخل  إحصائیا

 المجموعات
54.90 96 0.57 

  99 56.11 المجموع

4 
صورة المرأة في 
 التلفزیون األردني

بین 
 المجموعات

0.42 3 0.14 

0.45 0.71 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

29.85 96 0.31 

  99 30.28 المجموع

 األداة ككل (األستبانة ككل)

بین 
 المجموعات

0.58 3 0.18 

0.76 0.51 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

23.85 96 0.24 

  99 24.15 المجموع

  )α≥0.05*الفرق دال إحصائیا عند مستوى الداللة معنویة (
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) إلى انه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مجاالت 24تشیر النتائج في الجدول السابق (

كادیمیات األردنیات في جمیع مجاالت ) الستجابة األα≥0.05االستبانة ككل عند مستوى داللة معنویة (

االستبانة، تبعا لمتغیر الرتبة األكادیمیة، استنادا إلى قیمة (ف) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا 

  ).0.51) وبمستوى داللة (0.76بلغت(

أما عن متغیر عدد سنوات الخبرة فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة 

  ) ذلك.25كادیمیات األردنیات، تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة. ویوضح الجدول (األ
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  )25جدول (

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات األردنیات تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة 

 المجال
المتوسط  العدد مستویات متغیر العمر

 الحسابي
االنحراف 

 عیاريالم

مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون 
 األردني

 0.55 2.62 8 سنوات 5أقل من 

 0.50 2.59 32 سنوات 10– 6من 

 0.62 2.60 48 سنوات 15– 10من 

 0.68 2.77 10 سنوات 20– 16من 

 0.70 3.50 2 سنوات فأكثر20 

 0.59 2.63 100 المجموع

درجة اهتمام التلفزیون األردني 
 المرأةب

 0.67 2.33 8 سنوات 5أقل من 

 0.55 2.36 32 سنوات 10– 6من 

 0.57 2.47 48 سنوات 15– 10من 

 0.77 2.68 10 سنوات 20– 16من 

 0.82 3.41 2 سنوات فأكثر20 

 0.61 2.47 100 المجموع

 0.95 2.41 8 سنوات 5أقل من  مستوى تقییم البرامج

 0.73 2.30 32 سنوات 10– 6من 

 0.70 1.98 48 سنوات 15– 10من 
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 0.56 2.10 10 سنوات 20– 16من 

 0.70 3.50 2 سنوات فأكثر20 

 0.75 2.16 100 المجموع

نيصورة المرأة في التلفزیون األرد  0.33 2.87 8 سنوات 5أقل من  

 0.53 2.48 32 سنوات 10– 6من 

 0.57 2.42 48 سنوات 15– 10من 

 0.52 2.46 10 سنوات 20– 16من 

 0.56 3.20 2 سنوات فأكثر20 

 0.55 2.50 100 المجموع

(األستبانة ككل) ألداة ككلا  0.55 2.57 8 سنوات 5أقل من  

 0.46 2.45 32 سنوات 10– 6من 

 0.46 2.44 48 سنوات 15– 10من 

 0.54 2.57 10 سنوات 20– 16من 

 0.43 3.40 2 سنوات فأكثر20 

 0.49 2.49 100 المجموع

  

) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة الستجابة األكادیمیات األردنیات، 25یالحظ من الجدول (

على أعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات فأكثر20تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة، إذ حصل أصحاب الفئة (

تبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ) بالمر سنوات 20– 16من ) بالمرتبة األولى، وجاء أصحاب فئة (3.40(
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)، وبالمرتبة الرابعة 2.57) بمتوسط حسابي (سنوات 5أقل من )، وبالمرتبة الثالثة جاء أصحاب فئة (2.57(

من )، وبالمرتبة الخامسة جاء أصحاب فئة (2.45) بمتوسط حسابي (سنوات 10– 6من جاء أصحاب فئة (

یما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات داللة ). لتحدید ف2.44) بمتوسط حسابي (سنوات 15– 10

) تم إجراء تحلیل التباین األحادي، وجاءت نتائج التحلیل على النحو α≥ 0.05إحصائیة عند مستوى داللة (

  ).26التالي، كما هو موضح بالجدول رقم (

  ) 26جدول (

 one wayنیاتواختبار تحلیل التباین األحادي (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة األكادیمیات األرد

ANOVAتبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة ،(  

 مجاالت االستبانة م
مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

 القرار

1 

مستوى التقییم العام 
لبرامج التلفزیون 

  األردني

 

بین 
 المجموعات

1.77 
4 

0.44 

1.28 0.28 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

32.81 
95 

0.34 

  99 34.59 المجموع

2 

ن درجة اهتمام التلفزیو
 األردني بالمرأة

بین 
 المجموعات

2.75 
4 

0.68 

1.89 0.11 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

34.48 
95 

0.36 

  99 37.24 المجموع

3 
مجالبرامستوى تقییم  بین  

 المجموعات
6.25 

4 
1.56 

2.97 0.23 

  

غیر دال 

 0.52 95 49.85داخل 
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 إحصائیا المجموعات

  99 56.11 المجموع

4 
صورة المرأة في 

 التلفزیون األردني

بین 
 المجموعات

2.37 
4 

0.59 

2.02 0.09 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

27.90 
95 

0.29 

  99 30.28 المجموع

 األداة ككل (األستبانة ككل)

بین 
 المجموعات

1.93 
4 0.48 

2.06 0.09 

غیر دال 
 إحصائیا

داخل 
 المجموعات

22.22 
95 0.23 

  99 24.15 المجموع
  )α≥0.05*الفرق دال إحصائیا عند مستوى الداللة معنویة (

اللة إحصائیة في االستبانة ككل عند مستوى ) ال یوجد فروق ذات د26تشیر النتائج السابقة في الجدول (

) الستجابة األكادیمیات األردنیات وفي جمیع مجاالت االستبانة، تبعا لمتغیر سنوات الخبرة، α≥0.05داللة(

  ).0.09) وبمستوى داللة (2.06استنادا إلى قیمة (ف) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (
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  الفصل الخامس

  ائج والتوصیاتمناقشة النت

  

یتنـاول هــذا الفصــل عرضــًا لمناقشــة النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة والتوصــیات التــي انبثقــت عنهــا 

  .وفیما یأتي مناقشة لهذه النتائج وعالقتها باألدب النظري السابق

 :   .؟"ألردنيما مستوى تقییم األكادیمیات األردنیات للتلفزیون ا "النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أوًال

تقییم األكادیمیـات األردنیـات للتلفزیـون األردنـي بشـكل عـام وبـرامج متخصصـة لشـؤون أظهرت النتائج أن مستوى

  جاء بدرجة منخفضة على األداة ككل، وعلى جمیع المجاالت.المرأة بشكل خاص

األردني، وصورة المرأة  مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیونكما أظهرت النتائج أن كل من المجاالت التالیة: 

درجة ومستوى تقییم البرامج، جمیعها جاءت ب ،درجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة، و في التلفزیون األردني

  .منخفضةتقییم 

أما من ناحیة المجال األول في أداة الدراسة مجال مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني، فقد جاءت 

، وجاءت بالمرتبة الثالثة برامج الطهي، جاء بالمرتبة الثانیة البرامج الثقافیةو  البرامج اإلخباریة، بالمرتبة األولى
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أما المرتبة الرابعة جاءت البرامج االجتماعیة، فالخامسة البرامج الدینیة، أما المرتبة السادسة فجاءت البرامج 

  الصحیة، في حین احتلت المرتبة األخیرة البرامج الترفیهیة.

ویمكـن تفســیر هــذه النتیجــة فــي ضــوء طبیعــة التنـافس الهائــل بــین القنــوات الفضــائیة العامــة فــي تطــویر 

وتحدیث برامجها، بحیث تسعى الفضائیات المختلفة في تقدیم أفكار متنوعة وتطلعات جدیـدة ومتطـورة، لتنـافس 

فـي تقیـیم مسـتوى أداء التلفزیـون غیرها من القنوات المحلیة، فعلى الـرغم مـن وجـود بعـض االتجاهـات االیجابیـة 

األردنــي بخصــوص عــدد مــن البــرامج، إال أن التقیــیم العــام والرضــا عــن أداء التلفزیــون األردنــي لبرامجــه بشــكل 

عــام وبــرامج شــؤون المــرأة بشــكل خــاص جــاء تقیــیم ســلبي ومــنخفض، وفیمــا یتعلــق ببــرامج متخصصــة لشــؤون 

ردنیات فإن التلفزیون األردني مـا زال یعـاني مـن ضـعف فـي تلـك المرأة األردنیة من وجهة نظر األكادیمیات األ

  البرامج، وذلك بسبب عدم التطور السریع واالهتمام المباشر كباقي القنوات الفضائیة.

ومن ناحیة أخرى یمكن تفسیر هذه النتیجة استنادًا إلى طبیعة التلفزیون األردني، وما یمتلكه من إمكانیات 

  غیر قادر على تنافس برامجه مع برامج القنوات الفضائیة األخرى،  وكفاءات محدودة، تجعله

ومما ال شك فیه أن اختیار البرامج بشكل عام وبرامج مخصصة لشؤون المرأة بشكل خاص لهما دور فعال 

في تحسین مستوى تقییم أداء العمل التلفزیوني بشكل عام، فهي مكونات تؤثر وتتأثر على مدى زیادة مشاهدة 

ن تلك البرامج، ونظرًا لمدى أهمیة التلفزیون األردني كوسیلة إعالمیة محلیة، خاصة في مجتمع تشهد متابعی

فیه مؤثرات واحتیاجات عدیدة تمیزها بخصائصها، كل ذلك یجعل من هذه الوسیلة محدودة في التغییر 

سواء كانت اقتصادیة،  والتجدید، واألردن من هذه المجتمعات التي تواجه تحدیات وعقبات ذات أوجه متفرقة
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سیاسیة، اجتماعیة، أم ثقافیة، كان ذلك عائقًا بین اقتناءها واستغاللها في تحسین أداء برامجها وتطویرها 

  والدخول إلى عالم المنافسة بینها وبین القنوات الفضائیة األخرى.

جـذب المـرأة لمتابعتهـا، وذلـك ومن جانب آخر تعتبر البـرامج التلفزیونیـة مـن أكثـر البـرامج التـي تهـدف أوال إلـى 

بسبب طبیعتها الفطریة وبقائها لفترات طویلة في المنزل، وحبهـا إلـى تثقیـف نفسـها باسـتمرار، ممـا جعلهـا تنتقـي 

تلك البرامج وتتابعهـا. وال ننسـى بـأن اإلعـالم لـه دور أساسـي فـي نشـر الـوعي الثقـافي والقیمـي داخـل المجتمـع، 

إلعــالم مــن جماهیریــة عالیــة، وهــدفها فــي توصــیل الرســالة اإلعالمیــة للــرأي وذلــك بســبب مــا تتمتــع بــه وســائل ا

  العام من مختلف فئاته االجتماعیة.

 

: النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثـاني: " مــا درجــة اهتمــام التلفزیــون األردنـي بمواضــیع شــؤون المــرأة مــن ثانیـًا

  "وجهة نظر األكادیمیات األردنیات ؟

  .توسطة ككلجاء بدرجة تقییم مدرجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة مجال قییم لدرجة التأظهرت النتائج أن

أما و  ،النواحي النسائيبالمرتبة الثانیة في حین جاءت  ،النواحي االجتماعیةجاءت بالمرتبة األولى حیث 

أما النواحي الثقافیة بالمرتبة الثالثة جاءت النواحي التنمویة، في المرتبة الرابعة جاءت النواحي التعلیمیة، 

  جاءت في المرتبة الخامسة، والنواحي الدینیة جاءت بالمرتبة األخیرة.

ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن وضـع المـرأة فـي أي مجتمـع یمثـل احـد أهـم المعـاییر األساسـیة لقیـاس تقـدم ذلـك 

رموقـا تاركـا وراءه النصـف المجتمع، كما انه مـن غیـر المتوقـع أن یتقـدم مجتمـع مـا فـي العصـر الحـالي تقـدما م

األخــر مــن أفــراده فــي حالــة مــن التهمــیش اإلعالمــي، وعلــى هــذا األســاس فــان تقــدم اإلعــالم داخــل المجتمعــات 
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یعتمـد بصـفة أساسـیة علـى مـدى تقدیمــه للمـرأة داخـل هـذه البـرامج ومتابعـة لمســیرة نهضـتها جنبـا إلـى جنـب مــع 

  الرجل.

فإن هناك أكثـر مـن امـرأة، فهنـاك المـرأة التـي ترشـح نفسـها سیاسـیا، ومن ناحیة أخرى على صعید برامج المرأة 

والمرأة التي تفوز بجوائز تخص اإلبـداع والتمییـز ، والمـرأة التـي تحظـى بعضـویة البرلمـان، ولكـن علـى الطـرف 

یــر مــن اآلخـر هنــاك المــرأة األمیــة، والمــرأة التـي تقتــل فــي جــرائم الشــرف، وهنــاك المـرأة العاملــة والتــي لــدیها الكث

.   القضایا التي یمكن طرحها إعالمیًا

: النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثالــث:  ــًا مــا مســتوى تقیــیم األكادیمیــات األردنیــات نحــو مواضــیع اهتمــام "ثالث

  "؟البرامج التلفزیون األردني بشؤون المرأة 

ل ككل قد حصل على والمجاصور المرأة في التلفزیون األردني مجال أظهرت النتائج أن درجة تقییم مستوى 

  .توسطةمستوى تقییم م

جاءت بالمرتبة الثالثة امرأة ، وجاء بالمرتبة الثانیة مثال یحتذى به، حیث جاء بالمرتبة األولى المرأة المبدعة

قیادیة، وجاءت بالمرتبة الرابعة امرأة مغلوب على أمرها، أما المرتبة األخیرة فجاءت ال توجد صورة محددة 

  .لها

ة للمرأة األردنیة بال شك ینبغي أن تكونویمكن تفسی صورة تعكس قیمة  ر هذه النتائج بأن الصورة الحقیقیّ

ة وتربیة األبناء المرأة وعظیم دورها في المجتمع، فالمرأة هي األم التي تقع على عاتقها أنبل مهنة وهي األسر 

جل في معظم مسؤولیة مشاركة الر  وتنشئتهم على الخلق القویم، وهي المرأة العاملة التي أخذت على عاتقها
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ر من مجاالت الحیاة، وخوض غمار الحیاة العامة بكل مسؤولیة واقتدار، وهي المرأة التي تتولى الكثی

 المناصب المهمة في الدولة، فوسائل اإلعالم  تعتبر مرآة تعكس واقع المجتمع وأداة للتغییر.

عالم، أصبحت تلك الوسائل جزء ال یتجزأ من حیاة فعلى الرغم من التطور الهائل الذي شهدته وسائل اإل

الناس، لما وصل اإلعالم من تطورات ونقالت نوعیة مختلفة، أدت إلى دمجها في جمیع القضایا و بشتى 

  المجاالت، ومن بین تلك التطورات هي المرأة وانخراطها في العدید من المجاالت.

وم به المرأة، نظر األكادیمیات األردنیات الكثیر مما تقومن جانب آخر یتجاهل التلفزیون األردني من وجهة 

ت واألسرة فهناك ظلم لما یعرض عن المرأة، حیث تقدم المرأة في أغلب األوقات على أنها مسؤوله عن البی

سیاسیة ماهرة، واألمور االجتماعیة، ویتم تجاهل دورها في المجتمع وهو دور بارز، فالمرأة قیادیة واقتصادیة و 

ألسف یتم تقلص ذلك الدور.ولكن ل  

 

: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابـع: " مـا مسـتوى البـرامج التلفزیونیـة المفضـلة للمـرأة األردنیـة والتـي یـتم رابعًا

  ؟"عرضها عبر شاشة التلفزیون األردني من وجهة نظر األكادیمیات األردنیات 

  لمجال ككل جاء بدرجة تقییم منخفضة.البرامج" وامستوى تقییم مجال الثالث "أظهرت النتائج أن ال

 ، االتجاهات العاطفیة، في حین جاءت بالمرتبة الثانیة  حیث جاءت بالمرتبة األولى االتجاهات التقویمیة

  وجاءت بالمرتبة األخیرة االتجاهات الوجدانیة. 

یمیـات األردنیـات مــا ویمكـن تفسـیر النتـائج أن صـورة المــرأة فـي بـرامج التلفزیـون األردنـي مــن وجهـة نظـر األكاد

زالــت مشــوهة وضــعیفة وال تحتــرم دورهــا األساســي فــي المجتمــع. فیجــب اتخــاذ قــرارات واعیــة لتصــحیح وتأهیــل 
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البرامج اإلعالمیة للموجه للمرأة األردنیة، إذ أن برامج المرأة المقدمة قد تطرح أو تعالج قضـایا ثانویـة ولـم تهـتم 

أة والجوانـب اإلبداعیـة التـي تمیــزت بهـا المـرأة األردنیـة بشـتى المجــاالت بالقضـایا الرئیسـیة التـي بـرزت فیهــا المـر 

مــن صــنع القــرار السیاســي أو المهنــي أو اإلداري، أو فــي معالجــة قضــایا العنــف ضــد المــرأة ، وكــل الجوانــب 

بــداع، وان هــذه البـــرامج اعتمــدت فــي اغلبهـــا علــى طـــرح  المشــرفة التــي تشـــارك المــرأة فیهــا الرجـــل مــن نتـــاج وإ

ضــوعاتها علـــى األســاس الـــدعائي لقضــایا األزیـــاء والتجمیــل وغیرهـــا، وهــذا یـــدل علــى عـــدم متابعــة الجهـــات مو 

  المختصة في صنع برامج متخصصة لشؤون المرأة وقضایاها.

أهمیـه التلفزیـون علــى التـي أشـار إلــى   )Johnson  )"2001 وقـد اتفقـت نتیجـة الدراســة الحالیـة مـع دراســة 

اتفقــت مــع و ن ناحیــة التمــدن والنمذجــة الحضــاریة، وهیكلیــة العالقــات اإلنســانیة واللغــة. العملیــات االجتماعیــة مــ

، كمـا حیـث أشـار إلـى أهمیـة دور وسـائل اإلعـالم فـي التثقیـف الصـحي للمـرأة السـعودیة) 2005دراسة باریان (

بطــة بموضــوع إلــى أهمیــة إثــارة عــدد مــن القضــایا الرئیســیة المرت) التــي أشــار 2005اتفقــت مــع دراســة شــعلة (

كمـــا اتفقـــت مـــع دراســـة بـــدر  المـــرأة واإلعـــالم ودو المـــرأة فـــي اإلعـــالم والعمـــل علـــى تحســـین أداءهـــا وتطویرهـــا.

االهتمـــام بنشــاطات المـــرأة غیــر الرســـمیة أكثــر مـــن النشــاطات الرســـمیة فــي الصـــحف  ) التــي أشــار أن2009(

  رها من مناطق المملكة.األردنیة الیومیة وتركز االهتمام على المرأة في العاصمة دون غی
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 التوصیات

  ضرورة اهتمام التلفزیون األردني بمتابعة البرامج المخصصة لشؤون المرأة وتطویرها. -1

التنویه المستمر لتلك البرامج التلفزیونیة وتشجیع المرأة للخوض فیها، ومعرفة أسباب عزوف المرأة  -2

 األردني.وقلة اهتمامها لتلك البرامج التي تعرض على التلفزیون 

أن یعتمد التلفزیون األردني في بناء برامجه بالموضوعیة في تناول قضایا ومشكالت المرأة األردنیة،  -3

 ورفع مستوى تطویرها وحداثة موضوعاتها.

استشارة المرأة األردنیة في القضایا التي یرغبون في مناقشتها خالل البرامج التلفزیونیة، والتي تعتمد  -4

 مات المحیطة بالمرأة.على األحداث واالهتما

إعادة النظر في برامج التلفزیون األردني بقصد ضمان تقدیم برامج أفضل للمرأة األردنیة قائمة على  -5

الوعي الثقافي واالجتماعي والسیاسي، وتأخذ في االعتبار التحوالت العمیقة التي عرفتها وضعیة 

 المرأة األردنیة خالل العشریة األخیرة.

اء دراسات مستقبلیة اخرى عن اتجاهات االكادیمیات االردنیا لةسائل االعالم توصي الباحثة باجر  -6

 االخرى وشبكات التواصل االجتماعي 
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  المراجع والمصادر :

  المراجع باللغة العربیة

، االسـكندریة: 1، طدراسة تحلیلیة فـي اسـتراتیجیات نظـم االعـالم المعاصـر). 2015ابراهیم، آمال ( -

 ونیة.مكتبة الوفاء القان

). إشــكالیة عمــل المـرأة األردنیــة وأبعـاده االجتماعیــة مــن وجهـة نظــر النســاء 2016ابـو ملحــم، محمـد ( -

 .23-1). ص ص: 1.(1، مجلة جامعة البلقاءالعامالت في محافظة جرش، 

مجلة ، ). التلفزیون وتأثراته المحتملة على جمهور األطفال2015أحمد، هاشم ، الحمامي، نغیمش. ( -

 .321 -287). ص ص : 1( 14،  ان والمجتمععلوم االنس

تــــاریخ  http://www.jrtv.jo). متــــوفرة علــــى : 2010االســــتراتیجیة االعالمیــــة للتلفزیــــون االردنــــي ( -

 م.25/3/2017الدخول: 

نة الریـاض: دور وسائل اإلعالم في التثقیف الصحي للمرأة السعودیة بمدی). 2005باریان، احمـد ( -

 ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة.دراسة میدانیة

واقــع األنشــطة االتصــالیة الموجهــة للمــرأة فــي الجمهوریــة الجزائریــة ). 2014بــن روان، بلقاســم، ( -

 منظمة المرأة العربیة، الجزائر. الدیمقراطیة الشعبیة.

. ( رسـالة ماجسـتیر غیـر رة المرأة األردنیة في الصحافة األردنیة الیومیـةصو ). 2009بدر، میس، ( -

 منشورة)، جامعة الشرق األوسط، األردن، عمان.
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 ، بیروت: دار النهضة العربیة.1، طدراسات سوسیو اعالمیة). 2006البدوي، محمد علي ( -

م العینة العشوائیة، ). دراسة تحلیلیة مقارنة للصیغ المستخدمة في حساب حج2014بشماني، شكیب( -
-85) ،5).(36،(مجلة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة ،سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة

100 . 
،  دوراإلعالمیة األردنیة في القطاع الریاضي :المشكالت والحلول). 2013بزادوغ ،منال فاضل ( -

 : األردن . رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط
،(اطروحــة دكتــوراة  دور التلفزیــون فــي تعــدیل الســلوك االجتمــاعي). 2015بلـــولة, إنتصــــار محمــد ( -

 غیر منشورة), جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان.

تمكین اإلعالمیات األردنیات من التعامل مع تكنولوجیا االتصال في ) . 2013التل، حنین خلف ،( -
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة االعالم ،جامعة  عالمیة االردنیة :دراسة میدانیةالمؤسسات اال

 الشرق االوسط :االردن .
ــوات األطفــال الفضــائیة). 2010جبــر، محمــد حــافظ ( - ــین نحــو قن ،(رســالة إتجاهــات األطفــال األردنی

 ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الشرق االوسط، عمان.

: دراســة تطبیقیــة علــى یــیم مجــالت العالقــات العامــة النســویة فــي األردنتق ).2011الحــداد، رقیــة، ( -

 مجلة تایكي. (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الشرق األوسط، األردن، عمان.

 . دار المنارة :بیروت. 1,ط  التكنولوجیا والعولمة الثقافیة). 2003حواس , محمود ( -

، عمـــان: دار 1، طلــنفس السیاســي واالعالمــيعلــم ا)، 2009خوالــدة، محمــود والعمــوش، حســین ( -

 الحامد للنشر والتوزیع.

 .www.dos.gov.joدائرة اإلحصاءات العامة األردنیة ، الموقع االلكتروني :  -
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مركـز ) إشكالیة عمل المرأة العربیة وأبعاده االجتماعیة واالقتصادیة، المغرب: 2007الدقس، محمد. ( -

-1ص .2007 للمصـادر والمعلومـات حـول العنـف ضـد المـرأةالدراسات واألبحاث، المركز العربـي 

11.  

، عمــان: دار الثقافـــة 1، طالمــدخل الــى وســـائل االعــالم واالتصــال). 2011الــدلیمي، عبــد الــرزاق ( -

 للنشر والتوزیع.

 ,القاهرة:  دار الفكر العربي. نظم االتصال :االعالم في الدول النامیة) 1980رشتي ,جیهان ( -

 ، عمان :دار اسامة للنشر والتوزیع. 1، طوسائل اإلعالم :النشأة والتطور)، 2011الساري , فؤاد ( -

 . القاهرة: دار الفكر العربي.1، طمدخل إلى علم االجتماع اإلعالمي)، 2001الشال، انشراح ( -

اســـتخدام الجمهــور المصــري للقنـــوات الفضــائیة العربیـــة: دراســة تحلیلیـــة ). 2000شــاهین، هبــة ( -

 دكتوراة غیر منشورة)، جامعة القاهرة ، مصر. ، (اطروحةمیدانیة

صـورة المــرأة فــي األعــالم العربــي: همـوم ومشــكالت المــرأة فــي الصــحافة ). 2005شـكیب، شــعلة، ( -

 http://www.balagh.com/woman/trbiah/at0t9om7.htm)On. واالعالم في القـاهرة

Line( 

معاصرة: نظرة جدیدة للعالقة بین االعالم واالتصال في المجتمعات ال). 2009صالح، سلیمان ( -

 . عمان: دار الفالح للنشر والتوزیع.1، طاالعالم والمجتمع

استخداماتالجمهورالمصریللصــــــــــحفالیومیةااللكترونیة .  (2004) صــــــــــالح،مها -

 .،(رسالةماجستیرغیرمنشورة)،جامعة القاهرة،القاهرة،مصرعلىشبكةاالنترنت،دراسةتحلیلیة ومیدانیة
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دور التلفزیون في تزوید المرأة األردنیة بمعلومات حول قضایا المجتمـع ). 2012الطوالبة، اماني ( -

 ، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الیرموك، اربد، األردن.المحلي

. عمـــــــان: 1، طاإلعالناتالصحفیة،دراسةفیاالســـــــتخدامات واإلشـــــــباعات).2004العـــــــادلي،مرزوق،( -

 .دراالفجرللنشروالتوزیع

 القاهرة :الدار المصریة اللبنانیة. 2، ط اإلعالم التلفزیوني) 2014( عبد النبي , سلیم -

مجلــة ). اتجاهــات طالبــات جامعــة األزهــر نحــو بعــض البــرامج التلفزیونیــة، 2001عبـد الــرزاق، وفــاء ( -

 ).1. (1، بجامعة األزهر،  كلیة الدراسات اإلنسانیة

ر االجتمــــاعي: األســــس النظریــــة اإلعــــالم التنمــــوي والتغیـــ). 2007العبـــد، عـــاطف والعبــــد، نهـــى ( -

 . القاهرة: دار الفكر العربي. 1، طوالنماذج التطبیقیة

البحـث العلمـي مفهومـة وأدواتـه، ). 1982عبیدات، ذوقان وعـدس، عبـد الـرحمن وعبـد الحـق، كایـد ( -

 األردن -دار الفكر للطباعة والنشر: عمان

 -1998 لعمل الوطني للنهوض بالمرأة األردنیةبرنامج ا). 1998اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة األردنیة، ( -

2002 .(on-Line)::http://www.jncw.jo/Arabic/docs_ar/ 

 -، عمــان: دار المســیرة للنشــر والتوزیــع: عمــاناالتصــال الجمــاهیري واالعــالم). 2014مــراد، كامــل ( -

 األردن.

. بیروت: 1، طإلعالمالمرأة العربیة وا)، 2008مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث: كوثر ( -

 .المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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، اللجنـة الوطنیـة السبل الكفیلة بتغییر الصورة النمطیـة للمـرأة فـي اإلعـالم)، 2011مطالقة، وفـاء، ( -

 منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم(الیونسكو). -األردنیة للتربیة والثقافة والعلوم

. القــاهرة: الــدار اللبنانیــة 8، طنظریــات االتصــال المعاصــرة). 2009یلــى، (مكــاوي، حســن والســید، ل -

 المصریة.

: الندوة القومیة حول نحو دور اإلعالم في تعزیز مكانة المرأة في المجتمع ).2007یوسف، حنان، ( -

 ، دمشق.2007مزید من اإلجراءات للنهوض بعمل المرأة وتحقیق المساواة في العمل، 
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  االستبانة قبل التحكیم  )1ملحق (
  وسطجامعة الشرق األ 

 كلیة اإلعالم

  استمارة تحكیم 

  تحیة طیبة وبعد،،

بالنظر إلى المكانة العلمیة التي تتمتعون بها ارجوا منكم التفضل بإبداء الرأي والمشورة العلمیة باستمارة تحكیم 
، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في اإلعالم من جامعة  المضمون المرفقة بها طیًا

  ق األوسط . وذلك بإشراف األستاذ الدكتور: كامل خورشید مرادالشر 

)، اتجاهات األكادیمیات األردنیات نحو برامج المرأة في التلفزیون األردنيتسعى هذه الدراسة بالتعرف على (
حیث تهدف الدراسة إلى معرفة رأي واتجاهات األكادیمیات األردنیات لما یقدمه التلفزیون األردني من 

  تهم شؤون المرأة. مواضیع

إن هذه اإلستبانة جزء من متطلبا لحصول على درجة الماجستیر في تخصص اإلعالم في جامعة الشرق 
یمانًا بأهمیة االستنارة برأیكم وبخبرتكم المشهودة في هذا المجال فإننا نأمل من حضرتكم التكرم  األوسط، وإ

سبًا من تعدیالت ومقترحات من شأنها إثراء الدراسة بإبداء رأیكم في أداتها المرفقة وتعدیل ما ترونه منا
وتجویدها وذلك من حیث مدى مالئمة وحدات التحلیل ومالئمة مع طبیعة الدراسة وهدفها ومدى كفایة هذه 

  الفئات ووضوح مدلوالتها.

  مع فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم،،،

  الباحثة

  شروق نعمان سویدان

 ن العملمكا التخصص الرتبة  اسم المحكم 
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  جامعة الشرق األوسط

 كلیة اإلعالم

  قسم الصحافة واإلعالم 

  استبانه دراسة ماجستیر

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.

  المحترمة  -------------------- األستاذة الدكتورة 

رامج المرأة في اتجاهات األكادیمیات األردنیات نحو بتقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة مسحیة بعنوان (
)، حیث تهدف الدراسة إلى معرفة رأي واتجاهات األكادیمیات األردنیات لما یقدمه التلفزیون التلفزیون األردني

  األردني من مواضیع تهم شؤون المرأة .

إن هذه اإلستبانة جزء من متطلبا لحصول على درجة الماجستیر في تخصص اإلعالم في جامعة الشرق 
  األداة ، صممت للوصول إلى نتائج علمیة فیما یخص التلفزیون األردني المرأة.األوسط،، وهي أي 

)بحسب الخیارات √وعلیه سأكون شاكرةً لكم لحسن تعاونكم في ملئ حقول االستبانة المرفقة بوضع عالمة(
ریة تامة المتاحة لإلجابة عن كل فقرة من فقراتها. علمًا بأن إجاباتكم على فقرات هذه االستبانة ستعامل بس

  وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. آملین اإلجابة بما یعبر عن رأیكم بموضوعیة تامة،،،

  مع فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم،،،

  

 الباحثة

  شروق سویدان      
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 الخصائص الشخصیة والوظیفیة 

  العمر :  -

  29 – 22من  

 39 – 30من  

 49 – 40من  

 59 – 50من  

 فأكثر . 60من  

 العلمي :المؤهل  - 

  ماجستیر  

 دكتوراه 

 الرتبة األكادیمیة : - 

  أستاذ مساعد. 

 أستاذ مشارك. 

 أستاذ. 

 سنوات الخبرة : -

  سنوات .  5 – 1 

 سنوات.  10 – 6 

 سنة. 15 – 11 
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 سنة . 20 – 16 

 سنة. 25 – 21 

 سنة. 30 – 26 

 سنة فأكثر .  31 

 متابعة برامج التلفزیون األردني : -

 دني ؟هل تتابعین قناة التلفزیون األر  -

 نعم دائمًا . 

 نعم غالبًا . 

 .  نعم أحیانًا

 .  نعم نادرًا

 ال أتابع. 

  إذا كانت اإلجابة هي (ال أتابع)، فیرجى تحدید أسباب عدم المتابعة لطفًا ومن ثم اعادة

 االستبانة للباحثة :

 : ( اإلجابة مفتوحة هنا ) أسباب عدم  المتابعة 

1 - ...................................................... 

2 - ..................................................... 

3 - ..................................................... 

4 - ..................................................... 
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5 - ..................................................... 

 نادرًا ) فیرجى التكرم باالستمرار باإلجابة : - أحیاناً  -غالباً  -اً أما إذا كانت اإلجابة ( دائم -

  معدل متابعة التلفزیون األردني (أسبوعیا):-

 ساعات أسبوعیا. 5ساعة إلى  1من  

 ساعات أسبوعیا. 10ساعات إلى  6من  

 ساعة أسبوعیا. 15ساعة إلى  11من  

 ساعة أسبوعیا. 20ساعة إلى  16من  

 یا .ساعة أسبوع 21أكثر من  

 هل تتابعین برنامج (یوم جدید) الذي یبث على التلفزیون األردني : - 4

 .  نعم دائمًا

 .  نعم غالبًا

 .  نعم أحیانًا

 نعم نادرًا . 

 ال أتابع البرنامج  

  التلفزیون األردني ؟ الرجاء ذكرهما هو البرنامج المفضل لدیك والذي یقدم عبر شاشة  - 5
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  أسئلة االستبانة:
  ند االختیار الذي یناسب إجابتكم :)  ع√الرجاء وضع عالمة(

  المجال األول: مستوى التقییم العام.

ما الدرجة التي تمنحینها  لتقییم مستوى  - 1

 برامج التلفزیون األردني بشكل عام  ؟

عالیة 
 جدًا  

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
 جدا

البرامج الثقافیة: ویقصد بها إجرائیا على أنها البرامج 
ا الثقافیة بهدف خلق خلفیة ثقافیة التي تتناول القضای

لدى المشاهد، كالبرامج الهادفة إلى بیان ثقافات 
 الشعوب وعاداتها وتقالیدها. 

     

البرامج الدینیة : ویقصد بها إجرائیا بأنها البرامج التي 
تتناول القضایا الدینیة في مضمونها، والتي تهدف 
إلى بیان بعض المواضیع المرتبطة بالشریعة 

 سالمیة.اإل

     

البرامج االجتماعیة: ویقصد بها إجرائیا على أنها تلك 
البرامج التي تتناول قضایا ومواضیع اجتماعیة بحتة 
 كالتنمیة األسریة والمواضیع التربویة وغیرها.

     

البرامج اإلخباریة : ویقصد بها إجرائیا على أنها 
البرامج التي تهدف إلى ربط الجمهور باألحداث 

مختلفة التي تدور في وطنه وفي العالم المحیط به، ال
یصال المعلومات الجدیدة للمشاهد.  وإ

     

البرامج الترفیهیة : وهي البرامج الهادفة الى خلق جو 
من الترفیه لدى المشاهد، مثل برامج الكامیرا الخفیة 
 وبرامج الكومیدیا.

     

      البرامج الصحیة : وهي تلك البرامج التي تتناول
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المواضیع والقضایا الصحیة والتي تهدف الى خلق 
 وعي صحي لدى المشاهدین.
برامج الطهي : وهي البرامج التي تتناول صنع 
األطباق والمأكوالت بشتى أنواعها والتي تهدف الى 
 إرشاد ربات البیوت لطرق الطبخ الصحي والعصري.

     

  

 دني بالمرأة :المجال الثاني : درجة اهتمام التلفزیون األر 

ما  درجة  تقییمك الهتمام التلفزیون األردني  - 2

 بشؤون المرأة في النواحي اآلتیة:

عالیة 
 جدًا  

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
  جدا
 

النواحي االجتماعیة : یقدم التلفزیون األردني برامج 
تتناول القضایا االجتماعیة في مضمونها وتكون 
 موجهة للمرأة المشاهدة.

     

لنواحي النسائیة : یسعى التلفزیون األردني لعرض ا
برامج تتناول القضایا النسائیة البحتة، كمواضیع 
 الطالق والصحة اإلنجابیة وغیرها.

     

النواحي التنمویة: یحرص التلفزیون األردني على 
عرض برامج تنمویة خاصة تتناول المرأة كعنصر 

تربیة  محوري، مثل برامج التنمیة األسریة وقضایا
 األطفال وغیرها.

     

النواحي التعلیمیة : یهتم التلفزیون األردني بعرض 
برامج تعلیمیة تستفید منها المرأة المشاهدة، في جمیع 
 األصعدة والمجاالت.

     

النواحي الثقافیة : یقدم التلفزیون األردني برامج تعكس 
اهتمامه في عرض البرامج الثقافیة التي تهم المرأة 
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 مشاهدة وتركز علیها.ال
النواحي الدینیة : یقوم التلفزیون األردني في عرض 
برامج تهتم في النواحي الدینیة تخص المرأة 
المشاهدة، حیث تحتوي هذه البرامج على قضایا تهم 
 المرأة من الناحیة الفقهیة والشرعیة.

     

  

 المجال الثالث : مستوى تقییم البرنامج.

ام التلفزیون األردني بشؤون كیف ترین اهتم  - 3

 المرأة 

عالیة 
 جدًا   

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
 جدا

االتجاهات السلبیة:  یهتم التلفزیون األردني في تناول 
االتجاهات السلبیة للمرأة األردنیة من خالل التركیز 
 على بعض القضایا الخاصة في التأثیرات الوجدانیة.

     

ركز التلفزیون األردني على االتجاهات المحایدة : ی
اتجاهات المرأة المحایدة تجاه بعض المواضیع 
 والقضایا االجتماعیة واألسریة.

     

االتجاهات االیجابیة: یسعى التلفزیون األردني في 
تغییر اتجاهات المشاهدات من خالل تقدیم بعض 
التصرفات واالتجاهات االیجابیة من خالل عرض 

 ذا الغرض.برامج هادفة ومصممة له
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  المجال الرابع: صورة المرأة في التلفزیون األردني :

یتناول برنامج یوم جدید المرأة األردنیة على   - 4

 أنها :

عالیة 
 جدًا  

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
  جدا
 

امرأة قیادیة: تتناول برامج التلفزیون األردني المرأة 
ة كعنصر قیادي في المجتمع، ویحرص على استضاف

قصص النجاح والنساء القیادیات في المجتمع 
 األردني.

     

مبدعة: یساهم التلفزیون األردني ببرامجه على إظهار 
 المرأة األردنیة على أنها مبدعة في مجاالت متعددة.

     

مثال یحتذي به: یحرص التلفزیون األردني على 
استضافة أمثلة واقعیة من المجتمع لنساء ریادیات 

 ت، وجعلهم أنموذج یحتذي به.ومثابرا

     

امرأة مغلوب على أمرها : یصور التلفزیون المرأة 
األردنیة على أنها امرأة تعیش في مجتمع ذكوري وال 
 تأثیر لها فیه.

     

ال توجد صورة محددة لها : یقدم التلفزیون األردني 
المرأة األردنیة على أنها عنصر مبهم الشخصیة وال 

 لمجتمع األردني.تأثیر له في ا

     

 

 ما  البرنامج التلفزیوني المفضل من وجهة نظرك ؟ - 5
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  )2ملحق (

  قائمة بأسماء المحكمین
 

 الجامعة التخصص  الرتبة االسم  #

جامعة الشرق   سیاسات اعالمیة  استاذ  أ.د. عزت حجاب  1
  األوسط

دعایة ورأي عام   استاذ  أ.د. حمیدة مهدي سمیسم  2
  واعالم 

جامعة الشرق 
  األوسط

جامعة الشرق  إدارة تربویة  استاذ أ.د. عباس الشریف  3
 األوسط

جامعة الشرق  علوم تربویة  استاذ أ.د. ابتسام جواد مهدي  4
 األوسط

أ.د.عبد الرازق محمد   5
 الدلیمي

 جامعة البتراء إعالم  استاذ

 جامعة البتراء إعالم  استاذ مشارك د. هاشم احمد الحمامي  6

 جامعة البتراء اعالم  استاذ مشارك علي البیسي د. عبد الكریم  7

 

 

 

 



98 

 

 

 

) 3ملحق (  

 اإلستبانة بعد التحكیم 

  جامعة الشرق األوسط

  كلیة اإلعالم

  قسم الصحافة واالعالم 

  استبانه دراسة ماجستیر

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.

  المحترمة  ------------------------------- األستاذة الدكتورة 

  طیبة وبعد ،،تحیة 

اتجاهات األكادیمیات األردنیات نحو برامج المرأة في تقوم الباحثة بإجراء دراسة میدانیة مسحیة بعنوان (
)، حیث تهدف الدراسة إلى معرفة رأي واتجاهات األكادیمیات األردنیات لما یقدمه التلفزیون التلفزیون األردني

إلستبانة جزء من متطلبا لحصول على درجة الماجستیر في األردني من مواضیع تهم شؤون المرأة .إن هذه ا
تخصص اإلعالم في جامعة الشرق األوسط،، وهي أي األداة ، صممت للوصول إلى نتائج علمیة فیما 

یخص عرض التلفزیون األردني لبرامج تهتم بشؤون المرأة. وعلیه سأكون شاكرةً لكم لحسن تعاونكم في ملئ 
)بحسب الخیارات المتاحة لإلجابة عن كل فقرة من فقراتها. علمًا بأن √وضع عالمة(حقول االستبانة المرفقة ب

إجاباتكم على فقرات هذه االستبانة ستعامل بسریة تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. آملین 
  اإلجابة بما یعبر عن رأیكم بموضوعیة تامة.

  مع فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم،،

  الباحثة

  روق سویدانش      
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 الخصائص الشخصیة والوظیفیة     

  العمر :  -

  30اقل من  

 39 – 30من  

 49 – 40من  

 59 – 50من  

 فأكثر . 60من  

 المؤهل العلمي : - 

  ماجستیر  

 دكتوراه 

 الرتبة األكادیمیة : - 

  مدرس. 

 أستاذ مساعد. 

 أستاذ مشارك. 

 أستاذ. 

 سنوات الخبرة : -

  سنوات .  5اقل من  

 سنوات.  10 – 6 
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 سنة. 15 – 11 

 سنة . 20 – 16 

 سنة. 20أكثر من  

 متابعة برامج التلفزیون األردني : -

 هل تشاهدین برامج التلفزیون األردني ؟ -

 دائمًا . 

 غالبًا . 

 .  أحیانًا

 .  نادرًا

 ال أتابع. 

  إذا كانت اإلجابة هي (ال أتابع)، فیرجى تحدید أسباب عدم المتابعة لطفًا ومن ثم اعادة

 االستبانة للباحثة :

 ب عدم  المتابعة ( اإلجابة مفتوحة هنا ) :أسبا 

6 - ...................................................... 

7 - ..................................................... 

8 - ..................................................... 

9 - ..................................................... 

10- ..................................................... 
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 نادرًا ) فیرجى التكرم باالستمرار باالجابة : - أحیاناً  -غالباً  -أما إذا كانت اإلجابة ( دائماً  -

  معدل متابعة التلفزیون األردني (أسبوعیا):-

 ساعات أسبوعیا. 5ساعة إلى  1من  

 ساعات أسبوعیا. 10ساعات إلى  6من  

 ساعة أسبوعیا. 15ساعة إلى  11 من 

 ساعة أسبوعیا. 20ساعة إلى  16من  

 ساعة أسبوعیا . 21أكثر من  

 
 ما هو البرنامج المفضل لدیِك والذي یقدم عبر شاشة التلفزیون األردني ؟ الرجاء ذكره : - 6

.....................................................................................  
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  أسئلة االستبانة:

  )  عند االختیار الذي یناسب إجابتكم :√الرجاء وضع عالمة(
  المجال األول: مستوى التقییم العام لبرامج التلفزیون األردني:

ما الدرجة التي تمنحینها  لتقییم مستوى  - 6

برامج التلفزیون األردني في المحاور التالیة 

 بشكل عام  ؟

عالیة 
 جدًا 

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
 جدا

البرامج الثقافیة: ویقصد بها على أنها البرامج التي 
تتناول القضایا الثقافیة بهدف خلق خلفیة ثقافیة لدى 
المشاهد، كالبرامج الهادفة إلى إیجاد بیان ثقافات 
 الشعوب وعاداتها وتقالیدها. 

     

ول البرامج الدینیة : ویقصد بها بأنها البرامج التي تتنا
القضایا الدینیة في مضمونها، والتي تهدف إلى بیان 
 بعض المواضیع المرتبطة بالشریعة اإلسالمیة.

     

البرامج االجتماعیة: ویقصد بها على أنها تلك البرامج 
التي تتناول قضایا ومواضیع اجتماعیة بحتة كالتنمیة 
 األسریة والمواضیع التربویة وغیرها.

     

ة : ویقصد بها على أنها البرامج التي البرامج اإلخباری
تهدف إلى ربط الجمهور باألحداث المختلفة التي 
یصال  تدور في وطنه وفي العالم المحیط به، وإ
 المعلومات الجدیدة للمشاهد.

     

البرامج الترفیهیة : وهي البرامج الهادفة إلى خلق جو 
من الترفیه لدى المشاهد، مثل برامج الكامیرا الخفیة 
 وبرامج الكومیدیا.
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البرامج الصحیة : وهي تلك البرامج التي تتناول 
المواضیع والقضایا الصحیة والتي تهدف إلى خلق 
 وعي صحي لدى المشاهدین.

     

برامج الطهي : وهي البرامج التي تتناول صنع 
األطباق والمأكوالت بشتى أنواعها والتي تهدف إلى 

 طبخ الصحي والعصري.إرشاد ربات البیوت لطرق ال

     

  

 المجال الثاني : درجة اهتمام التلفزیون األردني بالمرأة :

ما  درجة  تقییمك الهتمام التلفزیون األردني  - 7

 بشؤون المرأة في النواحي اآلتیة:

عالیة 
 جدًا 

  وسط عالیة
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
  جدا
 

النواحي االجتماعیة : یقدم التلفزیون األردني برامج 
 القضایا االجتماعیة الموجهة للمرأة المشاهدة.تتناول 

     

النواحي النسائیة : یسعى التلفزیون األردني لعرض 
برامج تتناول القضایا النسائیة البحتة، كمواضیع 
 الطالق والصحة اإلنجابیة وغیرها.

     

النواحي التنمویة: یحرص التلفزیون األردني على 
لمرأة كعنصر عرض برامج تنمویة خاصة تتناول ا

محوري، مثل برامج التنمیة األسریة وقضایا تربیة 
 األطفال وغیرها.

     

النواحي التعلیمیة : یهتم التلفزیون األردني بعرض 
برامج تعلیمیة تستفید منها المرأة المشاهدة، في جمیع 
 األصعدة والمجاالت.

     

 النواحي الثقافیة : یقدم التلفزیون األردني برامج تعكس
اهتمامه في عرض البرامج الثقافیة التي تهم المرأة 
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 المشاهدة وتركز علیها.
النواحي الدینیة : یقوم التلفزیون األردني بعرض 
برامج تهتم في النواحي الدینیة تخص المرأة 
المشاهدة، حیث تحتوي هذه البرامج على قضایا تهم 
 المرأة من الناحیة الفقهیة والشرعیة.

     

 

  جال الثالث : مستوى تقییم البرنامج.الم

كیف ترین اهتمام التلفزیون األردني بشؤون   - 8

 المرأة من خالل االتجاهات التالیة:

عالیة 
 جداً 

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
  جدا
 

االتجاهات السلبیة:  یهتم التلفزیون األردني في تناول 
االتجاهات السلبیة للمرأة األردنیة من خالل التركیز 

 ى بعض القضایا الخاصة في التأثیرات الوجدانیة.عل

     

االتجاهات المحایدة : یركز التلفزیون األردني على 
اتجاهات المرأة المحایدة تجاه بعض الموضوعات 
 والقضایا االجتماعیة واألسریة.

     

االتجاهات االیجابیة: یسعى التلفزیون األردني في 
تقدیم بعض  تغییر اتجاهات المشاهدات من خالل

التصرفات واالتجاهات االیجابیة من خالل عرض 
 برامج هادفة ومصممة لهذا الغرض.
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  المجال الرابع: صورة المرأة في التلفزیون األردني :

تتناول برامج المرأة في التلفزیون األردني ما   - 9

 یلي:

عالیة 
 جدًا 

  عالیة
 

  وسط
 

  ضعیفة
 

ضعیفة 
 جدا

برامج التلفزیون األردني المرأة  إمراة قیادیة : تتناول
كعنصر قیادي في المجتمع، ویحرص على استضافة 
قصص النجاح والنساء القیادیات في المجتمع 
 األردني.

     

مبدعة: یسهم التلفزیون األردني ببرامجه على إظهار 
 المرأة األردنیة على أنها مبدعة في مجاالت متعددة.

     

فزیون األردني على مثال یحتذي به: یحرص التل
استضافة أمثلة واقعیة من المجتمع لنساء ریادیات 
 ومثابرات، وجعلهم أنموذجًا یحتذى به.

     

أمرأة مغلوب على أمرها : یصور التلفزیون المرأة 
األردنیة على أنها امرأة تعیش في مجتمع ذكوري وال 
 تأثیر لها فیه.

     

زیون األردني ال توجد صورة محددة لها : یقدم التلف
المرأة األردنیة على أنها عنصر مبهم الشخصیة وال 
 تأثیر له في المجتمع األردني.

     

  ة بالمرأة في التلفزیون األردني هل لدیِك مقترحات لتطویر البرامج التلفزیونیة الخاصمالحظة أخیرة:

  


