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على  ط،وساألعالم بجامعة الشرق ألساتذتي األفاضل في كلية اإليسعدني أن أتقدم بجزيل شكري 

لة الدكتورة لفاضتقدم بعظيم شكري وتقديري الى من كانت االم والمعلمة استاذتي اأكما  العلمي،عطائهم 

 ،خالقولما غمرتني به من كرم األ الرسالة،بقبول االشراف على هذه  شرفتني والتي ،حميدة سميسم

 الرسالة.بدتها طيلة فترة إعداد هذه أالطيبة الوفيرة التي  ةولجهودها العلمي

 

 ،عضاء لجنة المناقشة الذين تحملوا عناء قراءة هذه الرسالةأ ساتذة الكرام رئيس و لى األإ وكل الشكر

هذا العمل  امإلتمعانني أ ، والى كل من ساندني و بما لديهم من علم سديد ومناقشتها، وتقويمها، وتزويدي

 والتقدير.المتواضع ولكم مني كل المحبة واالحترام 
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 سياسة اإلعالم األردني الرسمي خالل األزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين 

 عداد إ

 عــاهـــد أحمد الـــدبـــعـــي

 إشراف 

 ستاذة الدكتورة حــمــيــــدة ســـمــيـسـماأل 

 الملخص
 

سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر توضيح  لىإالدراسة هدفت 

 الصحفيين االردنيين.

ولغرض تحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما استخدم الباحث اداة       

ربعة محاور عن الخطاب أمن اسئلة االستبانة  تاسة االستبانة لهذا الغرض، وتكونالدر 

وتأثير الخطاب االعالمي على المجتمع  ،ن باالتصاليومواصفات القائم األنسب،اإلعالمي 

ل االعالمية خال والتصريحات، والتغطية ،واالخبار ،وأبرز معوقات نقل المعلومات ،األردني

( فقرة، وبخمسة بدائل 42األردني الرسمي متضمنة في فقرات االستبانة )األزمات في اإلعالم 

 لإلجابة.

الختيار اتم ( 2359)الكلي  بلغ عددهمو  ،االردنيينمن الصحفيين  تكون مجتمع الدراسة  

( 219)عددهم و ) مسؤولمحرر  –رئيس تحرير  – يصحف (يفيالوظ المسمىساس أعلى  ممنه

 زيع االستباناتوتو العشوائية،  استخدام العينة الطبقية تم، بحسب نقابة الصحفيين االردنيين



 ل
 

 
 

وتم اخضاع اجابات المبحوثين  طبقية،كعينة ( 234)الكترونيا على مجتمع الدراسة الستهداف 

 (. spssللتحليل االحصائي باستعمال الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )

    

أن الخطاب اإلعالمي األردني الرسمي خالل األزمات يهتم بالسرعة في  وبينت الدراسة 

اهتمامه و الحدث بحجمه  ويتعامل معوالدقة في نقل الخبر،  ويتسم بالواقعيةنقل المعلومات، 

دى الُنخب ل نع القرار، والسعي إلحداث تطورايجابيبالتأثير االيجابي بالشباب االردني وصا

ال ينشر كافة المعلومات واالخبار حتى  أالمن حق االعالم االردني الرسمي و  االعالمية.

االزمة، من خالل االحساس بالمسؤولية االجتماعية واألمنية تجاه الوطن، وان لتعدد  تتفاقم

يفية كفي االعالم االردني الرسمي على  المباشر التأثير االعالمية(حراسة البوابة المرجعيات )

رة تنقصه الخبخطاب اعالم االزمة نقل االخبار خالل االزمات، و  فيوالسرعة  ،الحدث تغطية

 تعامل مع مراحلها.وآلية ال

تعديل السياسات العامة لإلعالم األردني  ضرورة ومن أبرز ما أوصت به الدراسة      

والسرعة في نقل الخبر، وتقليص  ،واالعالم، التطورات في عالم االتصال الرسمي، لمواكبة

سلطة حراسة البوابة االعالمية، واالسراع لتخصيص وتدريب مجموعة من االعالميين على 

لية التعامل مع مراحل االزمة اعالميا، والعمل على صياغة خطاب اعالمي مناسب لكل آ

أداء وسائل االعالم الرسمية  عنومدى رضى المواطنين  ،زمة، وانشاء مركز لقياس الرأي العامأ

 وبالتالي التأثير ايجابًا على الرأي العام. ،خالل االزمات

 األزمة، اإلعالم الرسمي، الصحفي. اإلعالمية،ة مفتاحية: السياسيالكلمات ال    
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Abstract 

This study addresses the Jordanian journalists view regarding the policy of the official 

Jordanian media during crisis. In order to achieve such an objective the study employs 

the descriptive approach. This research was conducted using a questionnaire survey 

involving Jordanian journalists, and uses stratified random sampling namely: journalist – 

editor – administrator editor, with a total number of (1350) respondents. However, out of 

280 surveys that were distributed electronically, 134 could be further analysed. The data 

collected were processed using a statistical package for social science (SPSS). The 

questionnaire was developed based on four factors which are the most appropriate media 

discourse: the characteristics of communication workers , the impact of discourse on the 

Jordanian society , the main obstacles to the transfer of information , news pronouncement 

, and media coverage during crises in the official Jordanian media included in the 42nd 

questions of the 5-point Likert scale questionnaire.  

This research revealed that that the official Jordanian media speech during crises 

concerns the speed of deliver the information, realistic, the accuracy of the transfer news, 



 ن
 

 
 

how to deal with events, its interest in the positive influence of the Jordanian youth and 

decision makers, seek the latest positive development to the medias' elites. However, it 

is the right of the official Jordanian media not to publish all information and news in order 

eliminate the crisis, through the social and security responsibility toward the state. The 

study also found that due to multiplicity of references (guarding the gate), the direct impact 

of the media in the official Jordanian media to cover the event and speed in the transfer 

news during crises, whereas for informing the crisis speech lacked for the expertise and 

the mechanism for dealing with its stages. 

In the light of the findings in this research, a number of implications and recommendations 

were identified. The findings demonstrated that in formulating strategies to enhance the 

need to amend the general policies of the official Jordanian media to keep abreast of 

developments in the world of media communication. There is a need for the speed of 

delivering news by reducing the power of gate guard, and speed up the allocation and 

training a group of journalists on a mechanism to deal with the stages of the crisis. 

 The way to overcome this necessity is through enforcing the formulation of suitable 

information address each crisis, the establishment of a center for the measurement of 

public opinion and the degree of satisfaction of citizens on the performance of the official 

media during crises and thus positively make a great impact on public opinion. 

Keywords: Media Policy, crisis, official media, the journalist. 
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 األول الفصل 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

 : مقدمةال1. 

 خاصة تصاعدت والشرق األوسط عامة،بالعالم  تعصفن خالل السياسات والتحوالت التي م

ما أدى إلى تعاطف  العربية؛حتاللهم لبعض المناطق اداث من قبل الجماعات االرهابية باالح

خطورة أعمال هذه الجماعات، لمقدرين الغير  العربي والعالم،واعجاب بعض الشباب في الوطن 

وما ينتج عن هذا التعاطف واالعجاب والتأثر من  اليها.التوجهات التي ينتمون ، و واأليدولوجيات

ي بيوتهم ف منينوقتل، وإرهاب اآل وتفخيخ،، م من تفجيرنفذ في جميع أنحاء العاعمال ارهابية تأ 

 .زمات وكوارث تلحق بالمجتمعاتأب يتسببما  العامة،وفي األماكن 

سنوات ال تعرض خاللفقد  اإلرهابية،للجماعات  الدول التي تعد مرتعاً  بجوار ردن يقعوكون األ

اذ حرق الشهيد الطيار معحداث أ منشارع االردني، ثرت بالأ رهابيةإزمات ألعدة القليلة الماضية 

 وانتهاًء بأحداث الكرك. ،اربد مرورًا بأحداث خلية الكساسبة

من أهم  حأصبفقد تأثير المباشر على ثقافة المجتمع الو  ،ولإلعالم أهمية كبيرة في هذا العصر

 حيث دواته،له انتشار واسع بجميع مكوناته وأ بما األزمات،وسائل الدفاع عن المجتمعات خالل 

  .وغير المتعلم نتيجة للتطورات التكنولوجية ،يصل إلى كل افراد المجتمع المتعلم
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 ريعةللتطورات الس مواكباً و  ،الدولة األردنية قيامفي كل المناسبات منذ  ردني حاضراإلعالم األو  

 يفتوعية الشارع األردني، والسير بهدف  واالخبار المعلومات واإلعالم، لنقل في عالم االتصال

اإلصالح والتطوير، والتحديث في المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، 

 لمحاربة الفقر والبطالة. 

 

 مشكلة الدراسة:   2.

، ردنطططططي الرسطططططميتناولهطططططا اإلعطططططالم األوام القليلطططططة الماضطططططية عطططططدة ازمطططططات، عطططططاألردن فطططططي األ شطططططهدت 

خططططالل نسططططب األ األردنططططي الرسططططمي يعالمططططخطططططاب اإلالعلططططى  تسططططليط الضططططوءلططططى إ مططططر الططططذي دعططططااأل

لمطططططا  المتلقطططططي،فطططططي  االيجطططططابيالتغيطططططر و  ،باالتصطططططال فطططططي تغطيطططططة االحطططططداث وقطططططدرة القطططططائميناألزمطططططات، 

وتططططططور االزمطططططة  األوضطططططاع،للحيلولطططططة دون تفطططططاقم  االزمطططططات، لالكبيطططططر خطططططاللوسطططططائل االعطططططالم الطططططدور 

الخطططططططاب شططططططكل ومضططططططمون هططططططذا ر علططططططى تططططططؤثالعوائططططططق التططططططي  عقبططططططاه، ومعرفططططططةالططططططى مططططططا ال يحمططططططد 

ردنطططططططي األ خطططططططالل مكونطططططططات اإلعطططططططالممطططططططن ( والمعلومطططططططات والسطططططططرعة فطططططططي نقطططططططل الخبطططططططر )التصطططططططريحات

 الرسمي.

زمطططططات مطططططن عطططططالم األردنطططططي الرسطططططمي خطططططالل األلة الدراسطططططة بطططططالتعرف علطططططى سياسطططططة اإلوتكمطططططن مشطططططك

 االردنيين.نظر الصحفيين  ةوجه

 

 



4 
 

 
 

 :ف الدراسةاهدأ3.

اإلعططططططالم األردنططططططي الرسططططططمي خططططططالل  سياسططططططةعلططططططى التعططططططرف  بشططططططكل رئططططططيس الدراسططططططةتهططططططدف         

وينبثططططططق عططططططن هططططططذا الهططططططدف  المجتمعططططططات،ومططططططؤثرة فططططططي لمططططططا لإلعططططططالم مططططططن أهميططططططة كبيططططططرة،  ،زمططططططاتاأل

 األهداف الفرعية التالية:

من خالل اإلعالم  عالمي متخصصإ بخطاب  عالمياإ زمات سلوب إلدارة األالوصول أل .2

 ردني الرسمي.األ

 اإلعالم األردني الرسمي. األزمات فيتصال خالل ن بااليمواصفات ومهام القائمديد تح .2

 على المجتمع المتخصص باألزماتمي االردني الرسمي معرفة تأثير الخطاب االعال .3

 األردني.

مية عال، والتغطية اإلوالتصريحات ،واالخبارت، التعرف على أهم معوقات نقل المعلوما .4

 الرسمي.خالل األزمات في اإلعالم األردني 

 

 :الدراسةهمية أ4.  

أهميطططططة الدراسطططططة مطططططن خطططططالل تسطططططليط  الضطططططوء علطططططى سياسطططططة اإلعطططططالم األردنطططططي الرسطططططمي تبطططططرز        

 والعمططططططل الصططططططحفي ،البططططططاحثين والمهتمططططططين والعططططططاملين فططططططي مجططططططال اإلعططططططالمة إلفططططططاد ،زمططططططاتخططططططالل األ

ومهططططططططام   ،تزويططططططططدهم بمواصططططططططفات و التعامططططططططل معهططططططططا إعالميططططططططاً بحيثيططططططططات، ومراحططططططططل األزمططططططططة وكيفيططططططططة 

 للتططططططططأثير نسططططططططبطططططططططاب اإلعالمططططططططي األوالخ  ،الفريططططططططق اإلعالمططططططططي المتخصططططططططص فططططططططي إدارة األزمططططططططات
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زمططططططات دة فططططططي الوصططططططول للحلططططططول المناسططططططبة لأردنططططططي ( للمسططططططاعااليجططططططابي بططططططالمتلقي ) المجتمططططططع األ

ان تسطططططهم فطططططي  والتطططططي يمكطططططن ،ن تتوصطططططل لهطططططا الدراسطططططةأالمسطططططتقبلية مطططططن خطططططالل النتطططططائج التطططططي يمكطططططن 

و التوصططططططل الططططططى زمططططططات فططططططي التعامططططططل مططططططع األالرسططططططمي  يردنططططططة جديططططططدة لإلعططططططالم األوضططططططع سياسطططططط

وتمكيططططططنهم  ،ومواصطططططفات القططططططائم باالتصططططططال ،عطططططالم االزمططططططة المتخصططططططصإ توصطططططيات تخططططططص خطططططططاب 

 .المستقبليةزمات اخل المجتمع األردني خالل األيام بدور ايجابي دمن الق

 

 وفرضياتها: أسئلة الدراسة 5.

اإلعطططططالم األردنطططططي  سياسطططططة هطططططيمطططططا  الرئيسطططططي:سطططططة االجابطططططة عطططططن السطططططؤال تحطططططاول هطططططذه الدرا        

ويتفطططططططرع عنطططططططه التسطططططططا الت  األردنيطططططططين، نظطططططططر الصطططططططحفيينمطططططططن وجهطططططططة  خطططططططالل األزمطططططططات مي الرسططططططط

 -التالية: 

 نسب خالل األزمات اإلعالمي األردني الرسمي األما الخطاب  -2

 زمات اإلعالم األردني الرسمي خالل األ ن باالتصال فيو ما مواصفات القائم -2

 علططططططى المجتمططططططع المتخصططططططص باألزمططططططاتر الخطططططططاب اإلعالمططططططي األردنططططططي الرسططططططمي يمططططططا تططططططأث -3

 األردني 

عالميطططططة اإل والتصطططططريحات، والتغطيطططططةمطططططا هطططططي أبطططططرز معوقطططططات نقطططططل المعلومطططططات، واألخبطططططار،  -4

 خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي 

العينطططططططة عطططططططن سياسطططططططة االعطططططططالم  سطططططططتجاباتهطططططططل توجطططططططد فطططططططروق ذات داللطططططططة احصطططططططائية فطططططططي ا -5

 الوظيفي  الرتبةلمتغير تعود االردني الرسمي خالل االزمات 
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 :حدود الدراسة6. 

 . 2921الى شهر نيسان م ولغاية  2921شهر كانون ثاني  الزمانية:الحدود  -

 الهاشمية.ردنية المملكة األ المكانية:الحدود  -

 يين.االردنلنقابة الصحفيين  ون المنتسب ون ردنياأل ون الصحفي التطبيقية:الحدود  -

 

 :محددات الدراسة 7. 

تم  التي التمثيلية والعينة البحث، مجتمع بتحديد المتعلقة االجراءات المنهجية بها ويقصد       

 جمع البيانات؛ خاللها من تم التي وباألدوات ،الدراسة بعينة ترتبط الدراسة محددات فإن ولذلك اختيارها،

 :تيباآل الدراسة هذه نتائج تعميم ويتحدد .األداة  هذه وثبات صدق وبمدى

 الدراسة.لهذه  صممت خصيصاً تي صدق وثبات االستبانة ال -1

االسطططططتبانة، وعلططططططى  فقطططططراتاإلجابطططططة علطططططى  الدراسطططططة فططططططيصطططططدق وجديطططططة اسطططططتجابة عينطططططة  -2

 سئلة المقابلة.أ

 .منه المسحوب والمجتمع العينة -3
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 ة:مصطلحات الدراس8.  

باعتبططططططططار أن كططططططططل بحططططططططث علمططططططططي مهمططططططططا كططططططططان مجالططططططططه فأنططططططططه يحتططططططططوي علططططططططى العديططططططططد مططططططططن         

واألفكططططططار التططططططي يريططططططد التعبيططططططر عنهططططططا  ،يططططططة يوظفهططططططا الباحططططططث لتوصططططططيل المعططططططانيالمصطططططططلحات العلم

 التالية:فقد تم استخدام المصطلحات  ،النظري من موضوع الدراسةالقتراب بهدف ا

: هي االسس والقيم والمعايير التي تسعى الى تحقيق اهداف الخطة االستراتيجية السياسة االعالمية

تصالي في نظام سياسي، وثقافي على هديها النشاط االعالمي، واإل وفق مراحل زمنية. ويسير

بهدف تحقيق أفضل العوائد التنموية الممكنة للدولة اجتماعيا وثقافيا واقتصادي واجتماعي محدد، 

 (65، ص 2927واقتصاديا وسياسيا. )عريقات ،

 
2 

: هي األسس والقيم والمعايير التي يسعى اإلعالم األردني الرسمي الى عالمية اجرائياالسياسة اإل

صالح في اإل لإلعالم، للسير تحقيقها خالل تغطيته لالزمات وفق الخطة االستراتيجية الوطنية

ة الفقر قافية، لمحاربوالتطوير، والتحديث في المجاالت السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والث

 والبطالة.

ـــــــالم: ة التططططططي تسططططططاعدهم علططططططى تططططططوالحقططططططائق الثاب ،والمعلومططططططات ،باألخبططططططارهططططططو تزويططططططد النططططططاس  اإلعــ

بحيطططططث يعبطططططر هطططططذا الطططططراي  ،مطططططن المشطططططكالتتكطططططوين رأي صطططططائب فطططططي واقعطططططة مطططططن الوقطططططائع او مشطططططكلة 

ت التعبيططططر الموضطططططوعي وهططططو فططططي نفططططس الوقطططط واتجاهطططططاتهم،اهير تعبيططططرا موضططططوعيا عططططن عقليططططة الجمطططط

 (21، ص 2996 واتجاهاتهم. )الفار،عن عقلية الجماهير وروحهم وميولهم 
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ة خالل عة والهادفهو تزويد المجتمع األردني بالمعلومات والبيانات الصادقة والسري إجرائيا:اإلعالم 

الرأي في  أثيرلتلالمختلفة من خالل الرسالة االعالمية التي يتم نقلها بواسطة وسائل االتصال  األزمات،

 .العامةللوصول الى المصلحة  السلوكياتوتعديل بعض  العام،

 

ة الوطنية والتي تتبع للدولاالعالمية يشتمل على الدوائر والمؤسسات  الرسمي:اإلعالم األردني 

( وكذلك بترا)ووكالة االنباء االردنية  ،ردنيوالتلفزيون األ الهاشمية،المملكة االردنية  كإذاعة األردنية،

ر تعتبوالتي  ،ردنيةالحكومة األباسم وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الناطق الرسمي 

  األردنية.وتوجهات الدولة والحكومة  رسمية وتمثل نهج تصريحاتهم

 

ـــــة:  ضططططاع غيططططر مسططططتقرة مططططا األزمططططة هططططي نقطططططة تحططططول فططططي موقططططف مفططططاج  يططططؤدي إلططططى أو  األزمــ

د المصططططالح كططططل ذلططططك قططططد يجططططري فططططي  بهططططا،حططططدث نتططططائج غيططططر مرغططططوب وتُ  والبنيططططة األساسططططية،، يهططططدل

د   تكططططططون فيططططططه األطططططططراف المعنيططططططة غيططططططر  للمواجهططططططة،وقططططططت قصططططططير يلططططططزم معططططططه اتخططططططاذ قططططططرار محططططططدل

وتظهطططططططر األزمطططططططة عنطططططططدما تخطططططططرج المشطططططططكالت عطططططططن نططططططططاق  المواجهطططططططة،مسطططططططتعدة أو قطططططططادرة علطططططططى 

ويفقططططططد معهططططططا متخططططططذ القططططططرار قدرتططططططه  ،وتتالقططططططى األحططططططداث وتتشططططططابك األسططططططباب بالنتططططططائج ،السططططططيطرة

 (69-16، ص2922،على السيطرة على مسار األزمة. )الدليمي
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هيد حرق الشحداث أ)ن يتم السيطرة عليه ألى إردن في األث وع الحدهي من بداية وق :اجرائيازمة األ 

طبيعة نافي الت فاألحداث ،الكرك(ًء بأحداث وانتها ،اربد مرورًا بأحداث خلية الكساسبةالطيار معاذ 

تخرج خالل وقت قصير و  سلباً االردني ثر على المجتمع ؤ وت  ا.به وغير مرغوب البشرية،والطبيعة 

 المعنية.ات الجه عن سيطرة

وفططططططق  ،واتخططططططذ الصططططططحافة مهنططططططة لططططططه الصططططططحفيين،النقابططططططة المسططططططجل فططططططي سططططططجل  عضططططططو الصــــــحفي:

 (http://www.jpa.jo. )2661( لسنة 25نقابة الصحفيين األردنيين رقم )أحكام قانون 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الثانيالفصل 

 النظري والدراسات السابقة األدب

 ،الدراسة بموضوع المتعلق النظري  واإلطار ري،النظ األدب على الضوء تسليطل الفصل هذا يهدف

زمات سياسة اإلعالم األردني الرسمي خالل األ)بط  والمتمثلة دراسةلل األساسية المفاهيم أهم توضيحل

 على دراسته في الباحث ارتكز حيث النظري  اإلطار وبناء ،(األردنيينمن وجهة نظر الصحفيين 

 ذات السابقة عرض للدراساتو  ،دب النظري للدراسةاأل والبحث في ،االعالمية(البوابة  ةسار ح) نظرية

 .السابقة الدراسات هذه الدراسة عن يميز وما بها، المتعلقة النتائج وأهم الصلة،

 أواًل: األدب النظري 

   (:حراسة البوابة اإلعالميةاإلطار النظري )نظرية 

مريكطططططي الطططططنفس النمسطططططاوي األصطططططل واأل االعالميطططططة( عطططططالم)حطططططارس البوابطططططة  ةبتططططططوير نظريطططططقطططططام 

انططططططه علططططططى طططططططول الرحلططططططة التططططططي تقطعهططططططا المططططططادة االعالميططططططة  ، يططططططرى “الجنسططططططية   كيططططططرت لططططططوين 

وكلمطططططططا طالطططططططت المراحطططططططل التطططططططي تقطعهطططططططا االخبطططططططار حتطططططططى تظهطططططططر فطططططططي الوسطططططططيلة  تصطططططططل.حتطططططططى 

 إذايصطططططبح فيهطططططا مطططططن سطططططلطة فطططططرد او عطططططدة افطططططراد تقريطططططر مطططططا  التطططططياالعالميطططططة، تطططططزداد المواقطططططع 

كانططططططت الرسططططططالة سططططططتنقل بططططططنفس الشططططططكل او بعططططططد ادخططططططال تعططططططديالت عليهططططططا، ويصططططططبح نفططططططوذ مططططططن 

 ص، 2922 )تالحمطططططططه،لومطططططططات. علميطططططططديرون هطططططططذه البوابطططططططات لطططططططه اهميطططططططة كبيطططططططرة فطططططططي انتقطططططططال ا

52  ) 
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 (.266ص، 2927 واخرون، جمال،) فرضيات النظرية: 
 

ضمن سلسلة مترابطة يقع ضمن حلقاتها أفراد لهم القدرة على  بواألخبار تنساإن المعلومات    -2

 حجب انسياب الرسالة، أو القيام بإضفاء تعديالت عليها.

اتخاذ القرارات بشأن مرور الرسالة بمثابة حراس لنظم اخرى سياسية،  عنيعتبر األفراد المسؤولون  -2

 واجتماعية واقتصادية وثقافية، وفي الغالب هم جزء من النسق العام لهذه النظم سواء 

 

 

أو اكراهًا بفعل ضغوطات مختلف السلطات العليا ضمن المؤسسة اإلعالمية  ،اراديًا بدافع االنتماء

 ذاتها أو من خارجها. 

 مطنهم يجعطل ،الجمهطور إلطى ستصطل التطي النهائيطة المعلومطات فطي البوابطة حطراس ًتحكطم إن -3

 الطتحكم وبالتطالي نظطرهم، وجهطة مطن أهطم القضطايا وترتيطب علطى تحديطد، األولطين المسطؤولين

 للواقع.  ر يتنا في

 
عناصر العملية االتصالية نجد ان القائم باالتصال يبرز كفاعل أساسي النظرية لفرضيات ومن خالل  

الذي يخضع عامة إلى سياسات المؤسسة اإلعالمية، ومالكيها ويصبح سلوكه و ضمن هذه النظرية 

كحارس بوابة من باب االلتزام بتوجهات المؤسسة المعلنة والمضمرة، ويعتبر القائم باالتصال ضمن 

صر العملية االتصالية سواًء كان مذيعًا أو صحفيًا أو أيًا كان يسعى لتوجيه حدود النظرية أحد عنا

 أيضا على حراس البوابة حيث هم الصحفيون الذين يقومون ينطبق رسالة ما ، وهذا األمر 
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وهم مصادر األخبار ذاتهم ، وهم أفراد الجمهور الذين لهم تأثير على إدراك، واهتمام  ،بجمع األخبار

 (.266ص، 2927 واخرون، جمال،)أفراد آخرين من الجمهور حول المواد اإلعالمية. 

 
لقد اتاحت شبكة األنترنت آفاقًا جديدة غيرت من طبيعة حارس البوابة، وساهمت بشكل كبير في  

احتكار المعلومات واألخبار من قبل وسائل اإلعالم التقليدية سواًء التابعة للحكومات أو القضاء على 

كل فهو يختار ب، الممولة من أصحاب ر وس األموال. فالفرد لم يعد بحاجة لحارس بوابة ينوب عنه

يدة دحرية ما يشاهده وما يتابعه وفي الوقت المحدد الذي يختاره ، األمر الذي أدى إلى بروز قوى ج

ن مع السلسلة التي تمر بها المعلومة ضم بالموازاة هذه القوى تعمل .و لنقل األخبار، ونشر المعلومات 

حيث يقوم االتجاه القديم على حجب المعلومات  ،نظرية حراسة البوابة، ولكنها تؤدي وظيفة عكسية

وحماية األسرار لصالح القوى السياسية واالقتصادية .أما االتجاه الجديد فيهدف إلى تتبع  ،واألخبار

وذلك لصالح الجمهور األكبر، الذي يهدف إلى التغيير في شتى ، المتستر عليها ونشر المعلومات 

 (.266ص، 2927 ويسري صيشي، زروق،بن  جمال،). نواحي الحياة

 
 

خاصة  ،أن تمر بالمراحل ذاتها في حراسة البوابة ضمن الوسائل التقليديةأما في اإلعالم الجديد فيمكن 

ض للمؤسسات اإلعالمية األصلية على أر لكترونية التي أنشئت امتدادًا حين يتعلق األمر بالمواقع اال

طها وخالواقع فال يختلف الوضع ضمن شبكة االنترنت من ضرورة إشباع لسياسات المؤسسة، 

ي طاإلمكانيات التي أتاحتها خدمات االنترنت ساعدت في كسر االنتقال الخطي النماالفتتاحي. إال أن 
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ومرورها بمسالك غير خطية يمكن تلخيص هذه النماذج فيما يلي :)بخيت  ،للرسالة عبر حراس البوابة

 (52، ص2929السيد ،

مسلك يشابه المسار التقليدي ضمن وسائل اإلعالم الحديثة لكنه أقصر من حيث  -

  .الطول

مسلك تتخطى فيه الرسالة عديدًا من حراس البوابة ماعدا الحارس األخير ضمن  -

 الوسيلة.

 الرسالة للجمهور دون أي تعديالت وبال حراسة.بصل يمسلك  -

 
ولطططططى بالمصطططططدر وهطططططو أبعالقطططططة مزدوجطططططة مطططططن ناحيطططططة  البوابطططططة االعالميطططططة االلكترونيطططططة وتطططططرتبط حراسطططططة

 )المتلقي( كاالتي:ومن ناحية ثانية بالجمهور ،)القائم باالتصال(

 
: رغطططططططم أن إمكانيطططططططة تواصطططططططل الحطططططططراس بمصطططططططادر األخبطططططططار بطريقطططططططة القـــــــائم باالتصـــــــال .أ

مباشططططططرة ال زالططططططت قائمططططططة، إال أن البططططططديل اإللكترونططططططي بططططططات األكثططططططر اسططططططتخدامًا، فعمليططططططة 

ق البريططططططد اإللكترونططططططي، واألخبططططططار أصططططططبحت تططططططتم عططططططن طريطططططط ،رصططططططد وجمططططططع المعلومططططططات

والمواقطططططططع الرسطططططططمية لوكطططططططاالت األنبطططططططاء، كمطططططططا أصطططططططبح  ،والمواقطططططططع اإلخباريطططططططة ،شطططططططبكاتوال

اسطططططتخدام التراسطططططل الفطططططوري، والمحادثطططططات المباشطططططرة مطططططن الططططططرق األساسطططططية لرصطططططد اآلراء 

والمواقطططططف. وهنطططططاك توجطططططه واضطططططح إلطططططى تططططططوير العالقطططططة بطططططين حطططططراس البوابطططططة والمصطططططادر 

 من جهة وبين الحراس والجمهور من جهة أخرى.
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المعلومططططططات أشططططططكاال جديططططططدة تختلططططططف عططططططن الططططططنمط الرأسططططططي  اتخططططططذ تططططططدفق لقططططططدالمتلقــــــي:   .ب

الحططططططراس إلططططططى الجمهططططططور( حيططططططث أصططططططبحت العالقططططططة تفاعليططططططة  )مططططططنالططططططذي كططططططان متططططططداوال 

تشطططططططاركيه بمطططططططا فيهطططططططا القطططططططدرة لطططططططدى الجمهطططططططور علطططططططى اختيطططططططار المطططططططادة المناسطططططططبة بالشطططططططكل 

السطططططلبية فطططططي التلقطططططي  عطططططن الجمهطططططور صطططططفة مطططططا يطططططزيح ،وفطططططي الوقطططططت المالئطططططم ،المناسطططططب

زاد هططططططططامل التواصططططططططل والططططططططرد علططططططططى  التلقططططططططين، فقططططططططدوعططططططططن الوسططططططططائل اإلعالميططططططططة صططططططططفة 

 انشغاالت القراء وتعليقاتهم وباتت المشاركات في مواضيع مفتوحة عبر الشبكة 

 

أمطططططرا شطططططائعا لطططططم يكطططططن متاحطططططا مطططططن قبطططططل، إضطططططافة إلطططططى أن هطططططذا يقطططططدم آليطططططة دقيقطططططة للمؤسسطططططات 

اءة، والمشطططططاهدة، والتفضطططططيل، وتحديطططططد األوقطططططات المناسطططططبة لهطططططم اإلعالميطططططة لقيطططططاس حجطططططم القطططططر 

وهططططذا يسططططاعد فططططي التخطططططيط  ،عططططن طريططططق التقنيططططات الرقميططططة التططططي تتمتططططع بهططططا البيئططططة الرقميططططة

، العططططططدد 2927مجلططططططة الططططططرواق ،)للجمهططططططور متهططططططا ءومططططططدى مال المقدمططططططة،الجيططططططد للمضططططططامين 

 .الخامس(

 

 (  52 ص، 2922 )تالحمه، المعايير التي تؤثر على حراس البوابة اإلعالمية:  

ئمين ومبادئه على القا ،يؤثر النظام االجتماعي بقيمةوتقاليده:  همعايير المجتمع وقيم -2

ب او وسائل االعالم احيانا بالسبق الصحفي بسباالتصال، باالتصال، فقد يضحي القائم ب

 قيم المجتمع وتقاليده. 
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والسططططططمات الشخصططططططية للقططططططائم  ،المعططططططاير الذاتيططططططة للقططططططائم باالتصططططططال: تلعططططططب الخصططططططائص -2

 والتعلططططططططيم، االجتماعيططططططططة،والطبقططططططططة  والططططططططدخل، والعمططططططططر، النططططططططوع، مثططططططططل:باالتصططططططططال دورًا 

ويططططططططؤثر االنتمططططططططاء فططططططططي طريقططططططططة التفكيططططططططر واتخططططططططاذ  العقائديططططططططة،واالنتمططططططططاءات الفكريططططططططة او 

   القرارات.
 

يتعطططططرض القطططططائم باالتصطططططال للعديطططططد مطططططن الضطططططغوط المعطططططايير المهنيطططططة للقطططططائم باالتصطططططال:  -3

المهنيططططططة التططططططي تططططططؤثر فططططططي عملططططططه التططططططي قططططططد تططططططؤدي الططططططى توافقططططططه مططططططع سياسططططططة المؤسسططططططة 

  لها.االعالمية التابع 
 

الجمهطططططور يطططططؤثر علطططططى القطططططائم باالتصطططططال والعكطططططس صطططططحيح، اذ معطططططايير الجمهطططططور: إن   -4

 يقدمها.على القائم باالتصال ونوعية االخبار التي  برللخيؤثر الجمهور بتقبله 

 

والمعطططططططايير لنظريطططططططة حراسطططططططة البوابطططططططة االعالميطططططططة  ،ويطططططططرى الباحطططططططث بعطططططططد االططططططططالع علطططططططى فرضطططططططيات

ومطططططططدى تطططططططأثير حطططططططراس  ،انهطططططططا تطططططططرتبط ارتباططططططططا وثيقطططططططا بموضطططططططوع الدراسطططططططة ،وااللكترونيطططططططة ،التقليديطططططططة

يطططططتم ل مطططططا خطططططال االزمطططططات مطططططنالبوابطططططة االعالميطططططة علطططططى سياسطططططة االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي خطططططالل 

 و يمنع )بالكم والكيف والسرعة في نقل الخبر( من قبل حراس البوابات لمعايير أنشره 

 

ذلك يتبعطططططون لهطططططا، وكططططط الرسطططططمية التطططططيومصطططططالح المؤسسطططططات االعالميطططططة  ،والتقاليطططططد مرتبططططططة بالعطططططادات

التغيططططططططططر  إلحطططططططططداثتطططططططططأثير النظريططططططططططة علطططططططططى الخطططططططططططاب االعالمطططططططططي الموجططططططططططه للجمهطططططططططور )المتلقططططططططططي( 

 االيجابي.
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ول التطططططططأثير األ ان لهطططططططاحراسطططططططة البوابطططططططة االعالميطططططططة  مطططططططن نظريطططططططةيطططططططه الباحطططططططث آلهطططططططم مطططططططا يخلطططططططص أ و 

ونقططططططططل المعلومططططططططات واالخبططططططططار والتحلططططططططيالت خططططططططالل االزمططططططططات فططططططططي  ،والمباشططططططططر علططططططططى التصططططططططريحات

  االزمات.خالل  الوسائل االعالمية الرسمية

 

  األدب النظري: 

: هطططططططي مجموعطططططططة مطططططططن المبطططططططادح والمعطططططططايير، والقواعطططططططد التطططططططي تحكطططططططم سطططططططلوك السياســـــــة االعالميـــــــة

التطططططي ترتكطططططز االنظمطططططة االعالميطططططة، والتطططططي تشطططططتق عطططططادة مطططططن شطططططروط االيطططططديولوجيا األساسطططططية، والقطططططيم 

 (65، ص 2927)عريقات ، اليها في بلد ما.

وعنططططططد الحططططططديث عططططططن السياسططططططة االعالميططططططة أليططططططة منظمططططططة، او مؤسسططططططة اعالميططططططة يجططططططب أوال معرفططططططة 

لمطططططن تنتمطططططي، ولمطططططن هطططططي تابعطططططة ألن هطططططذا االنتمطططططاء هطططططو مطططططن يصطططططو  الطططططنهج والمعطططططايير، والمبطططططادح 

التطططططططي تسطططططططير عليهطططططططا هطططططططذه المؤسسطططططططة اإلعالميطططططططة، ويكطططططططون لطططططططه التطططططططأثير المباشطططططططر علطططططططى السياسطططططططة 

 يبث وما ال يبث.  االعالمية في النهاية لما

 (65، ص 2927)عريقات ، أهداف السياسة االعالمية:

  تزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة، والصادقة المتعلقة بالشؤون العامة والكشف عنها. -

 التأكد من صحة، وصدق المعلومات التي يقدمها للجمهور. -

 المختلفة. المحافظة على الحياد في تغطية الحدث من خالل اظهار وجهات النظر -

 اختيار القضايا التي تتعلق بالجمهور المستهدف، والتي تخدم مصالح هذا الجمهور.   -
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تقديم التحليالت للقضايا السياسية المحلية بصفة ذكية وتنم على المعرفة، واالطالع على  -

 حقيقة الحدث. 
 

والحقططططططائق فططططططن مططططططن فنططططططون االتصططططططال المططططططؤثر عططططططن طريططططططق نشططططططر االخبططططططار والمعلومططططططات  :اإلعــــــالم

عمليططططططة  فططططططاألعالم .واقنططططططاع الجمططططططاهير ،ميوتعلطططططط ،وتثقيططططططف ،بطريقططططططة ديناميكيططططططة تسططططططاعد فططططططي توعيططططططة

ووسططططططيلة سططططططريعة وهامططططططة مططططططن وسططططططائل االتصططططططال بواسطططططططة االخبططططططار  ،النططططططاس فططططططياجتماعيططططططة تططططططؤثر 

وباسططططططتخدام الططططططتعلم والترفيططططططه واالقنططططططاع مططططططن اجططططططل اشططططططراك النططططططاس فططططططي تحقيططططططق االهططططططداف  ،واالنبططططططاء

والوصططططططول الططططططى غايططططططات منشططططططودة وعنططططططدما يكططططططون االعططططططالم معبططططططرا عمططططططا تريططططططده  ،واشططططططباع الرغبططططططات

ليعبطططططر عطططططن سياسطططططة  ،الدولطططططة فطططططان االعطططططالم فطططططي هطططططذه الحالطططططة يعمطططططل علطططططى مخاطبطططططة عقطططططول االفطططططراد

 (25 ، ص2922)ابو سمرة ، السياسة.قيق هذه في سلوكهم وتح والتأثيرالدولة 

 حرية إلىو  المتطورة، الحديثة التكنولوجية النشر وسائل إلى العام مدلوله في  اإلعالم لفظ يشيرو  

 األنشطة والى المختلفة، البلدان وشرائع دساتير أغلب في شرعي كحق المكفولة أو الممنوحة، النشر

 الوضع مع يةواألساس الرئيسية، أعمدتها التكنولوجية الوسائل هذه من جعلت التي األساسية االجتماعية

 جتماعية(اال واألنشطة النشر، وحرية النشر، وسائل ) الثالثة المدلوالت هذه فصل عدم االعتبار في

 معه التعامل يكمن حتى لمصطلحا لهذا العام المعنى تحديد في البعض بعضها تكميل في بعضها عن

 (.62-62،ص  2994)حجاب،  مالئما التطبيق يكون  كي علمياً 

 ما تكون الشعب أو قطاع أخرى، وغالباً اتصال من جهة، وغالبا ما تكون رسمية إلى جهة  اإلعالمو 

أي العام الر  الناس. وفيبهدف احداث تغيير في سلوك  إعالمية،قطاعات الشعب لتوصيل رسالة من 
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لتحقيق أهداف معينة يسعى اليها المرسل للرسالة االعالمية وغالبًا ما تكون لغايات تخدم مصالح 

 (21، ص2996الفار،معينة. )

الجديطططططد مجموعطططططة مطططططن االنشططططططة الرقميطططططة االلكترونيطططططة الجديطططططدة التطططططي تقطططططوم بنشطططططر يعتبطططططر االعطططططالم و 

 –واسطططططططتقباله ايضطططططططا مطططططططن خطططططططالل الوسطططططططائط االلكترونيطططططططة المتعطططططططددة وهطططططططو اعطططططططالم شطططططططبكي  ،المحتطططططططوى 

وبطططططططديل عطططططططن وسطططططططائل االتصطططططططال االخطططططططرى بسطططططططبب  –رقمطططططططي  –مجتمعطططططططي  –تفطططططططاعلي  –الكترونطططططططي 

 (22 ، ص2925استخدامه الواسع وانتشاره بين الجماهير. )الرحباني، 

زمطططططات هططططططو مجموعطططططة العمليطططططات التططططططي تتوسطططططل بهطططططا مختلططططططف عطططططالم األإ  :زمــــــاتاأل عـــــالم إمفهـــــوم 

وعلطططططى الطططططرغم مطططططن  ومواكبتهطططططا.الوسطططططائل االعالميطططططة قبطططططل واثنطططططاء وبعطططططد االزمطططططات لتغطيطططططة االحطططططداث 

بططططططرى زمططططططن حططططططدوث هميتططططططه الكأ ن االعططططططالم يسططططططتمد أاال  إعالميططططططة،مسططططططألة اساسططططططا  ان االزمططططططة ليسططططططت

واحتطططططططواء تطططططططداعيات االزمطططططططة  العطططططططام،ي وتوجيطططططططه الطططططططرأ التطططططططأثير،االزمطططططططات مطططططططن قدرتطططططططه الهائلطططططططة علطططططططى 

 (21، ص 2929 المواقف. )زرمان،ودعم  السلبية، وتأثيراتها

ــــةعــــالم إ الحالططططة االسططططتثنائية التططططي تعيشططططها المؤسسططططات االعالميططططة  اللفظططططي،عمليططططة التفاعططططل  :االزم

حيطططططططث  المجتمطططططططع،او اقتصطططططططادية يمطططططططر بهطططططططا  ،حتميطططططططة ألزمطططططططة سياسطططططططية كاسطططططططتجابةوذلطططططططك  المختلفطططططططة،

وبطططططنفس الوقطططططت تطططططزداد نسطططططبة  االعالميطططططة،تنشطططططط وتكثطططططر اثنطططططاء حطططططدوث هطططططذه االزمطططططة بطططططرامج التغطيطططططة 

االزمططططططة. اعتمططططططاد الجمططططططاهير علططططططى الوسططططططيلة االعالميططططططة للتعططططططرف علططططططى المزيططططططد مططططططن تفاصططططططيل هططططططذه 

 (259 ، ص2999، شومان)
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بقدوم األمير عبد هللا بن الحسين  ،م2622بداية اإلعالم األردني عام  جاءتاإلعالم األردني:   

إلى إمارة شرقي األردن، وتأسيس اإلمارة بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، حيث جلب األمير 

 اإلعالم لإلمارة من الحجاز بعدة صحف كالفالح، والقبلة، وبريد الحجاز.

لعربي( يدة الشرق االحق يعلو أول الصحف االردنية ومن ثم تبعها أول صحيفة رسمية مطبوعة )جر  

 ( 12، ص2661)الموسى،  .2623في عام

 

م، تططططططططططططور قططططططططططططاع اإلعطططططططططططالم  2646ردنيطططططططططططة الهاشطططططططططططمية عطططططططططططام ملكطططططططططططة األوبعطططططططططططد اسطططططططططططتقالل الم 

م تطططططم 2652دسطططططتور عطططططام الوبصطططططدور ، تمثطططططل فطططططي انشطططططاء محططططططة االذاعطططططة األردنيطططططة ،واالتصطططططال

المططططططادة الثانيططططططة منططططططه علططططططى قططططططانون للمطبوعططططططات والنشططططططر فططططططي األردن، والططططططذي نصططططططت كتابططططططة أول 

)أن الصططططططحافة والكتابططططططة والطباعططططططة حططططططرة ولكططططططل شططططططخص الحططططططق فططططططي حريططططططة التعبيططططططر عططططططن رأيططططططه، 

د القططططططانون(. وال تقيططططططد هططططططذه الحريططططططة اال بحططططططدو  ،وإذاعططططططة اآلراء، واألنبططططططاء بمختلططططططف وسططططططائل النشططططططر

 (12، ص2661)الموسى، 

 

انشططططططططئت وزارة الثقافططططططططة واإلعططططططططالم األردنيططططططططة، حيططططططططث بططططططططرزت المؤسسططططططططات  ،م 2664وفططططططططي عططططططططام  

 27م، وبتطططططططططاريخ 2672م، والطططططططططرأي عطططططططططام 2667االعالميطططططططططة فصطططططططططدرت جريطططططططططدة الدسطططططططططتور عطططططططططام 

اعطططططططى جاللططططططة المغفططططططور لططططططه بططططططأن هللا الملططططططك الحسططططططين بططططططن طططططططالل اشططططططارة  ،م2661ابريططططططل عططططططام 

وتواصططططططل مططططططع العططططططالم ومططططططن ثططططططم البططططططدء النطططططططالق بططططططث التلفزيططططططون األردنططططططي؛ ليكططططططون أداة اتصططططططال 

 (244-297، ص 2666م. )ابو عرجة ،2666انشاء وكالة االنباء االردنية بترا عام 
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وفطططططي القطططططرن الحطططططادي والعشطططططرين واكطططططب اإلعطططططالم األردنطططططي الثطططططورة الرقميطططططة، وجطططططاء هطططططذا االهتمطططططام  

 صطططططاحب الجاللطططططة الهاشطططططمية الملطططططك عبطططططد هللا الثطططططاني ابطططططن الحسطططططين، حيطططططث أكطططططد جاللتطططططه أنمطططططن 

وهطططططططذا تعزيطططططططز مطططططططن جاللتطططططططه للحريطططططططة الصطططططططحفية واسطططططططتقالل  ، حريطططططططة الصطططططططحافة سطططططططقفها السطططططططماء  

العمطططططل اإلعالمطططططي، فقطططططد كططططططان مطططططن الطبيعطططططي أن تنتشطططططر الصططططططحافة االلكترونيطططططة، ويطططططزداد تأثيرهططططططا 

واتسطططططاعها فقطططططد سطططططاهمت الصطططططحافة االلكترونيطططططة فطططططي االردن بنقطططططل االخبطططططار واالحطططططداث، والتعليطططططق 

 وشفافية والسرعة بنقل المعلومة.عليها بجرأة وصراحة 

 

وكالطططططة عمطططططون اإلخباريطططططة صطططططحيفة إلكترونيطططططة أردنيطططططة متخصصطططططة  أصطططططدرتم 2996وفطططططي عطططططام  

إخباريططططًا، وظهططططرت بعططططد ذلططططك صططططحف إخباريططططة أخططططرى مثططططل: وكالططططة أنبططططاء سططططرايا، وموقططططع خبرنططططي، 

 حتططططططططى تجططططططططاوز عططططططططددها المئططططططططة. ويمتلططططططططك ،ورم، وأون اليططططططططن، والسوسططططططططنة وسططططططططما األردن وغيرهططططططططا

الفيططططططومي، ) مرخصططططططة.قنططططططاة  46القطططططططاع الخططططططاص األردنططططططي خمسططططططة عشططططططر فضططططططائية مططططططن أصططططططل 

 (52- 42، ص 2662

 

م، 2992بعد إلغاء وزارة اإلعالم عام    ،م 2995ٌأنشئت وزارة الدولة لشؤون االعالم واالتصال عام  

المؤسسات م، لزيادة هامل الحريات في 2993وتم تأسيس هيئة االعالم المرئي والمسموع عام 

 (2925 ،)اليونسكو االعالمية االردنية.
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 لإلعالم:االستراتيجية الوطنية 

بمختلف أشكاله؛ المرئي، والمقروء، والمسموع، واإللكتروني،  لإلعالمة الوطني االستراتيجيةإعداد  تم  

تقوم على قاعدتي الحريلة والمسؤولية، وتأخذ بعين االعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة والتي 

م وتكريسًا لشراكة كافة القطاعات المعنيلة والمتلصلة في يأتي هذا لالتصال،  تأكيدًا لدور اإلعالم المتقدل

ي، وما حققه خالل صياغة مالمح اإلعالم الوطني المطلوب، وبالبناء على المنجز اإلعالمي األردن

العقود الماضية، من نقالت مهملة، عبلرت، بجالء، عن إرادة عليا، آمنت بالكلمة وسيلة للحوار، وباحترام 

 الرأيل والرأي اآلخر، وباإلعالم الحرل المسؤول كشريك وكوكيل أيضا للمجتمع.

 

رات لويلة واالعتبار؛ ضرو الوطنيلة لإلعالم، بعين األو  االستراتيجيةفقد أخذت حوارات وجهود إعداد  

وتعريف المفاهيم المتلصلة بدوره وجوهر رسالته،  ،اإلصالح اإلعالمي، وتنمية هذا القطاع الحيوي 

، ويحقق ركيزة أساسيلة في مسيرة التنمية  يتالءمومتطلبات انطالقه؛ بما  مع مشروع اإلصالح السياسيل

 (http://www.pm.gov.jo/content) واإلصالح الشامل.

 

إلى تعزيز البيئة الموائمة إليجاد إعالم أردني مستقل ومستنير يقوم على األسس  االستراتيجيةتهدف هذه 

 اآلتية:

 تشريعية مواتية توازن بين الحرية والمسؤولية. بيئة-2

 عالية لإلعالميين تقوم على التدريب الموضوعي المستدام. مهنية-2

 بأخالقياتها.ي للمهنة وااللتزام الذات التنظيم-3
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هطططططي حصطططططيلة حطططططوارات ولقطططططاءات عديطططططدة، وشطططططاملة، مطططططع مجمطططططل المؤسسطططططات  االسطططططتراتيجيةإنَّ هطططططذه  

والفعاليططططططططات المتنولعططططططططة فططططططططي القطططططططططاعين العططططططططام والخططططططططاص، ذات الصططططططططلة المباشططططططططرة وغيططططططططر المباشططططططططرة 

 (http://www.pm.gov.jo/content) بالعمليلة اإلعالمية.

 

 :لإلعالمالوطنية  االستراتيجيةهمية أ

اإلعالميلططططططة إلططططططى تعزيزهططططططا هططططططي ضططططططمان اسططططططتقاللية  االسططططططتراتيجيةمططططططن أهططططططمل األمططططططور التططططططي تهططططططدف  

المؤسسططططططات اإلعالميططططططة الرسططططططميلة، وتطططططططوير أداء العططططططاملين فيهططططططا، إضططططططافة إلططططططى إعططططططادة النظططططططر فططططططي 

موقطططططططف الحكومطططططططة مطططططططن صطططططططناعة اإلعطططططططالم، وتقويلطططططططة اسطططططططتثمارها فطططططططي اإلعطططططططالم الرسطططططططمي، وتشطططططططجيع 

ص علطططططى االسطططططتثمار فيطططططه، وتطططططوفير المتطلبطططططات ليكطططططون اإلعطططططالم الرسطططططمي قطططططادرًا علطططططى القططططططاع الخطططططا

وكالطططططة األنبطططططاء و  ،التلفزيطططططون األردنطططططي واإلذاعطططططة األردنيطططططةخطططططالل  األردنيطططططة مطططططنتقطططططديم رسطططططالة الدولطططططة 

 (http://www.pm.gov.jo/content) األردنية )بترا(.
 

 

 :(8102-8102)عام  ردنالتي مرت بها األ  حداثزمات واألأل ا

تركططططططت فططططططي ذاكططططططرة االردنيططططططين  م، 2926- 2925ن خططططططالل عططططططام ألردابهططططططا حططططططداث التططططططي مططططططرت األ

خليططططططة اربططططططد  ثابأحططططططدومططططططرورا  ،الكساسططططططبةاستشططططططهاد الطيططططططار معططططططاذ ال يمكططططططن نسططططططيانها مططططططن مشططططططاهد 

 الكرك. بأحداث تهاءوان

 

وقططططططع  ،أثنططططططاء غططططططارة جويططططططة ضططططططد تنظططططططيم داعططططططل فططططططي العططططططراق والشططططططامم،  2924 ديسططططططمبر 24فططططططي 
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باسطططططططططططم  النطططططططططططاطق الرسطططططططططططمي صطططططططططططرح .هينطططططططططططة فطططططططططططي أيطططططططططططدي التنظطططططططططططيمالكساسطططططططططططبة ر الطيطططططططططططار معطططططططططططاذ 

ووقطططططوع  سططططالح الجططططو الملكططططي األردنططططي بسططططقوط إحطططططدى طططططائرات محمططططد المططططومنيالططططدكتور  الحكومططططة 

  رينططططاي 3 يططططوم تنظططططيمالحرقططططًا وهططططو حططططي علططططى يططططد عناصططططر  إعدامططططه تططططمو  ،داعططططل لططططدى اً قائططططدها أسططططير 

عططططن وفاتططططه يططططوم  التلفزيططططون األردنططططي حديططططدي مغلططططق. أعلططططن قفططططص ، حيططططث كططططان يقططططف داخططططل2925

وذلطططططك بعطططططد أن قامطططططت مواقطططططع تابعطططططة لتنظطططططيم داعطططططل برفطططططع صطططططور ومقططططططع فيطططططديو  ،2925فبرايطططططر  3

 3ولططططيس  2925ينططططاير  3أن إعططططدام الطيططططار تططططم يططططوم  التلفزيططططون األردنططططي لعمليططططة حرقططططه. وقططططد أعلططططن

  (https://www.skynewsarabia.com) .2925فبراير 

 

ينة مد إربد وهي عمليات مداهمة تمت فيخلية أحداث وقعت الكساسبة  رابة السنة من ازمة وبعد ق

تنظيم  عناصر إرهابية منساعة للبحث عن  24 - 22لمدة تراوحت بين 2016 آذار 2 تاريخب إربد

واألمنية لم تقدم أي  ،عة من االقتراب، والجهات الرسميةممنو  وسائل اإلعالم اإلرهابي، وكانت داعل

 ( (https://ar.wikipedia.org.معلومات عن عدد المتحصنين أو هوياتهم

 

 منفردال ما يسمى الذئب ابرات البقعة من قبلعملية االعتداء على مخوقعت ( 2926وفي نفس العام )  

يوما، شهدت منطقة  25بط وبعد هذه العملية  البقعة.مخابرات  اتخلفت خمسة شهداء من مرتبالتي 

الركبان المحاذية للحدود االردنية السورية الشرقية عملية انتحارية بمركبة من تنظيم داعل، أدت الى 

 وات المسلحة ومقتل منفذ العمليةمن أفراد الق 7استشهاد 

شهاد أحد باست ،الكرك التي ابتدأت احداثها الدراماتيكية من منطقة القطرانةبعملية  2926عام واختتم  

 قريفال.رجال االمن، مرورا بقلعة الكرك، وانتهاء بأحداث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/
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النار  بإطالق تنظيم الدولة اإلسالميةافراد يتبعون ل قام حيث  ديسمبرمن  21 يومت عملية الكرك بدأ 

ن الهجوم عن قتل عشرة أشخاص، بينهم سبعة رجال أم وأسفر ،الكرك التاريخية بمدينة قلعة الكرك في

مديريتا األمن العام وقوات الدرك، أعلنتا في بيان  شخصا آخرين. 34وسائحة كندية إلى جانب إصابة 

 وقتل اربعة ارهابيين رغم بقاء اإلرهابية، رسمي مشترك، عن انتهاء العملية األمنية ضد المجموعة

 أعلنحيث  القريبة من قلعة الكرك قريفالقرية  اشتباك فيحصل وفجر اليوم التالي  التمشيط،عمليات 

الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني ان اربعة من رجال األمن سقطوا شهداء بعدما تمكن أحد 

وكان اإلعالن عن حيثيات هذه القضية قد اثار ، مالنار عليهإلفالت منهم وإطالق االمعتقلين من 

  (https://ar.wikipedia .) لدى الرأي العامضجة واسعة 

 

 االزمات:خالل الرسمي االعالم االردني 

جطططططزء مطططططن اساسطططططيات وهطططططو علطططططى المصططططططلح خطططططالل االزمطططططة  ي االردنطططططي الخططططططاب االعالمططططط يركطططططز 

مططططططن  هيصططططططدر عنططططططيهططططططات مططططططن جاللططططططة الملططططططك ومططططططا ويططططططأتي هططططططذا الخطططططططاب بتوج ،الدولططططططة االردنيططططططة 

وكططططططل مكونططططططات الدولططططططة  ،والبرلمططططططان والقضططططططاء ،ومططططططن توجيهططططططات الحكومططططططة ،وراق نقاشططططططيةأخطابططططططات و 

الخططططططاب االعالمطططططي يكمطططططن اهميطططططة بالمصططططططلح خطططططالل االزمطططططات ومثطططططال علطططططى ذلطططططك فطططططي و االردنيطططططة .

ومططططن  ون ولبنططططاني ون حيططططث هنالططططك قتلططططى امريكططططان واردنيطططط ،المططططوقر بمركططططز تططططدريحادثططططة  2925عططططام 

الصططططططيغة التططططططي تططططططم اتباعهططططططا ومططططططا يهمنططططططا هنططططططا ) كلمططططططة مسططططططتخدم مططططططدني للعططططططاملين  ، جنططططططوب افريقيططططططا

https://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia/
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االردنيططططططين واعتبططططططروا شططططططهداء اي اصططططططبحوا شططططططهداء الواجطططططططب وهططططططذا توصططططططيف عنططططططد ثقافططططططة المجتمطططططططع 

 (2921،)فيصل الشبول االردني مهم .

 

لكثطططططرة الجهطططططات  ،االزمطططططاتيفتقطططططد االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي صطططططيغة ديناميكيطططططة فطططططي التعطططططاطي مطططططع و 

وغيطططططر ناضطططططج وهطططططذا يقودنطططططا  تاخططططططاب سطططططيكون مشطططططتالمطططططا يعنطططططي ان  االمطططططالءات،ذات الصطططططلة فطططططي 

الطططططى ان االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي مغيطططططب تمامطططططا فطططططي المسطططططاهمة الفعالطططططة فطططططي الخططططططاب االعالمطططططي 

عطططططططدم وجطططططططود مرجعيطططططططة رئيسطططططططية ، و المطططططططؤثر فطططططططي المجتمطططططططع اال مطططططططن بعطططططططض االخبطططططططار غيطططططططر المهمطططططططة

لطططططة فطططططي صطططططو  الخطططططططاب اال مطططططن تلطططططك القوالطططططب الخطابيططططططة المتكطططططررة التطططططي سطططططبق وان سططططططمعها متفاع

 (2921، القاضي)محمد  .من مرة أكثرالشارع 

 لحكومة،اسم اب حوالذي له الحق في التصري األردنية،الحكومة سم اب هناك ناطق رسميوخالل االزمات 

سم الحكومة والناطق االعالمي االرسمي بوخالل احداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة كان الناطق 

مدير وكالة و  األردن،على شاشة التلفزيون  ينمتواجد، العربي()الجيل  سم القوات المسلحة االردنيةاب

 بالتصريحات والمعلومات الصحيحة الن لأدالءمتواجد على شاشة العربية  –بترا –االنباء االردنية 

ميع يتم التنسيق بين جو  االزمة.الجابة عن كل التسا الت خالل حالة االنفعال الوطني كان ال بد من ا

من واالدالء بالمعلومات ض، االزمة داخل الدولة االردنية فكل شخص لديه القدرة على التصريح أطراف

عض في بو  االزمات.فهو ناطق اعالمي من ضمن الفريق االعالمي االردني الرسمي خالل  اختصاصه

 ة،الدولومن ضمن الفريق االعالمي او اي مسؤول في  ،ارسمي امة ناطقاالحيان يكون رئيس الحكو 

شارع ال ىداقية سابقة لدوان يكون لدى الناطق االعالمي مص ،ة والصادقةحتقديم المعلومة الصحيل

ر في اهم عنصو  والمعلومة،ويؤثر على مجريات االزمة اعالمية لدى المتلقي للخبر  االردني ينعكس
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اج نتا من اجل خالل االزمات هي معرفة خصائص الجمهور الذي توجه له الخطاب السياسة التحريرية

 (2921، الشبول)فيصل  المناسب.الخطاب 

تططططأثير الخطططططاب االعالمططططي االردنططططي الرسططططمي ضططططعيفا علططططى المجتمططططع االردنططططي فططططي ظططططل  أصططططبحلقططططد 

التواصطططططططططل  ومواقطططططططططع ،االلكترونيطططططططططة عوانتشطططططططططار المواقططططططططط ،الطيطططططططططف الواسطططططططططع مطططططططططن القنطططططططططوات الفضطططططططططائية

 من االعالم الرسمي الذي  أكثروالتي استحوذت على ثقة المجتمع االردني  ،االجتماعي

 

وافراطهططططططا فططططططي توجيططططططه  ،تراجططططططع دوره بشططططططكل ملحططططططوم فططططططي ظططططططل غيططططططاب التططططططزام الحكومططططططة بالشططططططفافية

االمططططر الططططذي لططططم يعططططد خافيططططا علططططى المجتمططططع، مططططا دفعططططه الططططى  ،الخطططططاب االعالمططططي حسططططب مصططططلحتها

 (2921، الماضيحافظ )وسرعة. مصداقية وواقعية  أكثرالبحث عن مصادر 

وتصطططططدر مواقطططططع التواصطططططل االجتمطططططاعي  ،فطططططي ظطططططل انتشطططططار وسطططططائل االتصطططططال واالعطططططالم المختلفطططططة و

 ،يعطططططد  قطططططادرا علطططططى التطططططأثير بشطططططكل مباشطططططر االزمطططططة لطططططمال ميطططططديا فطططططأن تطططططأثير خططططططاب اعطططططالم يوالسوشطططط

لوجطططططود منطططططابر اعالميطططططة اخطططططرى  ،ومنفتحطططططا علطططططى اي حطططططدث او ازمطططططة  ،الن المجتمطططططع اصطططططبح مطلعطططططا

ومططططازال  ، االعططططالم الرسططططمي بعططططدالقططططائمون علططططى مططططا ال يدركططططه  الرسططططمي، وهططططذااالعططططالم  رغيططططر منططططاب

عطططططططالم الرسطططططططمي ان فئطططططططات متطططططططأخرا فطططططططي اسطططططططتخدام تلطططططططك الوسطططططططائل ذات التطططططططأثير السطططططططريع  ويغفطططططططل اال

مواكبطططططة الثطططططورة الرقميطططططة ) التكنولوجيطططططا (  ىالقطططططادر علطططططالمجتمطططططع االردنطططططي اغلبهطططططا العنصطططططر الشطططططبابي 

الذكيططططططة ، وهططططططذا مططططططن شططططططأنه ان يفقططططططد الخطططططططاب االعططططططالم الرسططططططمي خططططططالل االزمططططططة  بوصططططططلة التططططططأثير 

 (2921، ) محمد القاضيعلى المجتمع .
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ورصطططططد  ،بعطططططد ذلطططططك التحلطططططيالت ويطططططأتي ،اوال بالمعلومطططططة الصطططططحيحة مخطططططالل االزمطططططات يجطططططب االهتمطططططا

، والطططططططتعلم لالزمطططططططات القادمطططططططة ،والنفسطططططططية ،قطططططططل الخسطططططططائر الماديطططططططةأتطططططططداعيات االزمطططططططة للخطططططططروج منهطططططططا ب

اي يجطططططب نسطططططب الخبطططططر  ،الطططططذي يحصطططططل فطططططي نقطططططل الخبطططططر خطططططالل االزمطططططات سطططططببه المصطططططدر والطططططبطء

فطططططي عطططططن االزمطططططة او المسطططططؤول  ،االمنيطططططة (موثطططططوق  مثطططططل االمطططططن العطططططام ) خطططططالل االزمطططططات  لمصطططططدر

 ، احططططططداث الكططططططرك وجططططططاءت علططططططى النحططططططو التططططططالي ، ومثططططططال علططططططى نسططططططب الخبططططططر للمصططططططدر ، موقططططططعال

تطططططزامن الحطططططدث مطططططع جلسطططططة لمجلطططططس النطططططواب بحضطططططور الحكومطططططة حيطططططث  ،وقطططططت العمليطططططة بعطططططد الظهطططططر

وتطططططم النشطططططر بالوكالطططططة انهطططططم عشطططططرة  ،صطططططرح رئطططططيس الطططططوزراء ان االرهطططططابيين عطططططددهم عشطططططرة اشطططططخاص

مطططططن االمطططططن العطططططام ان  وبعطططططد سطططططاعة صطططططرح مصطططططدر ، اشطططططخاص وتطططططم نسطططططب الخبطططططر لطططططرئيس الطططططوزراء

وتبططططططين بعطططططططد  ،نشططططططر الخبطططططططر ونسططططططبه الططططططى االمطططططططن العططططططام وتططططططم  ، اشطططططططخاص ةن سططططططتيو عططططططدد االرهططططططاب

 ، درولكططططططن الوكالططططططة نسططططططبت اخبارهططططططا لمصططططططا أربعططططططة،االنتهططططططاء مططططططن العمليططططططة االرهابيططططططة انهططططططم عططططططددهم 

وكطططططاالت االنبطططططاء لهطططططا عطططططدة سياسطططططات . فططططططأن مصطططططداقيتها لطططططم تمطططططس وترفطططططع عنهطططططا المسطططططؤولية  هوعليططططط

وحيططططث مططططا تططططوفر المصططططدر  ،منهططططا مططططا تكتفططططي بمصططططدر واحططططد او مصططططدرين او حتططططى ثالثططططة مصططططادر

 باسططططمهفططططي االزمططططات شططططاهد العيططططان يجططططب ان يكططططون ثقططططة وينسططططب اليططططه ، و يططططتم نسططططب المعلومططططة اليططططه

 ، وصفته

بدايططططة االزمططططة  المتططططابع مططططع للة للمططططواطن ضططططالزمططططات هنالططططك اخبططططار كثيططططرة تخططططرج للشططططارع مخططططالل او 

م الرسططططمي ال يمكططططن التصطططططريح وفططططي االعطططططال –ل ميططططديا ايالسوشطططط-مططططن خططططالل المواقططططع االلكترونيطططططة و

الطيطططططار ازمطططططة ومثطططططال علطططططى ذلطططططك  ،الخبطططططر ولطططططو علطططططى حسطططططاب السطططططرعة ةاال بعطططططد التأكطططططد مطططططن صطططططح

لعطططططدة سطططططيناريوهات  ةالكساسطططططبة كطططططان لطططططدى االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي خططططططة مسطططططبق معطططططاذ  الشطططططهيد
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لك لطططططذ،  اعدامطططططه اويخطططططرج الطيطططططار بتصطططططريح اعالمطططططي ، و   ،ولهطططططا نجطططططاح عمليطططططة التبطططططادلأ ،محتملطططططة 

واسططططتطاع تجيطططططيل الشططططارع االردنططططي لصطططططالح  ،ازمطططططة الشططططهيد بططططإدارةردنطططططي الرسططططمي نجططططح االعططططالم األ

حيطططططث كانطططططت نقططططططة الفصطططططل  ،سطططططالمية فطططططي العطططططراق والشطططططام ) داعطططططل (البلطططططد ضطططططد تنظطططططيم الدولطططططة اال

، امطططططا عطططططن احطططططداث خليطططططة لهطططططذا التنظطططططيم لطططططدي ابنطططططاء الشطططططعب االردنطططططي بضطططططالله عطططططن طريطططططق الحطططططق

كانططططططططت قمطططططططططة المشططططططططكلة بالمعلومططططططططات لحساسطططططططططية العمليططططططططة االمنيططططططططة كونهطططططططططا عمليططططططططة مداهمطططططططططة اربططططططططد 

، امطططططا عطططططن وعلطططططى سطططططالمة رجطططططال االمطططططن ،مجريطططططات العمليطططططة ىيطططططؤثر علطططططوالتصطططططريح بالمعلومطططططات قطططططد 

ضطططططططبابي حتطططططططى وقطططططططت متطططططططأخر مطططططططن  المشطططططططهد و  ،مفاجئطططططططة وال يوجطططططططد تخطيطططططططر كأنطططططططهاحطططططططداث الكطططططططرك 

 ، امطططططا عطططططن االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي بالضطططططعف شطططططيئا مطططططابطططططه لطططططذي ظهطططططر وا ،حطططططداثمجريطططططات اال

لعطططططة فقطططططط صطططططورة للق، علطططططى الهطططططواء مباشطططططرة ال يوجطططططد معلومطططططات او تصطططططريحات  هتطططططالقنطططططوات التطططططي بث

. بالتصططططططططريحات لططططططططأدالءهططططططططذا عجططططططططز اعالمططططططططي كامططططططططل ، حيططططططططث ال يوجططططططططد مرجططططططططع او متخصططططططططص 

  (2921، الشبول )فيصل

رض قيود على وف ،باألخباروالتأخر في تزويد االعالم االردني الرسمي ، عدم التزام الحكومة بالشفافيةول

لرجوع ودون ا ،االزمات بسالسةلتعاطي مع لوعدم وجود استراتيجية واضحة  اإلعالمية،حرية التغطية 

ي الرد ف الرسمي لمماطلتهااالعالم االردني  امام والتي بدورها تعتبر عائق ،الى الجهات المختصة

 (2921، الماضيحافظ )ينشر. يبشر او ال  فيماوعدم قدرتها احيانا على اتخاذ القرار 

 

التنطططططاغم بطططططين  االزمطططططات عطططططدماالعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي خطططططالل  تواجطططططهالتطططططي  معيقطططططاتال أبطططططرزمطططططن 

نجطططططططد  االمنطططططططي. لطططططططذاوالجهطططططططات االمنيطططططططة فطططططططي صطططططططياغة االخبطططططططار ذات البعطططططططد  ،دوائطططططططر صطططططططنع القطططططططرار
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جزيططططرة معزولططططة عططططن االحططططداث حتططططى تصططططله االخبططططار او طريقططططة تعاطيططططه مططططع  الرسططططمي فططططياالعططططالم 

 (2921، القاضي الخبر. )محمد

 

تمد هططططذه الصططططفات مططططن وصططططادق يسطططط ،ومتططططزن  ،عططططالم رصططططينإ ردنططططي الرسططططمي سياسططططة االعططططالم األن أ

ردنطططططططي علطططططططى سياسطططططططة االعطططططططالم األ الدولطططططططة تطططططططؤثركطططططططد علطططططططى ان سياسطططططططة أو ، ردنيطططططططةعمطططططططق الدولطططططططة األ

 ،وعلطططططى كيفيططططططة ،حيطططططث تتطططططدخل الحكومططططططة فطططططي بعطططططض االخبططططططار مطططططا ينشطططططر ومططططططا ال ينشطططططر ،الرسطططططمي

ومؤسسططططططططات الدولططططططططة جميعهططططططططا ومططططططططن ضططططططططمنها ، وكميطططططططة النشططططططططر فططططططططي مؤسسططططططططات االعططططططططالم الرسططططططططمي

 المضططططططططططللينواالنسططططططططططياق وراء  ،حمططططططططططت البلططططططططططد مططططططططططن االنهيططططططططططار الرسططططططططططمية،ت االعالميططططططططططة المؤسسططططططططططا

 االردنيطططططة، حيطططططثاالردنطططططي الرسطططططمي علطططططى مسطططططتوى الدولطططططة  لإلعطططططالمهنالطططططك اسطططططتراتيجية و  والمخطططططربين.

، ة والتطططططططزامقيمططططططط إلعطائهطططططططااالسطططططططتراتيجية بشطططططططكل رسطططططططمي بوجطططططططود جاللطططططططة الملطططططططك  هطططططططذهتطططططططم عطططططططرض 

وت هطططططذه االسطططططتراتيجية علطططططى عطططططدة بنطططططود، وكطططططان الهطططططدف انطططططط .2921وسطططططتبقى حتطططططى نهايطططططة عطططططام 

وخططططالل االزمططططات يجططططب  .بشططططقيها الرسططططمي والخططططاص أمكططططنمنهططططا كسططططب وتأييططططد وسططططائل االعططططالم مططططا 

 )فيصططططل .ةاالزمططططتلططططك للتعامططططل مططططع  طططططوارح ردنيططططة رسططططمية خطططططة أن يكططططون لكططططل مؤسسططططة اعالميططططة أ

 (2921، الشبول

حيانططططططا مططططططع أوالتططططططأخر فططططططي ايصططططططال المعلومططططططة  ،بالحططططططذرردنططططططي الرسططططططمي سططططططة االعططططططالم األسياتسططططططم ت

ولكطططططن هطططططذا ال يعفيهطططططا مطططططن حطططططق الجمهطططططور فطططططي  .ومصطططططالحها ،مطططططن الدولطططططةأاالخطططططذ بعطططططين االعتبطططططار 

 (2921، الماضي)حافظ  والمصداقية.الممكنة سرعة بالالحصول على المعلومة 

 



32 
 

 
 

قيدا م يجعل االعالمن االعالم الرسمي هو لسان الدولة وبه يتحدث، وهذا بحد ذاته أبه شك  الما وم

ن المطبخ السياسي للدولة متشعب مع أ الدولة، وبماما يخدم  ى ي مساحة للتعبير سو أوليس لديه 

جتزأ م متأخرا اوفان االعالم في االزمات يكون  القرار، لذلكسواء اكانت امنية او دوائر صنع  أذرعها

شواهد ذلك كثيرة كان اخرها التعامل و  االردني،وايصال المعلومة للمجتمع  ،التعامل مع االزمات في

اءة. الكف وعدم ،الرسمي وفقد الثقة في االعالم ،مع احداث الكرك ما يفتح مساحة النتشار االشاعة

 (2921، القاضي )محمد

 

مطططططططن التطططططططراث الطبطططططططي اليونطططططططاني الطططططططذي يعبطططططططر عطططططططن  (crisisزمطططططططة)االيعتبطططططططر مصططططططططلح االزمـــــــة: 

فتفضططططي امططططا الططططى الشططططفاء  للمططططرض،والسططططريعة التططططي تطططططرأ علططططى الحالططططة العامططططة  ،التغيططططرات المفاجئططططة

التطططططام او الطططططى التطططططدهور ثطططططم الطططططى الوفطططططاة. وقطططططد اسطططططتعمله االوروبيطططططون ألول مطططططرة خطططططالل القطططططرن السطططططابع 

عشطططططر فطططططي المجطططططال السياسطططططي للداللطططططة علطططططى حطططططدة التطططططوتر الطططططذي سطططططاد العالقطططططات بطططططين رجطططططال الدولطططططة 

عمططططا تبقططططى لهططططا مططططن سططططلطات، ثططططم اسططططتخدمت فططططي القططططرن التاسططططع عشططططر والكنيسططططة التططططي كانططططت تططططدافع 

فططططططي تطططططططور العالقططططططات السياسططططططية  التحططططططول الفاصططططططلةاو لحظططططططات  ،ى المشططططططاكل الخطيططططططرةللداللططططططة علطططططط

 (239، ص 2929، ةعال مانواالقتصادية واالجتماعية بين الدول. )

 

مططططن الناحيططططة اللغويططططة: نجططططد أن مططططادة أزم فططططي اللغططططة: تعنططططي الشططططدة والقحططططط والمططططأزم هططططو المضططططيق. و  

صططططعبة قطططططد تتعطططططرض لهططططا الدولطططططة كاألزمطططططة  األزمطططططة: هططططي ظطططططروفامططططا قطططططاموس االدارة العامططططة فيقطططططول 

 كالعجز المالي وفي القواميس االنجليزية نجد أن قاموس ، السياسية أو المنظمة اإلدارية
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 وبسطططططططططتر يعطططططططططرف األزمطططططططططة علطططططططططى أنهطططططططططا: زمطططططططططن حاسطططططططططم أو زمطططططططططن خططططططططططر عظطططططططططيم سطططططططططتقرر نتائجطططططططططه 

ويعططططططرف قططططططاموس أمريكططططططان  االقتصططططططادية،ذا كططططططان سططططططيتبعه عواقططططططب سططططططيئة كاألزمططططططة الماليططططططة أو إمططططططا 

سططططتقرة تشططططمل تغيططططرًا حاسططططمًا متوقعططططا، حالططططة غيططططر م حاسططططم، أوهيططططرتيج األزمططططة: بأنهططططا وقططططت أو قططططرار 

والمسطططططلمات التطططططي  االفتراضطططططات،شطططططديدًا علطططططى المؤسسططططة كمطططططا انهطططططا تهططططدد  يطططططؤثر تططططأثيراً واألزمططططة خلطططططل 

 (.46-45ص، 2994حجاب،تقوم عليها المؤسسة )
 

 

وتؤدي الى تغيير التوازن االستراتيجي القائم،  ،او حالة تخرج عن المألوف ،واالزمة موقف او حدث

ويمكن ان تنشأ االزمة بفعل الطبيعة او بفعل انسان، فاألزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير 

نشط عوامل تهي تداعي سريع لأحداث و  ،(27، ص2992الكيان االداري الذي اصيب بها )ابراهيم، 

الت اللجوء الى العنف وهذا يستدعي ان توجد ادارة لهذه االزمة وبالتالي يزيد من احتما ،عدم االستقرار

وهي احدى مراحل الصراع فهي نقطة حرجة من تطور الصراع تفرض  ،حتى ال تصل الى هذه المرحلة

اذ يتميز الصراع بطول الوقت واتساع المدى ومجموعة من  .ع القرار االختيار بين بدائلنعلى صا

دورها في لحظة معينة في خلق ازمة فالصراع يمكن ان يحتوي على  العناصر المتعددة التي تلعب

 غير معتاد عليه  اأمر  االزمة ( وتعتبر17 ص، 2922 المجيد، االزمات. )عبدالعديد من 

 

له تأثيرات سلبية على الناس قد تدفعهم الى الفوضى او العنف او التمرد او عدم االستجابة او 

مخالفة لأحوال االعتيادية المتعارف عليها او النمط الجاري منذ فترة  الالمباالة. اي ان االزمة ظاهرة
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الظاهرة ستؤثر في سلوك الناس، في اتجاهاتهم وميولهم وبالتالي تكوين رأي عام مغاير  طويلة، وهذه

 (226، ص 2922للرأي العام السائد. )ابو سمرة، 

 

 

تنشططططططططأ  ةغيططططططططر الدقيقطططططططط الناقصططططططططة وأ الخاطئططططططططة فالمعلومططططططططات ،ومتنوعططططططططة كثيططططططططرة أسططططططططباب لالزمططططططططاتو  

مططططططا يططططططؤدي إلططططططى ظهططططططور  وغيططططططر سططططططليمة، خاطئططططططة أيضططططططاخاطئططططططة فتصططططططبح القططططططرارات ال سططططططتنتاجاتاال

 ،فططططططي عمليططططططة التقططططططدير والتقططططططويم يجعططططططل القططططططرارات غيططططططر واقعيططططططة لأمططططططور الخططططططاط  والتفسططططططير .أزمطططططات

لمهطططططارات والخارجيطططططة تقطططططود إلطططططى األزمطططططة وضطططططعف ا ،الداخليطططططة الضطططططغوطكطططططذلك ويطططططؤدي إلطططططى األزمطططططة و 

 الحلطططططططول عطططططططن البحططططططثو  والتكطططططططرار الجمطططططططودوكططططططذلك  ،فالقيطططططططادة فطططططططن وعلططططططم وموهبطططططططة وذكطططططططاء القياديططططططة.

 تؤثر بشكل ف الشائعات اما .ويعقدها ويحولها إلى أزمات ،المشكالت يزيد السهلة

 

وهططططذه األسططططباب ليسططططت هططططي الوحيططططدة بططططل  الثقططططة،كبيططططر علططططى الططططروح المعنويططططة وتشططططيع نوعططططا مططططن عططططدم 

يوجطططططططد غيرهطططططططا حسطططططططب طبيعطططططططة األزمطططططططة لكطططططططن يجطططططططب تالفطططططططي هطططططططذه األسطططططططباب لتجنطططططططب المزيطططططططد مطططططططن 

 (292، ص 2922،األزمات. )الدليمي

 

ويكططططططون  ،وخبرتططططططهومططططططن هنططططططا يكططططططون إدراك متخططططططذ القططططططرار  ،لالزمططططططة مراحططططططل حيططططططاة تبططططططدأ بططططططالميالدو  

محطططططططور هطططططططذا التعامطططططططل هطططططططو تنفطططططططيس األزمطططططططة وإفقادهطططططططا مرتكطططططططزات النمطططططططو وثطططططططم تجميطططططططدها أو القضطططططططاء 

والمرحلططططة الثانيططططة لالزمططططة هططططي النمططططو عنططططدما ال ينتبططططه متخططططذ القططططرار إلططططى خطططططورة األزمططططة فططططي  ،عليهططططا

ويجططططب علططططى متخططططذ القططططرار التططططدخل مططططن أجططططل  ،الد تنمططططو وتططططدخل فططططي مرحلططططة االتسططططاعمرحلططططة المططططي

مططططططا والمرحلططططططة األصطططططعب فطططططي األزمطططططة هطططططي النضطططططج  ،قويطططططة لهطططططااألزمطططططة روافطططططدها المحفطططططزة والمإفقطططططاد 
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ألزمططططة بططططالمجتمع اتطططططيح وهنططططا قططططد  ،وتغططططذى األزمططططة بقططططوة ،فططططي المجتمططططعالقططططوى المتفاعلططططة  يزيططططد مططططن

ومطططططن ثطططططم تطططططأتي مرحلطططططة االختفطططططاء عنطططططدما  ،والمؤسسطططططة ونطططططادرًا مطططططا تصطططططل األزمطططططة إلطططططى هطططططذه المرحلطططططة

وعناصطططططرها وجزئياتهطططططا التطططططي تنتمطططططي إليهططططا وفطططططي كطططططل مرحلطططططة مطططططن هطططططذه المراحطططططل  تفقططططد  كامطططططل قوتهطططططا

 يتعين على متخذ القرار واالعالم اإللمام بأدوات التعامل مع األزمة وتحليلها بدقة 

 

وقطططططططد ، وبالتطططططططالي يكطططططططون الخططططططططأ فطططططططي العطططططططالج مطططططططدمراً  ،فطططططططي التشطططططططخيص تخطططططططط متناهيطططططططة حتطططططططى ال 

ميطططططز األزمطططططة تتسطططططمات  ( فطططططي كتابطططططه إدارة األزمطططططات سطططططتSteve Albert) سطططططتيف ألبطططططرت ذكطططططر

 الططططططططذعروحالططططططططة  ،وفقططططططططدان السططططططططيطرة ،وتصططططططططاعد األحططططططططداث ،ونقططططططططص المعلومططططططططات، المفاجططططططططأةبهططططططططا: 

 (223، ص 2922)عبد المجيد ، السريع.الحل الجذري  بوغيا

 

 ( 221 ص، 2922 : )الدليمي،زماتاأل  إلدارةالعوامل الفاعلة 

  .هم المتغيرات الحاكمة في ادارة االزماتأ  أحدن عنصر الوقت هو أ الوقت:همية أ  إدراك -2

ع ية ازمة قبل حدوثها بوضأ الحتواءوالتخطيط الجيد  ر،المبك لإلنذارنظمة أتبني  -2

 العاملين عليها.والحلول المناسبة لكل ما يتوقع من ازمات وتدريب  ،السيناريوهات

 .لجاهزية وسرعة التعامل مع االزمةا -3

 ىوانعكاس للثقة بالقدرة عل ،التعامل المباشر عنصر هام من عناصر اشاعة الطمأنينة - -4

 االزمة.التعامل مع 

 االزمة.الشفافية في التعامل مع  -5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
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خلططططل، وعططططدم تططططوازن فططططي عناصططططر النظططططام االجتمططططاعي  االجتماعيططططة فهططططيأمططططا األزمططططة مططططن الناحيططططة  

فطططططي ظطططططل حطططططاالت مطططططن التطططططوتر، والقلطططططق، والشطططططعور بطططططالعجز لطططططدى األفطططططراد، وعطططططدم القطططططدرة علطططططى إقامطططططة 

عالقططططططات اجتماعيططططططة، وإنسططططططانية وظهططططططور قططططططيم ومعططططططايير اخالقيططططططة مغططططططايرة للثقافططططططة السططططططائدة. واألزمططططططة 

جهتطططططه فطططططي فتطططططرة يسطططططتلزم موا، وميطططططة للدولطططططةالقواألهطططططداف  ،للمصطططططلحةموقططططف يتضطططططمن تهديطططططدًا مفاجئطططططًا 

 (75، ص 2922زمنية وجيزة. )عبد المجيد ،

 

ن االعالم واالتصال من الظواهر االنسانية واالجتماعية المرتبطة بجميع النشاطات ا: إعالم االزمة

ن عليات الناجعة في التأثير على االفراد. ومهما حاول االنسان االبتعاد وهما ايضا من اآل اليومية،

ه يجد نفسه في احتكاك دائم مع االخرين يتواصل معهم، كما يجد نفسه عرضة تهذا التأثير في شخصي

واالتصال بدرجة او اخرى، فيتلقى مضمونها ألنه حتما يستمع ويشاهد ويتابع  ،لما تقدمه وسائل االعالم

ون هذا او التحفظ في تفكيره وسلوكه. ولكن يك ،يرغاو الت ،كل ما يتم تداوله عبرها. فيحدث التعديل

عالمي لأزمات ومحيطه. حيث يمر التناول اإل ،وتربيته ،وثقافته ،طبقا بمستويات مختلفة ترتبط بسنه

 :بثالث مراحل يلعب فيها اإلعالم دوًرا محدًدا في كل مرحلة، على النحو اآلتي

الجوانب  ومتنوع يغطي ،حجم معرفي شامل مرحلة نشر المعلومات: تتمثل المرحلة األولى بتقديم -2

 المختلفة لأزمة.

هو السائد  (المعلوماتي-اإلنبائيمرحلة تفسير المعلومات وتحليلها: إذا كان الطابع اإلخباري )  -2

 .( هو السائد في هذه المرحلةالتفسيري -التحليليفي المرحلة األولى، فإنل الطابع )
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مهًما يترك آثاره العميقة على مختلف جوانب الحياة، وإذا  المرحلة الوقائية: تعتبر األزمة حدًثا -3

كانت األزمة قد اختفت أو انتهت، فإنل آثارها ذات حضور قوي، وبالتالي تمارس تأثيًرا، لذلك 

والتعامل مع عناصرها، بل يجب  ،ال يجب أن تتوقف وسائل اإلعالم عند مجرد تفسير األزمة

وب وأسل ،لتقدم هذه الوسائل للجماهير طرق الوقاية أن يتخطى الدور اإلعالمي هذا البعد،

 (263، ص2922التعامل مع أزمات متشابهة. )الدليمي ،

 

  :السابقةالدراسات  ثانيا: 

(. التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث 8112بن سلطان ) الضويحي، عبد العزيزدراسة  

 وخرجت واألزمات،التخطيط اإلعالمي ودوره في مواجهة الكوارث تناولت هذه الدراسة   .األزماتو 

األجهزة المختصة التي تقوم بتطبيقه على التعامل  ةدساعدور في مالدراسة بأن للتخطيط اإلعالمي 

والحد من آثارها السلبية من خالل توجيه الجماهير في جميع مراحل  ،األمثل مع األزمات والكوارث

لى ع ث استخدم الباحث المنهج المسحي واداته االستبانة وكانت عينة الدراسةحي ،األزمة أو الكارثة

ائج الدراسة نت وأظهرت الرياض.في مدينة  مووزارة الثقافة واالعال ،ع المدنيالعاملين في مديرية الدفا

 :ما يلي

والكوارث من خالل تزويد الجماهير بالحقائق  ،لتخفيف من حدة األزماتجدا ل دور مهمإلعالم ن لأ -

متحدث رسمي يتمتع  وتخصيص ،األزماتبار الكاذبة حول واألخ ،الشائعات انتشارللحد من 
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مها دون تفاق الكارثة، للحيلولةالكفاءة لإلدالء بالتصريحات حول مسار األزمة أو و  ،بالخبرة

 والعمليات. االتصاالتوالمحافظة على سرية 

 قوي بين إدارة العالقات العامة بالدفاع المدني واألجهزة اإلعالمية.العالمي اإلتنسيق زيادة ال -

إلعالم لمواجهة األزمات تدرك إدارة العالقات العامة بالدفاع المدني أهمية اللجوء لوسائل ا -

 .والكوارث

 .والكوارث(. دور اإلعالم في إدارة األزمات 8101) منصور. ،دراسة زين

سائله و وتأثير  ،وأهميته ،دوره وإبراز ،والكوارثالدراسة دور اإلعالم في إدارة األزمات  هذهوتناولت 

شائعات وال لأكاذيبوالتصدي  ،المبكر التحذيروالكوارث من خالل  ،لالزمات واالستجابة لالستعداد

الستبانة ا الوصفي واداتهر، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج والعمل على طمأنة الجمهو 

 التالية:نتائج الدراسة بالوخرجت 

 الوسيلة ألن اإلعالم هو والكوارث،ووسائله في إدارة األزمات  ،أكدت الدراسة أهمية اإلعالم  -

 الدعم. وتقديمللمشاركة  والمسؤولين ،رالمناسبة لحشد الجمهو 

 ضاناتكالفي الطبيعيةمعظمها، في ظاهرة الكوارث  تنحصرأظهرت الدراسة أن األزمات والكوارث  -

 والمجاعات بأسبابها المختلفة. ،والنزوح ،اللجوءوفي  ،والبراكينوالزالزل 

 

أنموذجًا اتصال االزمات وادارة االزمات احداث االقصر  (.8100)دراسة   عبد المجيد، قدري علي 

اتصاالت االزمة في مجال معالجة االزمات في حادثة  الدراسة تأثيراتتناولت هذه   .0991عام 
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وفاة واصابة عدد كبير من  اونتج عنه، 2667وقعت بمعبد الدير البحري عام تي ال اإلرهابية،االقصر 

تخدم اس الضحايا. حيثوقد حظي بمعالجة اعالمية دولية مكثفة نتيجة تعدد جنسيات  .السائحين

راسة الد في مصر، وخرجت االعالمين ومجتمع الدراسة ،االستبانةداته أالباحث المنهج الوصفي و 

 التالية:نتائج بال

 دارة االزمة اعالميا ما بين ستة افراد الىإفراد الفريق االعالمي المتخصص بأن يتراوح عدد أيجب  -

والحكمة  صلي.األبمثابة المساعدين للفريق  خر قليل العدد ليكونواأهمية اختيار فريق أ مع  ،ثمانية

من  كانالمشاركين كلما زاد عدد  ألنه ،من تقليل العدد هو المساعدة على اتخاذ القرار السليم

  القرار.الصعب اتخاذ 

 محددة.عضاء الفريق بحيث يتولى كل فرد مهمة أ ينبغي توزيع المهام على  -

 ،ة االزمةمواجه تضيهاقتوالسمات التي  ،عضاء الفريق بالعديد من الخصائصأ ن يتحلى أيجب  -

لى ع المهام، والقدرة إلنجازالتعاون مع االخرين  المسؤولية،االستعداد لتحمل  الجاد،مثل العمل 

 الفاضلة. باألخالقوالتحلي  التحمل،البدنية والقدرة على اللباقة  الجيد،االستماع 

لضمان تقديم وجهة نظر  ،ن يتضمن تشكيل الفريق االعالمي عضوا من الخارجأمن الضروري  -

 التحيز.يدا عن عموضوعية ب

ملة والتدريب االزمة المحت ووضع سيناريوهات ،وبلورتها ،الفريق بكتابة خطة اتصال االزمة يقوم هذا -

 .عليها

وكذلك  ،عضاء الفريق االعالمي بكل دقة كافة العناوين التي يحتمل وجودهم بهاأ ن يدون أينبغي  -

 االزمة.عند حدوث  إليهممن سهولة الوصول  رقام الهواتف التي تمكنأ
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(. حراسة البوابة االعالمية والتفاعلية في المواقع االخبارية 8108) محمد،ثائر  ،تالحمهدراسة   

 تناولت هذه الدراسة تأثير حراسة البوابة االعالمية على التفاعل في .االنترنتالفلسطينية على شبكة 

لى إ اإلضافةبمن خالل المنهج الوصفي التحليلي و  على شبكة االنترنتالمواقع االخبارية الفلسطينية 

 وخرجت .المواقع االخبارية الفلسطينية وهم العاملون في ،على عينة الدراسة ةاالستبانداة أاستخدام 

 :التالية بالنتائج

دال وتهتم بالرد عليه في زمن قصير ب ،تخصيص كوادر صحفية مدربة على التفاعل مع الجمهور -

 الجمهور.لى النماذج الجاهزة التي يتم ارسالها الى إمن اللجوء 

ا تقديم الخدمات التفاعلية وتطويرهو  ،والتواصل بين المحررين والجمهورلالتصال  لتوفير مجا -

ات ما هو جديد من تقني حول آرائهمراء الجمهور من خالل الرسائل التي يعبرون فيها عن أومتابعة 

 به.اجراء الدراسات بشكل دوري لمعرفة ما الذي يجذب الجمهور لتطوير واالهتمام  -. العرض

-  Modéus , Gabriel ,Paulsson ,Rickard , Olsson, Helena, 2012,  

Crisis management in social media. 

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

 تواصل)التناولت هذه الدراسة كيفية إدارة االزمات في وسائل االعالم االجتماعي  .االجتماعيةاإلعالم 

تزايد، مظهور وسائل التواصل االجتماعي إلى خلق بيئة مفتوحة وشفافة بشكل  أدى. االجتماعي(

وهذا العالم يخلق تحديات جديدة في العديد من  ،اآلخرينيمكن للجميع تبادل األفكار واآلراء مع و 

يما البحث فو   االجتماعية.وسائل اإلعالم  فيزمات األوكيفية التعامل مع  ،كإدارة األزمات ،المجاالت
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 ،وإجراء مسح كمي ،يتعلق بالمناطق التي تؤثر على إدارة األزمات في وسائل اإلعالم االجتماعية

الدراسة ينة من ع الوصفي المنهجمن خالل والتحقيق في البيانات الثانوية.  ،وإجراء المقابالت النوعية

  التالية:الدراسة بالنتائج  االجتماعي وخرجةبوسائل االعالم  التصاقاالشباب األكثر  وهم

 

لمهم كذلك من ا ،بالنسبة للشركات فيما يتعلق بإدارة األزمات في وسائل التواصل االجتماعي  -

للشركات أن ترصد وسائل التواصل االجتماعي، وأن تكون سريعة في الرد في وسائل اإلعالم 

 .االجتماعية

ل رئيس عن إدارة األزمات ؤو زمة، وفريق استجابة لأزمات، ومسمن المهم أيضا وضع خطة لأ  -

ألزمات في اأكثر استعدادا إلدارة أن الشركات الكبيرة عموما  ئل التواصل االجتماعي. لقد رأينافي وسا

 .وسائل اإلعالم االجتماعية

 

ورقة علمية  االمنية،الجديد وادارة االزمات  (. االعالم8108الحميد. )مها عبد  صالح،دراسة   

 العلمي "االعالم االمني ودوره في ادارة االزمات"  مقدمة في الملتقي

 

الدراسة وتجارب مجتمع لالشخصية  المقابالتواجراء اظهر الدراسة من خالل منهجها المسحي 

 ،سرع فقط في نقل ومعالجة االحداثاالعالم لم تعد هي األ الى ان وسائلالمباشرة المبحوثين 

الذي يعزز  االمر بها،وتكوين المعاني المتعلقة ، في ترسيخ الصورة الكفءبل  والتطورات،والظواهر 

تجربة الشخصية المباشرة كأساس لتكوين الرأي في حياة كما انه مع تراجع ال وتأثيره.وجوده وقوته 
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لواقع او ا الوسائل ليسما تقدمه هذه  أصبحاذ  ،تزيد اهمية الدور الذي تلعبه وسائل االعالم الفرد،

ة ونمط سلوكهم خاص ،وتحديد مواقف الجماهير ،هو االساس لتكوين الرأي العام ةالتجربة المباشر 

 وخرجت الدراسة بالنتائج التالية: .اثناء االزمات

 فطي والتطواتر، والفوريطة، السطرعة عطن فضطالً  المعلومطات مصطادر عطددتت الجديطد اإلعطالم فطي -

 .األزمة تطورات أحداث متابعة

 ممطا ،التعبيريطة بطاألدوات وثريطة ةوقويط سطريعة الجمهطور فعطل ردة تكطون  الجديطد اإلعطالم فطي -

 فطي يفيطد ذلطك أن عطن فضطالً  فيطه، والتطأثير العطام للطراي النفطاذ علطى قطدرة أكثطر يجعلهطا

 بوضططوح ذلططك يظهططرمؤشطراتها و  بططوادر األزمططة والتقطاط الجمهططور فعططل ردود علططى التعطرف

 .الرسمية والبيانات التصريحات أعقاب في خاصة األزمات أوقات في

وصطورة  صطوت العطام ويقطدمها للطرأي واألحطداث الوقطائع علطى أدلطة يسطجل الجديطد اإلعطالم -

 الحدث. وقوع لحظة نفس في وربما

تجاهلطه  أو الحطدث فنفطي وبالتطالي ،توثيطق مطن بطأكثر الواحطد الحطدث يقطدم الجديطد اإلعطالم -

 .األمني للطرف الموجه االنتقاد لتعزيز قوة أكثر نحو على الجمهور يستفز

 فطي انتقائيطة يحمطل مطا غالبطاً  نحطو وعلطى شطاهده، مطن بر يطة الحطدث عطرضيالجديطد  اإلعطالم -

 التأثير.بهدف  العرض
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- Coombs , Timothy , w , 2014 , Crisis Management and 

Communications. 

إدارة األزمات واالتصاالت ،8102 تيموثي، كومبس،دراسة       .  

 األزمة وسمعة المنظمةدمجها في عملية إدارة رة االزمات واالتصاالت و تناولت هذه الدراسة كيفية اد

 اإلدخال يحتفظ والوصول الى المحافظة على كافة المعلومات المتداولة خالل االزمة هذابعد االزمة 

دة( وقد تم دمج األفكار والمشورة )الجدي ،ألن المشورة واألفكار ال تزال صالحة ،معظم النتائج األصليةب

بعد  اصةوخ دةالمستمدة من البحوث الحديثة في مجال االتصاالت المتعلقة باألزمات في المواد الموجو 

ته االستبانة ومجتمع الدراسة امن خالل المنهج الوصفي واد ظهور قنوات التواصل االجتماعي

 وخرجت الدراسة بالنتائج التالية:باالتصاالت والبحوث االتصالية   نالمتخصصي

عطططططن تصطططططدرها األزمطططططة تسطططططبب ضطططططررا علطططططى سطططططمعة المنظمطططططة بسطططططبب المعلومطططططات السطططططلبية التطططططي _   

 المنظمة.

 ما بعد انتهاء االزمات. السمعةفئات االزمات التشغيلية وأزمات  إنشاء_ 

 ة.عوامل يمكن أن يهيمن على األزميمكن لأزمة أن تؤثر على كليهما ولكن أحد ال -

 

نظيم الدولة االسالمية ت المتطرفة.خطاب الكراهية للتنظيمات  (.8101حميدة ) سميسم،دراسة    

فسه وكيفية الترويج لن التنظيمهذا ي يقوم به الخطاب االعالمي الذ تناولت هذه الدراسة  أنموذجا.

رق الطيار االردني معاذ حوخاصة بث فيلم  قنواته الخاصة.من خالل االفالم التي يبثها عبر 
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 خالل المنهج الوصفي التحليلي من األردني،الكساسبة والذي كان له تداعيات كبيرة على الشارع 

 ل(داع)مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام تم بثها على  والذي حلل األفالم التي

 التالي:تائج الدراسة على النحو ت نجاءو 

رسائل الذبح التي يبثها التنظيم موجهة الى المسلمين كافة بأن التنظيم يطبق الشريعة االسالمية  -

 ذلك.من وراء 

ى الغربية من خالل مشاهدة العنف بشتتوجيه رسائل الترهيب وبث الرعب في نفوس الشعوب  -

 كانوا.اينما  إليهموبأنهم يستطيعون الوصول  ،انواعه

مجلة دابق )كان يوجه رسائل مختلفة على سبيل المثال  ،من خالل وسائل اعالم التنظيم المختلفة -

صفوف  لمجتمع الغربي المسلم باالنضمام الىلجه رسائل ترغيب و تكانت  اإلنجليزية(الناطقة باللغة 

 .التنظيم

- Vistbacka ،Sonja , 2017, CRISIS MANAGEMENT IN SOCIAL MEDIA – 

MAINTAINING THE ORGANIZATIONAL IMAGE .  
  

على  الحفاظ-ي ، إدارة األزمات في وسائل التواصل االجتماع8101 سونجا، فستباكا، دراسة   

 الصورة التنظيمي.

االجتماعية في  كيفية االستفادة من وسائل اإلعالم للمنظمات، حولر ى  الدراسة تناولت هذه 

مع تحليل الخطاب النقدي تم تحديد وتحليل استخدام منصات واستراتيجيات إدارة اتصاالت األزمة 

وقد درس هذا البحث أوال النظريات التي حاب المصلحة. األزمات المستخدمة من وجهة نظر أص
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بر مهمة في مجال إدارة األزمات واالتصال باألزمات. وقد شكلت أسئلة البحث وفقا لهذه تعت

استخدام هذه المنظمات لهذه المنصات، وما هي استراتيجيات النظريات، واعتبرت جوانب مثل كيفية 

المحاوالت حيث استخدمت المنهج التحليلي إدارة األزمات التي نفذتها، وكيف تلقى الجمهور هذه 

 نتائج الدراسة على النحو التالي: لوسائل االعالم االجتماعي وجاءت

 للحفام على الصورة التنظيمية للمنظمة  تثقيف أنفسهم العمل على -

 تهديدات وسائل االعالم االجتماعية في االتصاالت األزمة.العمل على التخفيف من  -

  السابقة:التعليق على الدراسات 

ق لتنسيلو  ،جدًا للتخفيف من حدة األزمات امهم الإلعالم دور بأن كدت الدراسات السابقة أ -2

ول ح ولإلدالء بالتصريحات ،همية كبرى أ االزمات  بإدارةاالعالمي مع الجهات االخرى المعنية 

 المعلومات تقديم لتخطي االزمات هو الوحيد السبيلبأن و  ،سار األزمة للحيلولة دون تفاقمهام

 ىوذلك يتأت يمكن، ما وبأسرع هايف موثوق  مصادر ومن ،ةيوالمنطق الموثقة التفصيلية الدقيقة

دراسة و  (2994الضويحي )كما في دراسة  واالجتماعي ،الجديد اإلعالم قنوات خالل من

 .(2922صالح )

 

وما هي  ،بأهمية التخطيط المسبق والدائم لكيفية التعامل مع االزماتكشفت الدراسات السابقة  -2

األمور بعض الكشف عن و  إعالميا،دارة االزمة إتخصص بمواصفات الفريق االعالمي الم

التواصل  ليةآمنها التقنية والنفسية و  ،العمل في اداء عمله بكل سهولة ويسر تساعد فريقالتي 

 وتدريب وايجاد فرق اعالمية  بأهمية تطويروكذلك  ،مع بعضهم البعض عند وقوع االزمات
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 ،األزمات اإلعالمي خاللعلى األداء  مباشر لها تأثير المجاالت لمامتخصصة في جميع 

ة كما في دراس االزمة، إلدارةالمستقبلية وتخصيص خطاب واشخاص  وضع الخطط لالزماتو 

 أولسون، ريكارد، غابرييل، بولسون، موديس، ودراسة (2922) تالحمهودراسة ( 2929زين )

 (2922) هيلينا،
 

ومواقططططططططع التواصططططططططل االجتمططططططططاعي مططططططططع  ،االعططططططططالم أهميططططططططة دمططططططططج الدراسططططططططات السططططططططابقةبينططططططططت  -3

 نأوبطططططط ،االزمططططططةدارة السططططططمعة بعططططططد إ هميططططططة فططططططيأ االدارات المسططططططؤولة عططططططن االزمططططططات لمططططططا لهططططططا 

هميططططططططة كبططططططططرى مططططططططن خططططططططالل اسططططططططترجاع أ للمواقططططططططع التواصططططططططل االجتمططططططططاعي خططططططططالل االزمططططططططات 

 دراسطططططةكمطططططا فطططططي  ،المسطططططتقبليةللطططططتعلم منهططططا لالزمطططططات وبعطططططد االزمطططططة  ،المعلومططططات قبطططططل واثنطططططاء

 .(2927ودراسة فستباكا) (2924كومبس )
 

تسططططططططططتخدمها واالدوات االعالميططططططططططة التططططططططططي  أسططططططططططلوبلبعططططططططططض الدراسططططططططططات السططططططططططابقة ت اشطططططططططار  -4

 مططططططن اجططططططل، موا لصططططططفوفهاضططططططعلططططططى عقططططططول الشططططططباب لين التططططططأثير االرهابيططططططة فططططططي المنظمططططططات

 دراسططططةاالزمططططات  وبعططططد()قبططططل وخططططالل  ومططططؤثر وفعططططال متخصططططص يصططططياغة خطططططاب اعالمطططط

 .(2927) سميسم
 

 مل معاعوالت ،حداث االزماتأاء تغطية ثنأ الميدانيةالمشاهدات  ومن خاللالدراسات بينت  -5

يتكون من دارة االزمة اعالميا إأن الفريق االعالمي المتخصص برض الواقع أاالزمة على 

ء الفريق عضاأ حلى تن يأو عضاء الفريق أ ينبغي توزيع المهام على و  ،فراد الى ثمانيةأستة 

ورتها وبل ،زمةلالكتابة خطة اتصال و مواجهة االزمة  تضيهاقتوالسمات التي  ،الخصائصب
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االقصر(  )حادثة، (2922المجيد )عبد  كما في دراسة .الزمات محتملةووضع سيناريوهات 

  من حيث االسباب والنتائج. ،التي تناولتها دراستيادثة الكرك حمشابهة ل

 السابقة:هم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات أ

ألن  والكططططططوارث،اإلعططططططالم ووسططططططائله فططططططي إدارة األزمططططططات  ( بأهميططططططة2929زيططططططن ) جططططططاءت دراسططططططة -2

بينمطططططططا ، الطططططططدعم وتقطططططططديمللمشطططططططاركة  الوسطططططططيلة المناسطططططططبة لحشطططططططد الجمهطططططططور والمسطططططططؤوليناإلعطططططططالم 

 االزمات.جاءت دراسة الحالية لمعرفة تأثير الخطاب االعالمي على المجتمع خالل 

االعتماد على مواقع التواصل تأكيد ( 2927ودراسة فستباكا ) ،(2922صالح )دراسة  كما جاءت -2

وكيفية االستفادة من وسائل اإلعالم االجتماعية في اتصاالت  ،االعالم الجديد االجتماعي في

 باألدوات وثرية قوية سريعة الجمهور فعل ردة حيث تكون األزمة مع تحليل الخطاب النقدي 

 بينما جاءت الدراسة الحالية لمعرفة تأثير ،العام يأللر  لنفاذل قدرة أكثر مما يجعلها ،التعبيرية

  العام.على الرأي االعالم االردني الرسمي  والجديدة فيوسائل االعالم التقليدية 

دارة االزمة اعالميا إأن الفريق االعالمي المتخصص بب( 2922عبد المجيد )كما جاءت دراسة  -3

لى اعضاء حتن يأو  ،عضاء الفريقأ وينبغي توزيع المهام على  ،فراد الى ثمانيةأستة يتكون من 

معرفة لبينما جاءت الدراسة الحالية ، مواجهة االزمة تضيهاقالفريق بالخصائص والسمات التي ت

دارة االزمات من وجهة نظر الصحفيين ومهام الفريق االعالمي المتخصص بإ مواصفات

  االردنيين.
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 السابقة:وجه االستفادة من الدراسات أ

مططططن  جيططططد مكنططططهاسططططتفاد الباحططططث مططططن الدراسططططات السططططابقة فططططي صططططياغة مشططططكلة البحططططث بشططططكل  -2

ألن البحطططططث العلمطططططي يعتمطططططد  ،الطططططى جهطططططود البطططططاحثين السطططططابقين نتطططططائج تضطططططافالوصطططططول الطططططى 

 والترابط بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية. ،على التراكمية

طوير وت األسئلة،وصياغة  ،تلك الدراسات المساعدة للباحث في تحديد منهج الدراسة تقدم -2

راسة وتحليلها وتحديد متغيرات الد ،البيانات والتعامل معهالية جمع آو  االستبانة(داة الدراسة )أ

العلمي  راء البحثثإوالذي من شأنه  ،وتلك الدراسات ،ةدراسهذه البين نتائج وعقد المقارنات 

 الدراسات.ذا المجال من الذي يتعلق به



 
 

 

 الثـــل الثـصــــالف

 دراسةـة الـجيـمنه

 )الطريقة واالجراءات(          
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واالجراءات)منهجية الدراسة                            

 

وصططططفا للطططططرق واالجططططراءات التططططي تططططم اتباعهططططا لتحقيططططق اهططططدافها واالجابططططة عططططن  ضططططمن هططططذا الفصططططلتي

، واالسططططططططاليب التططططططططي تططططططططم التططططططططي تططططططططم اسططططططططتخدامها واالدوات ومنهجيططططططططة الدراسططططططططة ومجتمعهططططططططا اسططططططططئلتها،

 االحصططططططائية الدراسططططططة والمعالجططططططةاضططططططافة لمتغيططططططرات  .وثباتهططططططا األداة،صططططططدق  للتحقططططططق مططططططناعتمادهططططططا 

ممكططططن مططططن المعلومططططات والبيانططططات فططططي موضططططوع الدراسططططة لتعمططططيم  أكبططططر قططططدرللوصططططول الططططى المتبعططططة 

 والتطبيقية.الفائدة العلمية 

 

 الدراسة:منهج 

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث المسحية التي تهدف الى وصف وتوثيق االوضاع واالتجاهات 

ق ومسح الرأي العام كأحد مجاالت التطبي الراهنة،ي انه يشرح ما هو قائم بالفعل في اللحظة أ الحالية،

راء جراء واتجاهات مجموعة معينة من الجماهير حسب الهدف من ألى رصد إللبحوث الوصفية يهدف 

 ( 229 ص ،2996 )زغيب، المسح.

  الدراسة:عينة مجتمع و  

في مجال االعالم في المؤسسات لصحفيين االردنيين الذين يعملون ا منالدراسة تكون مجتمع  

وفي هذه . اصحفي( 2359)وعددهم  األردنيين،لنقابة الصحفيين  ة والمنتسبينمة والخاصااالعالمية الع
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تقسيم وحدات  التي تؤخذ من خاللالعينة  بها:والتي يقصد  الطبقية،الدراسة تم استخدام العينة العشوائية 

هنا تم و  او منتظمة من كل منها، ،ئية بسيطةالى طبقات متجانسة واختيار عينة عشواالدراسة مجتمع 

يس رئ – صحفي-ة واالختيار تم على الرتبة الوظيفي ،ا( صحفي234اختيار عينة طبقية عشوائية )

 ( يوضح2) ولوالجد، الوظيفيةالذين يحملون هذه الرتب  (265)من أصل  –محرر مسؤول  –تحرير 

 اسة:الدر الخصائص الديمغرافية للصحفيين االردنيين بصفتهم العينة المبحوثة في هذه 

 

 (0جدول )

 حسب الخصائص الديمغرافية توزيع افراد مجتمع الدراسة

 النسبة المئوية% التكرار النوع االجتماعي النوع االجتماعي

 %72.6 66 ذكر 
 %21.4 31 انثى 
 

 %299 234 المجموع ا

 الفئة العمرية
 

 النسبة المئوية% التكرار الفئة العمرية

 22-27 24 29.4% 
 21-37 44 32.1% 
 31-47 55 42.9% 
 %25.7 22 47أكبر من  
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 المؤهل الدراسي
 

 المؤهل الدراسي
 

 النسبة المئوية% التكرار

%.7 2 الثانوية العامة   

 %5.2 7 الدبلوم 
 %65.7 11 البكالوريوس 
 %21.4 31 الدراسات العليا 

 سنوات الخدمة
 

 سنوات الخدمة
 

 النسبة المئوية% التكرار

 %2.1 2 سنوات 5أقل من  
 %89.9 49 سنوات 5-29 
 %21.1 76 سنة 29-29 
 %02.8 26 سنة 29أكثر من  

 النسبة المئوية% التكرار الرتبة الوظيفية الرتبة الوظيفية

 %51.2 71 صحفي 
 %26.2 36 رئيس تحرير 
 %22.7 27 لمحرر مسؤو  

 

 

بينما  (،%72.6)على بنسبة مئوية المستجيبين من فئة الذكور هي األ نأ السابقالجدول يتبين من 

على أل( هي ا47-31المستجيبين من فئة العمر ) ( ويظهر أن%21.4)ت غنسبة االناث فقد بل
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( 47من  أكثر(، ويليه فئة )%32.8( بنسبة )37-21(، يليه فئة )%42.9بنسبة مئوية بلغت )

ان المستجيبين يظهر و  (،%29.4)( بنسبة 27-22)وأخيرا جاءت فئة العمر  ،(%25.7)بنسبة 

(، يليه فئة %65.7)من فئة المؤهل الدراسي )البكالوريوس( هي االعلى بنسبة مئوية بلغت 

واخيرا جاءت فئة )الثانوية  (%5.2) )الدبلوم( بنسبة(، ثم فئة %21.4)الدراسات العليا( بنسبة )

( هي االعلى بنسبة 29-29)ان المستجيبين من فئة سنوات الخدمة  يظهرو  (،%7)العامة( بنسبة 

بنسبة  سنة(من عشرين  )أكثرثم فئة  (،%26.6)بنسبة  (29-5يليه فئة ) (،%59)مئوية بلغت 

ان المستجيبين من فئة يظهر و  (،%6.9)سنوات( بنسبة 5من  )اقل( واخيرا جاءت فئة 24.2%)

بنسبة  تحرير(يليه فئة )رئيس  (،%51.2)( هي االعلى بنسبة مئوية بلغت )صحفيالرتبة الوظيفية 

 (.%22.7مسؤول( بنسبة ) )محررواخيرا جاءت فئة  (،26.2%)

 أداة الدراسة:

ت، االستبانة المصممة خصيصًا للدراسة وجمع البياناتم االعتماد في هذه الدراسة بشكل رئيسي على   

على  االعتماد وكذلك، سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزماتوالمعلومات الكافية عن 

 المقابالت الشخصية للوصول لإلجابات الصادقة، والتي تدعم معلومات وبيانات االستبانة.

 الصططططططططحفيون وهططططططططم  رئيسططططططططية لجمططططططططع البيانططططططططات مططططططططن افططططططططراد العينططططططططة، أداة كططططططططاالسططططططططتبانة  تططططططططم تصططططططططميم 

ن االردنيططططططين، علططططططى اعتبططططططار ان هططططططذه االداة تططططططوفر قططططططدرا جيططططططدا مططططططن الموضططططططوعية العلميططططططة بعيططططططدا عطططططط

التحيطططططز، وقطططططام الباحطططططث بتصطططططميم االسطططططتبانة بالتعطططططاون مطططططع االسطططططتاذة المشطططططرفة ومطططططع بعطططططض االسطططططاتذة 

( فقطططططرة مقسطططططمة علطططططى اربعطططططة محطططططاور واشطططططتملت االسطططططتبانة 42والمحكمطططططين، وتكونطططططت االسطططططتبانة مطططططن )

  :نيجزئيعلى 
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 تم تخصيصه للمتغيرات الديموغرافية. الجزء االول:

 مجموعة من المحاور تعبر عن اسئلة الدراسة كاآلتي: الجزء الثاني:

 االزمات ما الخطاب االعالمي االردني الرسمي االنسب خالل  -2

 ن باالتصال في االعالم االردني الرسمي خالل االزمات يمواصفات ومهام القائمما  -2

 ما أثر خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل االعالم االردني الرسمي  -3

ما أبرز المعوقات واالسباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي في نقل المعلومات   -4

  واألخبار خالل األزمات 

 

 ىبحيث يقوم الصحفي باختيار احد األداة،نة على يبدائل الستجابات الع اعتماد خمسةحيث تم 

 ( غير 2) محايد،( 3) اوافق،( 4) بشدة،( اوافق 5) التالي:على النحو اإلجابات 

(، وللتعامل مع قيم 5-2وبذلك تتراوح المتوسطات الحسابية ما بين ) بشدة،( غبر موافق 2) موافق،

( حيث يتم تفسير 9.91فقد طبقت معادلة طول الفئة ) الخماسية،المتوسطات وربطها بالمستويات 

  التالي:( 2)كما هو موضح بالجدول  (،2996، )يوسفالدرجات على المقياس 

 (8)جدول 
 توزيع مستويات االداة حسب قيمة المتوسط الحسابي

 المستوى حسب المتوسط المتوسط الحسابي
 منخفض جدا 0.19 – 0.11

 منخفض 8.29 – 0.21

 متوسط 9... – 8.21

 مرتفع 2.09 – 21..

 مرتفع جدا 2.11 – 2.81
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 الدراسة:اة أدصدق 

ن خالل ويتم ذلك م االداة،وهي مدى مناسبة االستبانة لجمع البيانات بهدف التأكيد من صدق وثبات 

االداة تقيس ما اعدت من اجل قياسه التأكد من ان  به:والذي نعني  لأداة الصدق الظاهري التأكد من 

 لى طريقتين. وللتأكد من صدق االداة الظاهري قام الباحث باالعتماد ع(223ص، 2993 )العساف،

 .(243، ص 2929 واخرون، )النجارا الهدف مستخدمتين لهذ

للتأكططططططططد مططططططططن الصططططططططدق  استكشططططططططافية تجريبططططططططهانة علططططططططى عينططططططططة عشططططططططوائية تطبيططططططططق االسططططططططتب -2

وتبطططططططططين سطططططططططالمة صطططططططططياغة االسطططططططططئلة وفقراتهطططططططططا اذ كانطططططططططت مفهومططططططططططة  لطططططططططأداة،الظطططططططططاهري 

فططططططي تحسططططططين  ، مططططططا أسططططططهمالمبحططططططوثينبالمالحظططططططات التططططططي ابططططططداها وتططططططم اخططططططذ  للمبحططططططوثين،

  اجلها.االداة وتحقيق االغراض التي وضعت من 

وفي ضوء  (2رقم  )الملحق المحكمينك االختصاصاصحاب عرض االداة على عدد من  -2

لدراسة مما جعل اداة ا الفقرات،مالحظاتهم وتوصياتهم تم اجراء التعديالت المناسبة لبعض 

  .ذات صالحية عالية

 

 ثبات أداة الدراسة:

يعني التأكد من ان االجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على االشخاص ذاتهم.  

تم استخراج ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة والتناسق في  (.439ص، 2999)العساف، 

 اجابة المبحوثين على كل االسئلة الموجودة بالقياس باستخدام معامل الفا كرونباخ والتي 
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وتعد قيمة مرتفعة لثبات االختبار حيث تراوحت قيم الثبات  (،%62)بلغت قيمتها للدرجة الكلية 

 المحاور،( يوضح نتائج االتساق لجميع 3)( والجدول . %11- %19.9)بين في هذه الدراسة 

 مرتفع.ويتضح منه تمتع اداة الدراسة بثبات 

 

 (.جدول )

 قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختيار الفا كرونباخ  

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات مجال الدراسة

سمي خالل االزمات بالسمات يتسم الخطاب االعالمي االردني الر 

 الت

9 

 

.83% 

ن باالتصال في االعالم االردني الرسمي يمواصفات ومهام القائم

 خالل االزمات.

 

7 .83% 

أثر خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل االعالم 

 االردني الرسمي 

 

9 .88% 

المعوقات واالسباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي  أبرز

 األزمات.في نقل المعلومات واألخبار خالل 

17 .80% 

 %91. األداة ككل المعدل العام
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 الدراسة:متغيرات 

 الرسمي.سياسة االعالم االردني  المستقل:المتغير 

 .أزماتاالعالمي ل المتغير التابع: التناول

مة ز حالاستخدم الباحث االساليب االحصائية التالية من خالل برنامج  المعالجة االحصائية:

     :(1)( spss)للعلوم االجتماعية اإلحصائية 

عينططططططططة  ألفططططططططرادوالوظيفيططططططططة التكططططططططرارات والنسططططططططب المئويططططططططة للمتغيططططططططرات الشخصططططططططية اسططططططططتخراج  -2

 الدراسة.

افطططططططراد عينطططططططة الدراسطططططططة  إلجابطططططططاتالمتوسططططططططات الحسطططططططابية واالنحرافطططططططات المعياريطططططططة اسطططططططتخراج  -2

 الدراسة.عن جميع محاور اداة 

 . كرونباخ الفا للتأكد من ثبات أداة الدراسة استخدام اختيار معامل -3

 scheffeالى استخدام اختيار باإلضافة، one way anovaالتباين االحادي  تحليل -4

 البعدية. للمقاربات

حصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطات الحسابية ج التحليل اإلوقد تم االعتماد على نتائ

ان  ةالمكونة لكل محور، وقد تم مراعاواالنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة المستقلة والفقرات 

                                                           

  ) الحزمططة اإلحصططائية للعلططوم االجتماعيططة ( ،( statistics package for social  soiencesاختصططار ) )*( 1 
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( 2) محايد،( 3) اوافق،( 4) بشدة،( اوافق 5) يلي:سة كما افي الدر  يتدرج مقياس ليكرت المستخدم

ن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت اتقدم فما  على بشدة، واعتماداموافق ر غي( 2) موافق،غير 

 دون:فما  – 2.33) مرتفع(، فوق:فما  – 3.61) االتي:اليها الدراسة تم التعامل معها على النحو 

   منخفض(.

 الدراسة:إجراءات  

 الدراسة. هميةأ هداف و أ وبيان ، ةعلميبصيغة االحساس بالمشكلة وكتابتها  .2

المعلومطططططططات لجمطططططططع  الدراسطططططططة،دبيطططططططات السطططططططابقة ذات الصطططططططلة بموضطططططططوع ودراسطططططططة األ مراجعطططططططة .2

 اجرائها.السابقة وهو الهدف من  عن الدراساتهذه الدراسة  ولتمييز

 الشخصية.  تالمقابالمن و  بانةمن خالل االستجمع البيانات  .3

 االستبانة.تحليل بيانات  .4

  والمقابالت.ستخالص نتائج الدراسة من خالل البيانات ا .5

 .السابقةومقارنتها مع الدراسات  ،اخراج الدراسة بالوضع النهائي  .6

 للدراسة.والتوصيات ستنتاجات اال كتابة  .7

للمناقشة.عرض الدراسة على اللجنة المعتمدة في الجامعة  .1



 
 

 

 

 

رابعـــل الـــالفص  

 دراسةــج الـــنتائ
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لفصل الرابعا  

 نتائج الدراسة )التحليل اإلحصائي(

 : اإلحصائيليل حالت

 ،) االستبانة) الدراسة أداة  خالل من التطبيقية الدراسة نتائج لعرض الفصل هذا تخصيص تم

 .لهاا منهج الدراسة اعتمدته الذي المسح ألسلوب طبقا

مجتمع  أفراد استجابات الى للتعرف المعيارية واالنحرافات ،الحسابية استخراج المتوسطات تم

 زمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيينردني الرسمي خالل األ عالم األ سياسة اإلعن دراسة ال

 :الدراسة التالية أسئلة عن اإلجابة يلي وفيما

 ردني الرسمي االنسب خالل األزمات؟أل الخطاب اإلعالمي ا األول: ما السؤال نتائج

المئوية الستجابات المبحوثين فضال عن  التكرارات والنسب عن هذا السؤال تم استخراج لإلجابة

ور فراد عينة الدراسة عن محأالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات 

 النتائج:لعرض ( 2)وفيما يلي جدول نسب خالل األزمات ردني الرسمي األالخطاب اإلعالمي األ
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 (2الجدول )

مي ردني الرسع الدراسة عن الخطاب اإلعالمي األ فراد مجتمأالستجابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تنازليا.مرتبة ترتيبا نسب خالل األزمات األ 

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 التقدير الترتيب

الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل  6

 بالسرعة في نقل الحدث. أن يهتم االزمات

3.25 1.53 

 

 متوسط 2

ردني الرسمي خالل االعالمي األالخطاب  6

 .واقعيان يكون االزمات 

 متوسط 2 1.11 2.72

ردني الرسمي خالل الخطاب االعالمي األ 1

 بالدقة.يهتم ن عليه أاالزمات 

 متوسط 3 1.42 2.67

 منخفض 4 1.42 2.59 هميته.أ يناسب حجم الحدث و  نأ 2

رسمي خالل ردني الالخطاب االعالمي األ 7

 مصداقية.ذو ن يكون ازمات األ

 منخفض 5 1.45 2.47

 منخفض 6 1.12 2.44 للحدث.نسب ينتقي المصطلح األن أ 5

تبار التباين الثقافي بعين االع يأخذن أ 4

 .ردنيللمجتمع األ

 منخفض 7 1.11 2.43

التامة في التعامل مع  يتسم بالمعرفةن أ 2

 زمة. مراحل األ

 منخفض 1 1.13 2.39

بعين االعتبار المصالح العليا  ن يأخذأ 3

 .لأردن

 منخفض 6 1.15 2.24

 منخفض  78. 2.53 العام للمحورالحسابي المتوسط 
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ردنطططططي الرسطططططمي اإلعالمطططططي األ )للخططططططابالحسطططططابية ن المتوسططططططات أ( 4ل رقطططططم )يتضطططططح مطططططن الجطططططدو  

ر علططططططططى ( حيططططططططث حططططططططاز المحططططططططو 2.24و 3.25مططططططططا بططططططططين ) (، تراوحططططططططتاألزمططططططططاتنسططططططططب خططططططططالل األ

 .منخفضالوهو من المستوى  (2.53متوسط حسابي اجمالي )

معيطططططاري  وبطططططانحراف ،(3.25)سطططططابي حيطططططث بلطططططغعلطططططى متوسطططططط حأ ( علطططططى 6)قطططططد حطططططازت الفقطططططرة رقطططططم و 

االعالمططططططططي  )الخطططططططططابن أوقططططططططد نصططططططططت الفقططططططططرة علططططططططى  ،المتوسططططططططط( وهططططططططو مططططططططن المسططططططططتوى 1.53)

 .(يهتم بالسرعة في نقل الحدثن أزمات ردني الرسمي خالل األاأل

( وهي ضمن 1.11معياري ) ( وانحراف2.72( بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )6)وجاءت الفقرة  

ن أزمات ردني الرسمي خالل األألالخطاب االعالمي ا)ن أنصت على  وقد ،يضاأالمتوسط المستوى 

هتمام ا  ن يكون )ا يضا مثلأالمتوسط خرى وفي المستوى أوتلت هذه الفقرات فقرات  واقعي(يكون 

 .(عالم الرسمي بالدقةاإل

 

 ،(1.13معياري ) وبانحراف( 2.39( بمتوسط حسابي )2)خيرة جاءت الفقرة رقم وفي المرتبة قبل األ

حل المعرفة التامة في التعامل مع مران يتسم بأ)نصت الفقرة على حيث  المنخفض من المستوى وهو 

معياري  وبانحراف( 2.24( بمتوسط حسابي )3)بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة رقم  (،االزمة

يأخذ بعين االعتبار نه )أيضا حيث نصت الفقرة على أالمنخفض وهو من المستوى  (1.15)

 (.لأردنالمصالح العليا 
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ــــائج الســــؤال  ــــاني:نت ــــا  الث ــــي اإلم ــــائمون باالتصــــال ف ــــي عــــالم األ مواصــــفات الق ردن

 الرسمي خالل االزمات؟

والنسطططططططب المئويطططططططة السطططططططتجابات المبحطططططططوثين  ،عطططططططن هطططططططذا السطططططططؤال تطططططططم اسطططططططتخراج التكطططططططرارات لإلجابطططططططة

فطططططراد عينطططططة أالمعياريطططططة للتعطططططرف علطططططى اسطططططتجابات  واالنحرافطططططات ،فضطططططال عطططططن المتوسططططططات الحسطططططابية

ردنططططططططي الرسططططططططمي خططططططططالل عططططططططالم األن باالتصططططططططال فططططططططي اإليمواصططططططططفات القططططططططائم الدراسططططططططة عططططططططن محططططططططور

 النتائج:( لعرض 5وفيما يلي جدول ) زماتاأل

 

 (2الجدول )

ن يالقـــــائم عـــــن مواصـــــفاتفـــــراد مجتمـــــع الدراســـــة أالمتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة الســـــتجابة 

 تنازليا.مرتبة ترتيبا زمات ردني الرسمي خالل األ عالم األ باالتصال في اإل

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 التقدير الترتيب

ين االعالميين في االعالم يوجد تناغم ب 25

ردني الرسمي من خالل التصريحات األ

  مة.االز والتحليالت المتوالية طيلة فترة 

 متوسط 2 2.26 2.72

دني ر القائمون باالتصال في االعالم األن إ 22

 زمات يتمتعون بمصداقية خالل األ الرسمي
 متوسط 2 2.26 2.66
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نهططططج  ى القططططائمون باالتصططططاللططططديكططططون  أن 24

  .االزماتفي تناول  واضح
 متوسط 3 2.29 2.64

القطططططططططططططائمون باالتصطططططططططططططال فطططططططططططططي االعطططططططططططططالم  29

يتمتعطططططططططون ن أيجطططططططططب االردنطططططططططي الرسطططططططططمي 

 االزمات.بخبرة عالية بمجال اعالم 

 متوسط 4 2.21 2.62

دوار والعمططططططططل االعالمططططططططي بططططططططين تقسططططططططيم األ 26

مؤسسططططططططططططات القططططططططططططائمين باالتصططططططططططططال فططططططططططططي 

االعطططططططططططططالم االردنطططططططططططططي الرسطططططططططططططمي خطططططططططططططالل 

 االزمات.

 متوسط 5 2.23 2.69

 )الفريطططططططططططقيطططططططططططؤمن القطططططططططططائمون باالتصطططططططططططال  23

بططططططططططدورهم الفعططططططططططال والمططططططططططؤثر  االعالمططططططططططي(

 االزمات.خالل 

 متوسط 6 2.96 2.45

م القطططططططططائمون باالتصطططططططططال فطططططططططي االعطططططططططالن إ 22

ويجططططططب ردنططططططي الرسططططططمي غيططططططر مططططططؤهلين األ

 اعالم االزمات.  بدورات فييلتحقوا  نأ

 متوسط 7 2.99 2.35

 متوسط  82. 2.51 المتوسط الحسابي العام للمحور
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ن باالتصططططططال فططططططي ميالقططططططائ لمواصططططططفات)الحسططططططابية ( ان المتوسطططططططات 5يتضططططططح مططططططن الجططططططدول رقططططططم ) 

حيطططططططث حطططططططاز  (2.35و 2.72بطططططططين )تراوحطططططططت مطططططططا ، االزمطططططططات(االعطططططططالم االردنطططططططي الرسطططططططمي خطططططططالل 

 المنخفض.( وهو من المستوى 2.58المحور على متوسط حسابي اجمالي )

 وبطططططططانحراف( 2.72بلطططططططغ )علطططططططى متوسطططططططط حسطططططططابي حيطططططططث أ ( علطططططططى 25)وقطططططططد حطططططططازت الفقطططططططرة رقطططططططم  

 تنطططططاغم بطططططين  )يوجطططططدن أوقطططططد نصطططططت الفقطططططرة علطططططى  ،المتوسططططططوهطططططو مطططططن المسطططططتوى  ،(2.26معيطططططاري )

االعالميطططططين فطططططي االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي مطططططن خطططططالل التصطططططريحات والتحلطططططيالت المتواليطططططة طيلطططططة 

 (.الزمةفترة ا

   

( 2.26معيطططططططاري ) ( وانحطططططططراف2.66( بالمرتبطططططططة الثانيطططططططة وبمتوسطططططططط حسطططططططابي )22)وجطططططططاءت الفقطططططططرة 

ن باالتصطططططال فطططططي االعطططططالم يالقطططططائمن أ)نصطططططت علطططططى  وقطططططد ،يضطططططاأالمسطططططتوى المتوسطططططط وهطططططي ضطططططمن 

 .بمصداقية(زمات يتمتعون الرسمي خالل األردني األ

 

ن القطططططائمين باالتصطططططال أ) يضطططططا مثطططططلأ المتوسططططططخطططططرى وفطططططي المسطططططتوى أوتلطططططت هطططططذه الفقطططططرات فقطططططرات  

  .(االزماتلمؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لديها سياسة اعالمية في تناول افي 

 

 ،(2.96معياري ) وبانحراف( 2.45( بمتوسط حسابي )23)خيرة جاءت الفقرة رقم وفي المرتبة قبل األ

عال والمؤثر الف باالتصال بدورهميؤمن القائمون حيث نصت الفقرة على )منخفض الالمستوى وهو من 

 وبانحراف( 2.35( بمتوسط حسابي )22)رقم بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة ، االزمات(خالل 
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ال ن باالتصميالقائن )أيضا حيث نصت الفقرة على أ المنخفض من المستوى  ( وهو2.99معياري )

 .(زماتاعالم األ بدورات فيلتحقوا ين أويجب ردني الرسمي غير مؤهلين في االعالم األ

 

ـــائج الســـؤال  ـــث:نت ـــا  الثال ـــرم ـــىخطـــاب اعـــالم االزمـــة  أث ـــي مـــن المجتمـــع األ  عل ردن

 الرسمي؟ردني االعالم األ  خالل

عططططن هططططذا السططططؤال تططططم اسططططتخراج التكططططرارات والنسططططب المئويططططة السططططتجابات المبحططططوثين فضططططال  لإلجابططططة

فطططططراد عينطططططة الدراسطططططة أعطططططن المتوسططططططات الحسطططططابية واالنحرافطططططات المعياريطططططة للتعطططططرف علطططططى اسطططططتجابات 

ردنططططططي االعططططططالم األ المجتمططططططع االردنططططططي مططططططن خططططططالل خطططططططاب اعططططططالم االزمططططططة فططططططي أثططططططر عططططططن محططططططور

 النتائج:( لعرض 6وفيما يلي جدول )الرسمي 

 

 (2الجدول )

الم خطاب اع أثر فراد مجتمع الدراسة عنأالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 

   تنازليا.ترتيبا مرتبة ردني الرسمي االعالم األ ردني من خاللزمة على المجتمع األاأل

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 التقدير الترتيب

 المجتمعايجابيا ب أثرخطاب االزمة ان  24

 االردني 
 متوسط 2 2.25 2.12
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في صانع ايجابيا  أثرخطاب االزمة ان  23

 القرار.
 متوسط 2 2.97 2.72

 االزمططة االردني الرسططططططططططططططمي مقنعخطططاب  ان 27

 للمجتمع.
 متوسط 3 2.21 2.72

تطورا ايجابيا لدى  أحدثخطاب االزمة ان   22

 النخب االعالمية 
 متوسط 4 2.25 2.61

 متوسط 5 2.24 2.67 ب االزمة غير من قناعات المتلقي خطاان  22

في سططططططططططططططلوكيات افراد  أثرخططاب االزمة ان  29

 االردني.المجتمع 
 متوسط 6 2.27 2.62

الزمططططططة خلق وعيططططططا مجتمعيططططططا خطططططططاب اان  21

 .باألزمات
 منخفض 7 2.22 2.57

دى الى تماسطططك المجتمع أخطاب االزمة ان  26

 االردني.
 منخفض 1 2.91 2.46

الخطاب االعالمي االردني الرسمي الخاص  25

دى دورا في توجيه الرأي العام نحو أ باألزمة

 ومدروسة.محددة  اهتمامات(موضوعات )

 منخفض 6 2.22 2.44

 متوسط  83. 2.63 المتوسط الحسابي العام للمحور
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خطاب اعالم االزمة في المجتمع االردني  ألثر الحسابية( ان المتوسطات 6رقم ) الجدول تضح مني

( حيث حاز المحور على متوسط 2.44و 2.12بين )تراوحت ما ، الرسمي(من خالل االعالم االردني 

  المتوسط.( وهو من المستوى 2.63حسابي اجمالي )

( 2.25معياري ) وبانحراف( 2.12حيث بلغ) على متوسط حسابيأ ( على 24)وقد حازت الفقرة رقم  

  .دني(االر  المجتمعايجابيا  أثر ن خطاب االزمةأ)وقد نصت الفقرة على  ،متوسطالوهو من المستوى 

( 2.97معيطططططططاري ) ( وانحطططططططراف2.72( بالمرتبطططططططة الثانيطططططططة وبمتوسطططططططط حسطططططططابي )23)وجطططططططاءت الفقطططططططرة 

 ايجابيطططططا فطططططي أثطططططرزمطططططة األ خططططططابن أ)نصطططططت علطططططى  وقطططططد ،يضطططططاأالمتوسطططططط وهطططططي ضطططططمن المسطططططتوى 

 .(صانع القرار

خططططططططاب االزمطططططططة ن أ) يضطططططططا مثطططططططلأالمتوسطططططططط  خطططططططرى وفطططططططي المسطططططططتوى أوتلطططططططت هطططططططذه الفقطططططططرات فقطططططططرات 

تططططططططورا ايجابيطططططططا لطططططططدى النخطططططططب  أحطططططططدثزمطططططططة خططططططططاب األ)ن أو  للمجتمطططططططع(االردنطططططططي الرسطططططططمي مقنطططططططع 

 .االعالمية(

 وبططططططططانحراف( 2.46( بمتوسططططططططط حسططططططططابي )26)خيططططططططرة جططططططططاءت الفقططططططططرة رقططططططططم وفططططططططي المرتبططططططططة قبططططططططل األ

خططططططاب االزمطططططة ن أحيطططططث نصطططططت الفقطططططرة علطططططى )المطططططنخفض ( وهطططططو مطططططن المسطططططتوى 2.91معيطططططاري )

 االردني(.دى الى تماسك المجتمع أ

 وبططططططططانحراف( 2.44( بمتوسططططططططط حسططططططططابي )25رقططططططططم )بينمطططططططا جططططططططاءت فططططططططي المرتبططططططططة االخيططططططططرة الفقططططططططرة  

الخططططططاب  نأ)علطططططى حيطططططث نصطططططت الفقطططططرة  يضطططططاأالمطططططنخفض  مطططططن المسطططططتوى  ( وهطططططو2.22معيطططططاري )
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دى دورا فططططططططططي توجيططططططططططه الططططططططططرأي العططططططططططام نحططططططططططو أ باألزمططططططططططةاالعالمططططططططططي االردنططططططططططي الرسططططططططططمي الخططططططططططاص 

  .ومدروسة(محددة  اهتمامات(موضوعات )

 معوقــــــات نقــــــل المعلومــــــات واالخبــــــار أبــــــرزمــــــا هــــــي  الرابــــــع:نتــــــائج الســــــؤال 

 االعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني الرسمي؟ والتصريحات والتغطية

عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية الستجابات المبحوثين فضال عن  لإلجابة

 حور أبرزمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات افراد عينة الدراسة عن 

والتغطية االعالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني  والتصريحات معوقات نقل المعلومات واالخبار

 .لعرض النتائج (7فيما يلي جدول )الرسمي و 

 

 (1الجدول )

ل نق معوقات أبرزفراد مجتمع الدراسة عن أالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة 

مي ي الرسفي اإلعالم األردن والتغطية االعالمية خالل األزمات ،والتصريحات ،واالخبار المعلومات

 تنازليا.مرتبة ترتيبا 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 
 التقدير الترتيب

االعالم االردني الرسمي كان على قدر  42

 الكرك.حداث ألية في نقل و المسؤ 
 متوسط 2 2.39 2.12
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االعالم االردني الرسمي كان على قدر  42

 حداث خلية اربد. ألية في نقل و المسؤ 
 متوسط 2 2.24 2.71

ردني الرسمي كان على قدر االعالم األ 49

لية في نقل احداث الشهيد الطيار معاذ و المسؤ 

 الكساسبة.

 منخفض 3 2.32 2.51

ال ينشر  الرسمي انمن حق االعالم االردني  36

الزمة ا ال تتفاقم واالخبار حتىكافة المعلومات 

االجتماعية  ةبالمسؤوليخالل االحساس  من

 الوطن.منية تجاه واأل

 منخفض 4 2.21 2.31

 الرسمي تؤثر باإلعالمالتدخالت الخارجية  32

 في تغطية الحدث.الفترة الزمنية على 
 منخفض 5 2.96 2.36

 علىنقص االمكانات الفنية والمادية تؤثر  31

االعالم الرسمي االردني خالل  عمل

 االزمات.

 منخفض 6 2.22 2.36

شرف الصحفي االردني تتسبب مواثيق ال 35

في نقل المعلومات واالخبار  بالبطء

 االردني.والتصريحات في االعالم الرسمي 

 منخفض 7 2.23 2.35

حطططططططططق الحصطططططططططول علطططططططططى المعلومطططططططططة تتسطططططططططبب  36

 بططططططططططالبطء فططططططططططي نقططططططططططل المعلومططططططططططات واالخبططططططططططار
 منخفض 1 2.93 2.26
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فططططططططططططططي االعططططططططططططططالم الرسططططططططططططططمي والتصططططططططططططططريحات 

 االردني.

الرسطططططططططططمي  بططططططططططاإلعالمالتططططططططططدخالت الخارجيطططططططططططة  39

 على الكيفية في تغطية الحدث. تؤثر
 منخفض 6 2.22 2.26

الرسطططططططططططمي  بططططططططططاإلعالمالتططططططططططدخالت الخارجيطططططططططططة  26

علططططى السططططرعة فططططي نقططططل االخبططططار خططططالل  تطططؤثر

 االزمات.

 منخفض 29 2.96 2.26

 )القطططططططائمتططططططؤثر مزاجيططططططة ومصطططططططالح االعالمططططططي  37

داء االعططططططططططالم الرسططططططططططمي أعلططططططططططى  باالتصططططططططططال(

 االزمات.االردني خالل 

 منخفض 22 2.92 2.21

 الرسمي خاللسياسة االعالم االردني   21

 بة.المتعاقبالسياسات الحكومة  تتأثراالزمات 
 منخفض 22 2.92 2.96

 االعالمية(تعدد المرجعيات )حراسة البوابة  33

تؤثر على الفترة الزمنية في تغطية الحدث في 

 االردني.االعالم الرسمي 

 منخفض 23 2.94 2.91

 االعالمية(تعدد المرجعيات )حراسة البوابة  32

تؤثر على الكيفية في تناول الحدث في 

 االردني.االعالم الرسمي 

 منخفض 24 9.61 2.99



88 
 

 
 

 الرسطططططططططططططمي خطططططططططططططاللاالعطططططططططططططالم االردنطططططططططططططي ان  27

 الحكومطططططططططططططططططة تعيقطططططططططططططططططه سياسطططططططططططططططططةاالزمطططططططططططططططططات 

  معًا.الرتباطهما 

 منخفض 25 2.93 2.99

حراسة البوابة تعدد المرجعيات )ان  34

ي ف الخبر تؤثر في السرعة بنقل االعالمية(

 .االردنياالعالم الرسمي 

 منخفض 26 9.65 2.67

 لمصالح الداخليةلان االخذ بين االعتبار   26

عمل االعالم االردني تعيق  لأردنوالخارجية 

 االزمات.الرسمي خالل 

 منخفض 27 9.66 2.64

 2.28 المتوسط الحسابي العام للمحور

 
 منخفض  55.

 

معوقطططططططات نقطططططططل المعلومطططططططات  ألبطططططططرز)ن المتوسططططططططات الحسطططططططابية أ( 7يتضطططططططح مطططططططن الجطططططططدول رقطططططططم ) 

، الرسططططططمي(االعالميططططططة خططططططالل األزمططططططات فططططططي اإلعططططططالم األردنططططططي  والتصططططططريحات والتغطيططططططة واالخبططططططار

( 2.28( حيطططططث حطططططاز المحطططططور علطططططى متوسطططططط حسطططططابي اجمطططططالي )2.64و 2.12بطططططين )تراوحطططططت مطططططا 

  المنخفض.وهو من المستوى 
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( 2.39معياري ) وبانحراف( 2.12على متوسط حسابي حيث بلغ)أ ( على 42)وقد حازت الفقرة رقم 

لية و االردني الرسمي كان على قدر المسؤ  ن االعالمأ)نصت الفقرة على  وقد ،المتوسطوهو من المستوى 

 .الكرك(في نقل احداث 

    

( وهي ضمن 2.24معياري ) ( وانحراف2.71( بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )42)وجاءت الفقرة 

ة في ليو االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤ ان )نصت على  وقد ،يضاأ متوسطالالمستوى 

 . (نقل احداث خلية اربد

كان على  ردني الرسمياالعالم األ) يضا مثلأالمنخفض  خرى وفي المستوى أوتلت هذه الفقرات فقرات 

سمي الر من حق االعالم االردني )ن أو  الكساسبة(حداث الشهيد الطيار معاذ ألية في نقل و قدر المسؤ 

ماعية لية االجتو خالل االحساس بالمسؤ  االزمة من ال تتفاقم واالخبار حتىينشر كافة المعلومات  الأ

 (.واالمنية تجاه الوطن

( 9.65معياري ) وبانحراف( 2.67( بمتوسط حسابي )34)وفي المرتبة قبل االخيرة جاءت الفقرة رقم  

المية االعتعدد المرجعيات حراسة البوابة ن أنصت الفقرة على ) المنخفض حيثوهو من المستوى 

 (.في االعالم الرسمي االردني في السرعة بنقل الخبر تؤثر

( 9.66معياري ) وبانحراف( 2.64( بمتوسط حسابي )26رقم )بينما جاءت في المرتبة االخيرة الفقرة  

 لداخليةللمصالح ااالعتبار ان االخذ بيع ايضا حيث نصت الفقرة على )المنخفض من المستوى  وهو

 االزمات(االردني الرسمي خالل  تعيق االعالم لأردنوالخارجية 
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هل توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات العينة عن سياسة االعالم االردني  الدراسة:ة يفرض

تأثير مدى و  الوظيفيةالرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتبة 

لقي المعلومة واالخبار في طريقها الى المت مسارمن خالل  االعالميةعلى هذه السياسة  الوظيفية ةالرتب

   البوابة.حارس  بحسب نظرية

  الوظيفية:الرتبة 

   one way anovaتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدام التباين االحادي 

ظر زمات من وجهة نالل األردني خابات العينة عن سياسة االعالم األللتعرف على الفروق في استج

 ذلك.( يوضح 1والجدول ) الوظيفية،ة بردنيين تعزى لمتغير الرتفيين األالصح

 

 (2جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة عن سياسة االعالم االردني خالل 

 الوظيفية.ة بالرتفيين االردنيين تعزى لمتغير االزمات من وجهة نظر الصح

 المعياري  االنحراف المتوسط الحسابي العدد الرتبة الوظيفية المصدر

الرسمي سياسة األعالم األردني 

 خالل األزمات من وجهة نظر

 الصحفيين األردنيين

 60203. 2.4759 78 صحفي

 36297. 2.3907 39 رئيس تحرير

 60439. 2.5742 17 محرر مسؤول
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فراد عينة الدراسة عن سياسة االعالم أن المتوسطات الحسابية الستجابات أ( 1يتضح من الجدول )

 وظيفية،الة بالرتاالردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير 

والتعرف  حصائية،إكانت هنالك فروقات بين االستجابات لها داللة  إذاولمعرفة فيما  متباينة،كانت 

( 6) والجدول one way anovaحصائية لهذه الفروقات تم استخدام التباين االحادي لة اإلالعلى الد

 ذلك.يوضح 

 (9جدول )
 

عن داللة للفروق في سياسة االعالم االردني الرسمي خالل  للكشف one way anovaتحليل التباين االحادي 

 الوظيفية. الرتبةاالزمات من وجهة نظر الصحفيين االردنيين تعزى لمتغير 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 )ف(
 المصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات

 

 

.488 

 

 

.722 

.213 2 .427 
بين 

 المجموعات

سياسة 

األعالم 

األردني 

الرسمي خالل 

األزمات من 

وجهة نظر 

الصحفيين 

 األردنيين

 

.296 

 

131 
38.759 

داخل 

 المجموعات

  

133 

 

39.186 

 

 المجموع

(9.95)جاءت اقل من  إذا( لها داللة احصائية 9.99)القيمة   
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سياسة االعالم  ( وجود فروق دالة احصائيا بحسب استجابات العينة حول6من الجدول ) يتضح

، الوظيفيةة بفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتاالردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصح

وهي اقل من مستوى الداللة  (،411وبداللة )  .(722)( )ف ةاالحصائي القيمةبلغت حيث 

سياسة االعالم االردني الرسمي خالل وهذا يدل على ان استجابات افراد عينة الدراسة عن  (.9.95)

عرفة ولم متباينة.لديهم مستويات  الوظيفيةة بفيين االردنيين لمتغير الرتاالزمات من وجهة نظر الصح

الفروق.من الفئات كانت تلك لصالح   

سياسة للمقارنات البعدية للكشف عن مصدر داللة للفروق في    scheffeاختيار تم استخدام 

ة بفيين االردنيين تعزى لمتغير الرتاالعالم االردني الرسمي خالل االزمات من وجهة نظر الصح

 (.29كما في الجدول )الوظيفية، 
 

 (01)الجدول 

األختبار نوع  
الرتبة 
 (I) ةالوظيفي

 ةالرتبة الوظيفي
(J) 

تباين 
المتوسطات 

(I-J) 

القيمة 
 اإلحصائية

اختبار   scheffe   
البعدية  للمقارنات

للكشف عن مصدر 
داللة للفروق لسياسة 

األعالم األردني 
الرسمي خالل 

األزمات تعزى لمتغير 
 الرتبة الوظيفية

 صحفي
 728. 08516. رئيس تحرير

 003. -09834.- محرر مسؤول

 رئيس تحرير
 728. -08516.- صحفي

 003. -18351.- محرر مسؤول

 محرر مسؤول
 003. 09834. صحفي

 003. 18351. رئيس تحرير
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 )محططططططرر الوظيفيططططططةفئططططططة الرتبططططططة ( ان الفططططططروق االحصططططططائية كانططططططت لصططططططالح 29)يبططططططين مططططططن الجططططططدول 

( وهططططططططي القيمططططططططة االقططططططططرب للداللططططططططة 003.لهططططططططا )اذ جططططططططاءت معططططططططدل القيمططططططططة االحصططططططططائية  (،لمسططططططططؤو 

وبالتطططططططالي فطططططططأن اسطططططططتجابات  الطططططططوظيفي،مقارنطططططططة بالفئطططططططات االخطططططططرى للمسطططططططمى  ،(9.95االحصطططططططائية )

( يمثططططل مصططططدر الفططططروق الدالططططة االحصططططائية السططططتجابة العينططططة عططططن لمحططططرر مسططططؤو العينططططة مططططن فئططططة )

الردنيطططططين تعطططططزى الل االزمطططططات مطططططن وجهطططططة نظطططططر الصطططططحفيين اسياسطططططة االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي خططططط

 يفية.الوظة بلمتغير الرت



 
 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

م األردني سياسة اإلعال الدراسة حول  هااليتوصلت لمناقشة النتائج التي  يتضمن هذا الفصل عرضا 

ا يهالخلصت هم التوصيات التي أ و   وجهة نظر الصحفيين االردنيين  األزمات منالرسمي خالل 

 الدراسة.ئلة سأمناقشة النتائج المتعلقة بكل سؤال وفقا لترتيبها في ، و الدراسة في ضوء النتائج

 

 .االنسب خالل األزماتردني الرسمي الخطاب اإلعالمي اال  االول: محورالنتائج مناقشة 

الخططططططاب االعالمطططططي حطططططول  االردنيطططططين نالصطططططحفيي نظطططططروجهطططططة ن أر نتطططططائج هطططططذا المحطططططو  ن مطططططنتبطططططي

 انوكططططططذلك اثبتططططططت النتططططططائج  ،بالسططططططرعة فططططططي نقططططططل الحططططططدثتسططططططم االردنططططططي الرسططططططمي خططططططالل االزمططططططات ي

وتالهطططططا  ،بالدرجطططططة الثانيطططططةالخططططططاب االعالمطططططي االردنطططططي الرسطططططمي خطططططالل االزمطططططات يتسطططططم بالواقعيطططططة 

الخطططططاب  االردنيططططين بططططأنالمعلومططططات عنططططد نقططططل الخبططططر فضططططال عططططن ميططططل الصططططحفيين  دقططططةب االهتمططططام

 االزمات.خالل حجم الحدث واهميته مع  الرسمي يتعاملاالردني  ياالعالم

عملططططه يتططططابع االعططططالم خططططالل االحططططداث  االردنططططي بطبيعططططةوتعططططزى هططططذه النتيجططططة الططططى كططططون الصططططحفي  

فططططي السططططرعة الممكنططططة االعططططالم االردنططططي الرسططططمي فططططي  لمططططسواالزمططططات ومططططن خططططالل خبراتططططه السططططابقة 

 والدقة.ن ليس على حساب الواقعية ولكنقل االحداث 
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مططططا بططططين السططططرعة بالخطططططاب االعالمططططي االردنططططي الرسططططمي خططططالل االزمططططات وهططططذا التوافططططق واالنسططططجام 

لطططططى ان االعطططططالم االردنطططططي الرسطططططمي هطططططو إتعطططططزى ه هميتطططططأ قطططططة واالهتمطططططام بحجطططططم الحطططططدث و والدوالواقعيطططططة 

والتخفيططططططف مططططططن حططططططدة  االزمططططططة،هدافططططططه الواضططططططحة تعنططططططى بالحيلولططططططة دون تفططططططاقم أ ولططططططه  ثابططططططتم عططططططالإ 

  .منهاقب االحداث وخاصة االرهابية عوا

 

دراسة   صالح و  (2994الضويحي ) منلية دراسة كل آكما تأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت  

ي مع االعالم وللتنسيق، األزماتجدًا للتخفيف من حدة  امهم ابأن لإلعالم دور والتي اكدت  ،(2922)

لولة سار األزمة للحيحول م ولإلدالء بالتصريحاتاالزمات اهمية كبرى  بإدارةالجهات االخرى المعنية 

 الدقيقة التفصيلية الموثقة المعلومات تقديم االزمات هو لتخطي الوحيد السبيلبأن و ، دون تفاقمها

الجديد  اإلعالم قنوات خالل من يتأتىكله  وذلك يمكن، ما وبأسرع فيها ق مصادر موثو  ومن والمنطقية

 .واالجتماعي

 

وجهططططة نظططططر الصططططحفيين االردنيططططين حططططول االعططططالم االردنططططي الرسططططمي  الدراسططططة ان بينمططططا بينططططت نتططططائج

وواضططططح نقططططص الخبططططرة  متدنيططططة،المعرفططططة التامططططة فططططي التعامططططل مططططع مراحططططل االزمططططة جططططاءت بموضططططوع 

 االزمة.في التعامل مع مراحل 

االحداث واالزمات وخاصة االرهابية منها دخيلة على المجتمع االردني كون هذه النتيجة الى عزى وت

لتعامل اقد يفقده السيطرة خالل  لأحداث، وعنصر المفاجأة والمجتمع االعالمي االردني على حد سواء

 االزمة.مراحل مع 
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بار المصالح االعتن عيباالعالم االردني الرسمي لم يأخذ  نأالنتائج  ما في المرتبة االخيرة فقد بينتأو 

كانت ة الل الفترات الماضيواالزمات االرهابية التي تعرض لها خ وعواقبهكون االحداث  لأردنالعليا 

 تمام علىانصب االها لتلك المصالح و اهتمامأ ولم يبدخلي االدلمجتمع االردني ا على يسلب تأثيرذات 

ي رار السياسي االردنالق صاحبحرص من وهذا المواطن  علىتداعياته االنية و  )االزمة(الحدث  معالجة

  الرسمي.نعكس على سياسة االعالم االردني ما ا، على المواطن

 

الم االردنــــي القــــائمون باالتصــــال فــــي االعــــمهــــام مواصــــفات  :الثــــانيمناقشــــة نتــــائج المحــــور 

 الرسمي خالل االزمات.

ن الصطططططحفيين االردنيططططين كانططططت وجهطططططة نظططططرهم حططططول مواصطططططفات أيتضططططح مططططن نتطططططائج هططططذا المحططططور  

د تنططططططاغم بططططططين و جططططططبو  ن باالتصططططططال فططططططي االعططططططالم االردنططططططي الرسططططططمي خططططططالل االزمططططططاتيالقططططططائمومهططططططام 

 االعالميين في االعالم االردني الرسمي من خالل التصريحات والتحليالت المتوالية طيلة 

 

 ن باالتصططططططططططططال فططططططططططططي االعططططططططططططالم االردنططططططططططططي يالقططططططططططططائم انوكططططططططططططذلك اثبتططططططططططططت النتططططططططططططائج  ،فتططططططططططططرة االزمططططططططططططة

القططططططائم باالتصططططططال فططططططي  وتالهططططططا انبالدرجططططططة الثانيططططططة الرسططططططمي خططططططالل االزمططططططات يتمتعططططططون بمصططططططداقية 

 .تناول االزماتنهج واضح في  منية الرسمية لديهلمؤسسات االعالمية االردا

االزمططططات ن باالتصططططال فططططي االعططططالم االردنططططي الرسططططمي خططططالل يوتعططططزى هططططذه النتيجططططة الططططى ان القططططائم 

 انهجططططططهنالططططططك  وان ،االزمططططططةالعمططططططل خططططططالل فتططططططرة  دوارأل بيططططططنهم وتبططططططادل فيمططططططاتنسططططططيق مسططططططبق  يوجططططططد
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مطططططا يعططططططي التنطططططاغم  محتملطططططة،دار العطططططام فطططططي مواجهطططططة اي ازمطططططة مطططططعمطططططل علطططططى لل اسطططططو ومدر  اواضطططططح

 والمصداقية.

  تالحمططططهدراسططططة   ( و 2929زيططططن  )  ليططططة دراسططططة كططططل مططططنإهططططذه النتيجططططة متوافقططططة مططططع مططططا توصططططلت و 

لكيفيططططططة التعامططططططل مططططططع بأهميططططططة التخطططططططيط المسططططططبق والططططططدائم ، ( 2922)دراسططططططة  مططططططوديس و  (2922) 

دارة االزمططططططططة إبططططططططمواصططططططططفات الفريططططططططق االعالمططططططططي المتخصططططططططص و  والتركيططططططططز علططططططططى مهططططططططام االزمططططططططات 

التطططططي تسطططططاعد  فريطططططق العمطططططل فطططططي اداء عملطططططه بكطططططل سطططططهولة  والكشطططططف عطططططن بعطططططض االمطططططور إعالميطططططا،

ليططططططة التواصطططططططل مطططططططع بعضططططططهم الطططططططبعض عنططططططد وقطططططططوع االزمطططططططات آو ، والنفسطططططططية، منهطططططططا التقنيططططططة ، ويسططططططر

وايجطططططاد فطططططرق اعالميطططططة متخصصطططططة فطططططي جميطططططع المجطططططاالت  لمطططططا  ،بأهميطططططة  تططططططوير وتطططططدريبوكطططططذلك 

وضطططططططع الخططططططططط لالزمطططططططات و  ،األداء اإلعالمطططططططي  خطططططططالل األزمطططططططات ىمباشطططططططر علططططططط تطططططططأثيرمطططططططن لهطططططططا 

  .االزمة  إلدارةشخاص أالمستقبلية وتخصيص خطاب و 

 

م الفعطططططال القطططططائمون باالتصطططططال يؤمنطططططون بطططططدورهمطططططا فطططططي المراتطططططب االخيطططططرة فقطططططد بينطططططت الدراسطططططة ان أو  

 االزمة.اعالم  متخصصة فيمؤهلين ولم يلتحقوا بدورات  غيروانهم والمؤثر خالل االزمات 

غيطططططر مططططططؤهلين فطططططي االعططططططالم االردنطططططي الرسطططططمي ن باالتصطططططال يى ان القطططططائمالططططططهطططططذه النتيجطططططة عطططططزى ت 

نقطططططططص االمكانطططططططات الماديطططططططة فطططططططي والسطططططططبب فطططططططي ذلطططططططك ، فطططططططي اعطططططططالم االزمطططططططة يلتحقطططططططوا بطططططططدوراتولطططططططم 

 االزمطططططططة، مطططططططافطططططططي مجطططططططال اعطططططططالم  ةالخبطططططططر  الطططططططى نقطططططططصدى أ االردنيطططططططة، مطططططططااالعالميطططططططة المؤسسطططططططات 

 االزمات.م الفعال والمؤثر خالل دورهو  باالتصالئمين القا ايمانانعكس سلبا على 
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ـــائج مناقشـــة  ـــث:  محـــورالنت ـــن خـــالل أثـــرالثال ـــي م ـــع االردن ـــي المجتم ـــة ف  خطـــاب اعـــالم االزم

 الرسمي.ردني االعالم اال 

الزمة خطاب اعالم ا أثرن الصحفيين االردنيين كانت وجهة نظرهم حول أتبين من نتائج هذا المحور 

ردني اال بالشباب ا ايجابيتأثير  أحدثبأن الخطاب االعالم األردني الرسمي  ،في المجتمع االردني

 ةفي صانع القرار ايجابيا حيث جاءت بالمرتبة الثاني أثرخطاب اعالم االزمة  نأوكذلك اثبتت النتائج 

الل ختطورا ايجابيا لدى النخب االعالمية  وأحدثمقنع للمجتمع االردني  االعالمين الخطاب أوتالها 

 .االزمات

 

 الرسطططططمي اهطططططتم برفطططططعان خططططططاب اعطططططالم االزمطططططة فطططططي االعطططططالم االردنطططططي وتعطططططزى هطططططذه النتيجطططططة الطططططى 

 االرهابيططططة مططططاخطططططورة التنظيمططططات  فيهططططا حوضططططت، حمططططالت تثقيفيططططةمططططن خططططالل الشططططباب  الططططوعي لططططدى

تطططططورا ايجابيططططا  وأحططططدثلمجتمططططع االردنططططي ا وفططططي صططططانع القططططرار واقنططططع االردنططططي، ايجابططططا بالشططططباب أثططططر

 لدى النخب االعالمية خالل االزمات.

  

 أسلوبل تاشار حيث  (،2927سميسم )تأتي هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت الية دراسة و  

ا و على عقول الشباب لينظم التأثير االرهابية في تستخدمها المنظماتواالدوات االعالمية التي 

اجل صياغة  منكبيرة تجاه الشباب  ةمسؤوليوهذا يضع على كاهل االعالم االردني الرسمي ، لصفوفها

 .االردني االيجابي بالشبابالتأثير ليحدث  ةاالزمخالل وفعال  خطاب اعالمي متخصص ومؤثر
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 ياعالم االزمة فلخطاب  دور مؤثر دال يوجواما في المراتب االخيرة فقد بينت نتائج الدراسة انه  

 .ومدروسة محددة-اهتمامات -حو موضوعات توجيه الرأي العام ن تماسك المجتمع االردني او

االردني  معالمجتصيغة تناسب الى  الرسمي يفتقدالى الخطاب االعالمي االردني عزى هذه النتيجة وت 

ليترك االعالم االردني  ومدروسة،وتوجهه نحو موضوعات محدد  هفي تشكيل الرأي العام وتماسك

 االردني.في ابناء المجتمع  االيجابي الرسمي االثر

 

والتصـــــريحات  معوقـــــات نقـــــل المعلومـــــات واالخبـــــار أبـــــرز :الرابـــــع محورالنتـــــائج المتعلقـــــة بـــــال

 زمات في اإلعالم األردني الرسمي.االعالمية خالل األ  والتغطية

معوقططططات  أبططططرزردنيططططين كانططططت وجهططططة نظططططرهم حططططول ن الصططططحفيين األأتبططططين مططططن نتططططائج هططططذا المحططططور 

االعالميطططططططة خطططططططالل األزمطططططططات فطططططططي اإلعطططططططالم  والتغطيطططططططة ،والتصطططططططريحات ،نقطططططططل المعلومطططططططات واالخبطططططططار

وكطططططذلك  ،خليطططططة اربطططططدحطططططداث أو الكططططرك  حطططططداثأبتغطيطططططة  ةالمسطططططؤوليقططططدر نطططططه علطططططى أاألردنططططي الرسطططططمي 

ينشطططططر كافطططططة  الأردنطططططي الرسطططططمي هطططططا حطططططق االعطططططالم األالشطططططهيد الطيطططططار معطططططاذ الكساسطططططبة وتال حطططططداثأ

االجتماعيطططططططة  ةبالمسطططططططؤوليخطططططططالل االحسطططططططاس  االزمطططططططة مطططططططن ال تتفطططططططاقم واالخبطططططططار حتطططططططىالمعلومطططططططات 

 منية تجاه الوطن.واأل

 

ططططططردنططططططي الرسططططططمي   ة الططططططى كططططططون االعططططططالم األوتعططططططزى هططططططذه النتيجطططططط  )أحططططططداث حططططططداث هططططططذه األ د مططططططنوج 

هميططططططة كبيططططططرة بتزويططططططد المططططططواطن أ ( حططططططرق الشططططططهيد الطيططططططار معططططططاذ الكساسططططططبة الكططططططرك و خليططططططة اربططططططد و 

منيطططططة االجتماعيطططططة واأل ةبالمسطططططؤوليحسطططططاس اإلوال بطططططأول مطططططن بطططططاب أواالخبطططططار  ،ردنطططططي بالمعلومطططططاتاأل
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وزيططططادة انتشططططارها وخاصططططة عنططططدما  ،االزمططططة تططططأجييجخططططرين فططططي لقطططططع الطريططططق علططططى اآل تجططططاه الططططوطن

 سططططططتخدامباقطططططدمت المنظمطططططة االرهابيطططططة بمطططططا يسطططططمى دولططططططة الخالفطططططة فطططططي العطططططراق والشطططططام ) داعطططططل ( أ

 أبنططططاءسططططير الطيططططار الشططططهيد معططططاذ الكساسططططبة لبططططث الفتنططططة بططططين وهططططو حططططرق األ عططططدامباإلسططططلوب جديططططد أ

 ةالمسطططططططؤوليوعلطططططططى قطططططططدر  ،بالمرصططططططاد ردنطططططططي الرسطططططططمي كطططططططانولكطططططططن االعططططططالم األ األردنطططططططي،المجتمططططططع 

 حداث واالزمات .هذه األبمواجهة 

 

تطططططططؤثر فطططططططي  عالميطططططططة(اإلحراسطططططططة البوابطططططططة )تعطططططططدد المرجعيطططططططات  خيطططططططرة جطططططططاءتاألوفطططططططي المرتبطططططططة قبطططططططل 

المصطططططالح خيطططططرة جطططططاءت فططططي المرتبطططططة األ بينمطططططاردنططططي األفططططي االعطططططالم الرسطططططمي  السططططرعة بنقطططططل الخبطططططر

 االزمات.ردني الرسمي خالل م األاالعاللية عمل آتؤثر على  لأردنوالخارجية  الداخلية

 

فططططي االعططططالم االردنططططي  االعالميططططة(حراسططططة البوابططططة ن تعططططدد المرجعيططططات )أهططططذه النتيجططططة الططططى وتعططططزى 

خبططططار نقططططل األ فططططيوالسططططرعة  ،المباشططططر علططططى الكيفيططططة فططططي تغطيططططة الحططططدث ريالتططططأثالرسططططمي كططططان لهططططا 

  ،خرى أرق الى بعض مواضيع ويهمل مواضيع حيث كان يتطزمات خالل األ

 

 األردنيطططططةوالسياسطططططة االعالميطططططة خطططططرى حسطططططب مطططططا يتفطططططق أفطططططي نقطططططل  ويطططططبطءويسطططططرع فطططططي نقطططططل خبطططططر 

والخارجيططططططة  المصططططططالح الداخليططططططةمططططططا أو  االردنيططططططة،سياسططططططيات الدولططططططة مططططططا يتفططططططق مططططططع و مططططططع أ الرسططططططمية

ن أالططططططى ردنططططططي الرسططططططمي خططططططالل االزمططططططات يعططططططزى يططططططة العمططططططل االعططططططالم األآلعلططططططى  هططططططاثير وتأ ،لططططططأردن
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علططططى سياسططططة  ممططططا اعكططططسمططططن اي مصططططالح اخططططرى  أكثططططرطن صططططاحب القططططرار السياسططططي يهططططتم بططططالموا

 االزمات.االعالم االردني الرسمي خالل 

ـــروق  الدراســـة:مناقشـــة فرضـــية  ـــة هـــل توجـــد ف ـــة عـــن إذات دالل ـــي اســـتجابات العين حصـــائية ف

 الوظيفي.لمتغير المسمى تعزى سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات 

ينططططططة الدراسططططططة عططططططن سياسططططططة االعططططططالم األردنططططططي فططططططراد عأن اسططططططتجابات أبينططططططت نتططططططائج هططططططذه الفرضططططططية 

متباينطططططة، وقطططططد جطططططاءت لصطططططالح مسطططططمى  الطططططوظيفي كانطططططتلمتغيطططططر المسطططططمى زمطططططات الرسطططططمي خطططططالل األ

، فهطططططي التطططططي مثلطططططت الفطططططروق الدالطططططة االحصطططططائية السطططططتجابات العينطططططة عطططططن سياسطططططة مسطططططؤول( )محطططططرر

 الوظيفي.المسمى  لفئةاالعالم االردني الرسمي خالل االزمات، 

قططططرب للقططططرار فططططي االعططططالم االردنططططي األو  ،األكثططططر خبططططرةالمسططططؤول هططططو  كططططون المحططططررلططططى إيعططططزى وهططططذا 

مقططططططدرة وهططططططو االكثططططططر  ،خططططططالل االزمططططططاتكثططططططر تططططططأثيرا فططططططي النشططططططر والتغطيططططططة االعالميططططططة ، واألالرسططططططمي

ة التصططططططريحات والتغطيططططططحجططططططم عططططططن  لو مسططططططؤ ال هططططططوو  االعالميططططططة.ابططططططة البو  حراسططططططةدور لعططططططب  علططططططى

مططططن غيططططره مططططن المسططططميات قططططرب الططططى صططططانع القططططرار السياسططططي ألا االعالميططططة خططططالل فتططططرة االزمططططة وهططططو

وهطططططططذا يتوافطططططططق مطططططططع نظريطططططططة حراسطططططططة البوابطططططططة ، كطططططططرئيس التحريطططططططر، او الصطططططططحفي. خطططططططرى األ الوظيفيطططططططة

تنسطططططططاب ضطططططططمن  المعلومطططططططات واألخبطططططططارن أكطططططططدت علطططططططى أاالعالميطططططططة مطططططططن خطططططططالل فرضطططططططيتها التطططططططي 

سلسطططططلة مترابططططططة يقطططططع ضطططططمن حلقاتهطططططا أفطططططراد لهطططططم القطططططدرة علطططططى حجطططططب انسطططططياب الرسطططططالة، أو القيطططططام 

 إلططى ستصططل التططي النهائيططة المعلومططات فططي ةالبوابطط حططراس ًتحكططمو  بإضططفاء تعططديالت عليهططا.

 نظططرهم، وجهططة مططن أهططم القضططايا وترتيططب علططى تحديططد، المسططؤولين مططنهم يجعططل الجمهططور
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فطططي أثيرا كثطططر تطططأن المحطططرر المسطططؤول هطططو األ، وهطططذا يعنطططى للواقطططع ر يتنطططا فطططي الطططتحكم وبالتطططالي

 االزمات.االعالم االردني الرسمي خالل سياسة 

 

 

 :االستنتاجات

يتسم و  المعلوماتالخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات يهتم بالسرعة في نقل   -2

 .هميتهأ و بحجمه الحدث  ويتعامل مع ،قة عند نقل الخبروالد ،بالواقعية
 

 االزمة.التعامل مع مراحل في الخبرة  هتنقصردني الرسمي األ يالخطاب االعالم  -2
 

 

يتضح بوجود تناغم بين االعالميين في االعالم االردني الرسمي خالل االزمات  -3

 ية.بمصداق وكذلك يتمتعون  ،والتحليالت المتوالية طيلة فترة االزمة ،التصريحاتب
 

تمكنها من الحاق لم الرسمية نقص االمكانات المادية في المؤسسات االعالمية االردنية  -4

 ايمان القائمون انعكس سلبا على  ما ،االزمةاعالم  بمجالبدورات القائمون باالتصال 

 االزمات.والمؤثر خالل  ،باالتصال بدورهم الفعال
 

 

تطورا ايجابيا لدى النخب  أحدثوصانع القرار  األردني،التأثير االيجابي بالشباب  -5

خالل االعالمي االردني الرسمي  االردني بالخطابوزاد من اقتناع المجتمع  اإلعالمية،

 االزمات.
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 صيغة تناسب المجتمعزمات يفتقد الى ردني الرسمي خالل األعالمي األالخطاب اإل  -6

 ومدروسة. ةوتوجهه نحو موضوعات محدد ،ردني في تشكيل الرأي العام وتماسكهاأل
 

حداث خلية أحداث الكرك و ألية في نقل و قدر المسؤ كان على األردني الرسمي عالم اإل  -7

أثيرها وت ،زمة وزيادة انتشارهاج األتأجيلعدم  الطيار معاذ الكساسبة حداث الشهيداو  اربد

 المجتمع.بناء أعلى 

الزمة اتتفاقم حتى ال ينشر كافة المعلومات واالخبار  الأردني الرسمي عالم األمن حق اإل -1

 واالمنية تجاه الوطن. ،االجتماعية ةبالمسؤوليحساس خالل اإل من
 

ر يالتأث الرسمي لهاردني في االعالم األ االعالمية(حراسة البوابة ن تعدد المرجعيات )أ -6

 االزمات.نقل االخبار خالل  فيوالسرعة الكيفية في تغطية الحدث  ىالمباشر عل

 كثر تأثيرا في سياسة االعالم االردني الرسمي خالل االزمات. المحرر المسؤول هو األ-29

 

  :صياتالتو       

 باآلتي:وصي الباحث االستنتاجات يالخروج بالنتائج و بناء على مناقشة 

ردني الرسمي لمواكبة التطورات في عالم االتصال واالعالم األ لإلعالمتعديل السياسات العامة  -2

 خالل األزمات.البوابة االعالمية  سلطة حراسوتقليص  ،والسرعة في نقل الخبر
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مة االز مراحل لية التعامل مع آعلى االردنيين الصحفيين تخصيص وتدريب مجموعة من  -2

 .السياسيةو االعالمية خبرة الصحاب أ مع اعالميا

مل مع اعتالفريق الذي سي وتدريب ،حدثصياغة خطاب اعالمي مناسب لكل العمل على  -3

 الممكنة.المصداقية و سئلة الصحفيين بالسرعة أ ويجيب على ،الجمهور
 

 االردني.المشاهد  لكسب تأييدالسرعة والمصداقية في نقل االحداث خالل االزمات  -4

 االولية.خالل االزمات من مصادرها  على المعلوماتالحصول  -5

داء وسائل االعالم الرسمية أومدى رضى المواطنين على  ،ي العامأانشاء مركز لقياس الر  -6

 لتأثيرا ممكن وبالتالي دأكبر عدرضى  والمعوقات، ونيلخطاء وذلك لتفادي األ ،خالل االزمات

 العام.ي أايجابا على الر 

 .جل كسب المصداقيةامن  زماتواألحداث اعتماد الشفافية خالل تغطية األ -7
 

ردني والمواطن طوال الوقت من عالم الرسمي األلعمل على خلق عالقة متينة بين اإلضرورة ا -1

نوعه.ي حدث مهما كان أخالل المصداقية والسرعة والواقعية في نقل 



 
 

 

 

 المصادر ةــقائم

 المراجع 
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 (0رقم )ملحق 

 استبانة بحث علمي     

فاضل:األالصحفيون والصحفيات   

ي لنيل درجة علم بحث إطاريديكم هذه االستبانة االستطالعية التي تندرج في أضع بين أن أيسرني  

وجهة نظر  زمات مناال ردني الرسمي خالل عالم األ " سياسة اإلعالم بعنوان الماجستير في اإل

ن أسئلة و على األ باإلجابةارجو منكم التكرم  لذا ،وسطاألمن جامعة الشرق  ردنيين"عالميين األ اإل

وبتكم لحقيقة جأوامانة فمصداقية وصالحية نتائجها تتوقف على مدى مطابقة  ،بصدق آرائكمتعبروا عن 

رغب في أنة االستباوللعلم لطفا فقد وردت بعض المصطلحات االجرائية في  المهني.شعوركم وواقعكم 

 .توضيحها لكم

لدولة والتي تتبع ل ،والمؤسسات االعالمية الوطنية ،ويشتمل على الدوائر :الرسميردني عالم األ اإل

وكذلك  ،(ترا)بووكالة االنباء االردنية  ،ردنياالردنية الهاشمية والتلفزيون األالمملكة  ردنية كإذاعةاأل

 محاتهتعتبر تصريردنية والتي التصال الناطق الرسمي الحكومة األوزير الدولة لشؤون االعالم وا

  االردنية.رسمية وتمثل نهج وتوجهات الدولة والحكومة 

د حرق الشهي فأحداثن يتم السيطرة عليه )أردن الى هي من بداية وقوع الحدث في األ زمة:األ 

ي خالل أ ،بأحداث الكرك األولى والثانية( اربد، وانتهاءً  مرورًا بأحداث خلية الكساسبةالطيار معاذ 

أثر بها.  وت وغير مرغوب البشرية،تنافي الطبيعة والطبيعة  فاألحداث 2926وعام  2925عام 
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على المجتمع االردني سلبا خالل وقت قصير وتخرج عن سيطرة الجهات المعنية داخل الدولة 

 االردنية.

خبار أهو كل ما يصدرمن ) االزمة(االعالمي االردني الرسمي )خطاب  : الخطاباالعالميالخطاب 

ة عن لكترونيإمسموعة ومرئية ومقروء و  زمات(واألحداث األ وتحليل وتغطيةوتقارير وتصريحات 

ردني والتلفزيون األ ،الحكومة باسمالمؤسسات االعالمية االردنية الرسمية ممثلة بالناطق الرسمي 

 (.)بتراردنية نباء األردنية ووكالة األذاعة األواإل

 

 

 

  الديموغرافية )الشخصية(لمعلومات ا

 

االجتماعي:النوع   

 ثىأن                      ذكر            

 :العمريةالفئة 

 سنة                   47- 31                    سنة 37-21سنة                       22-27        

 سنة                                                                                                                47أكثر من          
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 العلمي:التحصيل 

               سالبكالوريو                       لدبلوم      ا         العامة            الثانوية          

 الدراسات العليا         

 الخدمة:سنوات 

 سنة 29-22سنوات                من  29-5من  سنوات              5قل من أ       

 سنة 29من  أكثر       

 الوظيفية:الرتبة 

 محرر مسؤول      رئيس تحرير                     صحفي                               
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 رئيسية:ربعة محاور أتتضمن هذه االستبانة     

 .مي خالل االزمات بالسمات التاليةردني الرسالخطاب االعالمي األ  ول: يتسماأل  المحور    

 الفقرة ت
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

      المعرفة التامة في التعامل مع مراحل االزمة.   0

      يناسب حجم الحدث واهميته.  8

      .لأردنيأخذ بعين االعتبار المصالح العليا   .

       ردني.األبعين االعتبار التباين الثقافي للمجتمع  يأخذ 2

      للحدث.نسب ينتقي المصطلح األ 2

      زمات واقعيردني الرسمي خالل األالخطاب االعالمي األ 2

ردني الرسمي خالل االزمات ذو األالخطاب االعالمي  1

 مصداقية.

     

الخطاب االعالمي االردني الرسمي خالل االزمات يهتم  2

 بالدقة.

     

زمات يهتم ردني الرسمي خالل األالمي األالخطاب االع 9

 بالسرعة في نقل الحدث.
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االردني الرســــــــمي خالل عالم ت ومهام القائمون باالتصــــــــال في اإلالثاني: مواصــــــــفا لمحورا    

 زمات.األ 

 الفقرة ت
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

ي خالل ردني الرسمعالم األ القائمون باالتصال في اإل 01

عالم إبرة عالية في مجال زمات يتمتعون بخاأل 

 .االزمات

     

القائمون باالتصال في االعالم االردني الرسمي خالل  00

 بمصداقية.االزمات يتمتعون 

     

القائمون باالتصال في االعالم االردني الرسمي غير  08

 اعالم االزمات.  بدورات فيمؤهلين ولم يلتحقوا 

     

بدورهم  االعالمي( )الفريقيؤمن القائمون باالتصال  .0

 االزمات.الفعال والمؤثر خالل 

     

المؤسسات االعالمية االردنية الرسمية لديهم سياسة  02

 االزمات.اعالمية في تناول 

     

يوجد تناغم بين االعالميين في االعالم االردني  02

الرسمي من خالل التصريحات والتحليالت المتوالية 

  االزمة.طيلة فترة 

     

دوار والعمل االعالمي بين مؤسسات االعالم تقسيم األ 02

 االزمات.االردني الرسمي خالل 
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االعالم االردني  خطاب اعالم االزمة على المجتمع االردني من خالل أثر: ثالمحور الثال     

 الرسمي.

 الفقرة ت
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

      ُمقنع.خطاب اعالم االزمة االردني الرسمي  27

      باألزمات.خطاب االزمة خلق وعيا مجتمعيا  21

      االردني.خطاب االزمة ادى الى تماسك المجتمع  26

      .االردنيفي سلوكيات افراد المجتمع  أثرخطاب االزمة  29

      المتلقي.خطاب االزمة غير من قناعات  22

      تطورا ايجابيا لدى النخب االعالمية  أحدثخطاب االزمة  22

      ايجابيا.في صانع القرار  أثرخطاب االزمة  23

      االردني.ايجابيا بالشباب  أثرخطاب االزمة  24

الخطططططططططططططاب االعالمططططططططططططي االردنططططططططططططي الرسططططططططططططمي الخططططططططططططاص  25

دى دورا فططططططططططي توجيططططططططططه الططططططططططرأي العططططططططططام نحططططططططططو أ باألزمططططططططططة

 ومدروسة.محددة  اهتمامات(موضوعات )
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سباب التي تعيق عمل اإلعالم األردني الرسمي في نقل المعلومات المعوقات واأل المحور الرابع: أبرز

 األزمات.واألخبار خالل 

 الفقرة ت
أوافق 

 بشدة 
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

ة ليآتؤثر على  لأردنوالخارجية  المصالح الداخلية  26

 االزمات.ردني الرسمي خالل العالم األعمل ا

     

االزمطططططططات  الرسطططططططمي خطططططططاللسياسطططططططة االعطططططططالم االردنطططططططي  27

 الحكومة.تعبر عن سياسة 

     

االزمات تتأثر  الرسمي خاللردني عالم األسياسة اإل  21

 المتعاقبة.بسياسات الحكومة 

     

علطططططططى  الرسطططططططمي تطططططططؤثر بطططططططاإلعالمالتطططططططدخالت الخارجيطططططططة  26

 السرعة في نقل االخبار خالل االزمات.

     

علطططططططى  الرسطططططططمي تطططططططؤثر بطططططططاإلعالمالتطططططططدخالت الخارجيطططططططة  39

 الكيفية في تغطية الحدث.

     

علطططططططى  الرسطططططططمي تطططططططؤثر بطططططططاإلعالمالتطططططططدخالت الخارجيطططططططة  32

 في تغطية الحدث.الفترة الزمنية 

     

 تؤثر على االعالمية(تعدد المرجعيات )حراسة البوابة  32

 ني.رداألعالم الرسمي تناول الحدث في اإلالكيفية في 
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 تؤثر على االعالمية(تعدد المرجعيات )حراسة البوابة  33

الفترة الزمنية في تغطية الحدث في االعالم االردني 

 الرسمي.

     

 تؤثر في االعالمية(تعدد المرجعيات )حراسة البوابة  34

 .الرسميفي االعالم االردني  السرعة بنقل الخبر

     

قل ردني تتسبب بالبطء في نمواثيق الشرف الصحفي األ 35

 ردنيعالم األخبار والتصريحات في اإلألالمعلومات وا

 الرسمي.

     

سبب بالبطء في نقل حق الحصول على المعلومة تت 36

زمات في خالل األخبار والتصريحات المعلومات واأل

 الرسمي.ردني االعالم األ

     

 باالتصطططططال( )القطططططائمتطططططؤثر مزاجيطططططة ومصطططططالح االعالمطططططي  37

 االزمات.ردني الرسمي خالل داء االعالم األأعلى 

     

الم االع على عملنقص االمكانات الفنية والمادية تؤثر  31

 االردني الرسمي خالل االزمات.

     

ينشر كافة  الالرسمي أمن حق االعالم االردني  36

خالل  االزمة من ال تتفاقم واالخبار حتىالمعلومات 

 طن.الو االحساس بالمسؤولية االجتماعية واالمنية اتجاه 

     

ي كان على قدر المسؤولية في االعالم االردني الرسم 49

 الكساسبة.حداث الشهيد الطيار معاذ أنقل 
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ردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في االعالم األ 42

 نقل احداث خلية اربد. 

     

االعالم االردني الرسمي كان على قدر المسؤولية في  42

 الكرك.نقل احداث 

     

 

 

 والتقدير،مع فائق اإلحترام 

 

 

 عاهد أحمد الدبعي الباحث:
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 ( 8)ملحق رقم 

 المقابالت الشخصية 

و وجاءت على النح ،ردني الرسميعالم األمع بعض الصحفيين في اإلء مقابالت قام الباحث بأجرا

 التالي:

 نسب خالل األزمات؟ردني الرسمي األ ما الخطاب اإلعالمي األ  ولالسؤال األ 

 (2االجابة رقم )

 السيد فيصل الشبول

على المصطلح خالل االزمة التركيز  يالخطاب االعالم على مستوى 

 عالمي بتوجيهاتاإل ويأتي الخطاب ردنية.األساسيات الدولة أجزء من 

وراق نقاشية ومن أوما يصدر عنة من خطابات و  ،من جاللة الملك

 ة.االردنيتوجيهات الحكومة والبرلمان والقضاء وكل مكونات الدولة 

ومثال على  ،زماتهمية بالمصطلح خالل األأ الخطاب االعالمي يكمن 

الموقر حيث هنالك قتلى  بمركز تدريحادثة  2925ذلك في عام 

تم اتباعها  التي افريقيا، الصيغةومن جنوب  ون ولبناني ون ردنيأمريكان و أ

 املين االردنيين واعتبروا شهداءمستخدم مدني للع )كلمةوما يهمنا هنا 

ردني وهذا توصيف عند ثقافة المجتمع األشهداء الواجب  أصبحواي أ

 مهم.



140 
 

 
 

 (2االجابة رقم )

 حافظ الماضي

ن يططططططتم أنفسططططططها وحسططططططب توجهططططططات الحكومططططططة فأمططططططا زمططططططة تفرضططططططها األ 

طة البططططرامج و بواسططططأو مططططن خططططالل تقريططططر أتنططططاول الخبططططر مجططططرد خبططططر 

 .وتداعياتهازمة الحوارية وذلك حسب األ

 (3االجابة رقم )

 الدكتور محمد القاضي

صططططططيغة ديناميكيططططططة فططططططي التعططططططاطي ردنططططططي الرسططططططمي عططططططالم األيفتقططططططد اإل

مططططا يعنططططي  االمططططالءات،لجهططططات ذات الصططططلة فططططي زمططططات لكثططططرة امططططع األ

وغيططططططر ناضططططططج وهططططططذا يقودنططططططا  تان الخطططططططاب االعططططططالم سططططططيكون مشططططططتأ

غيطططططططب تمامطططططططا فطططططططي المسطططططططاهمة ردنطططططططي الرسطططططططمي مُ ن االعطططططططالم األأالطططططططى 

المطططططططؤثر فططططططططي المجتمطططططططع اال مططططططططن الفعالطططططططة فطططططططي الخطططططططططاب االعالمطططططططي 

عطططططططططدم وجطططططططططود مرجعيطططططططططة رئيسطططططططططية ل، خبطططططططططار غيطططططططططر المهمطططططططططةبعطططططططططض األ

متفاعلططططططططة فططططططططي صططططططططو  الخطططططططططاب اال مططططططططن تلططططططططك القوالططططططططب الخطابيططططططططة 

 .من مرة أكثرالمتكررة التي سبق وان سمعها الشارع 

 

 

ردني الرسمي خالل ن باالتصال في االعالم االيما مواصفات القائم السؤال الثاني

 زمات األ

 (2االجابة رقم )

 السيد فيصل الشبول

 حسم الحكومة والذي له الحق في التصرياب ارسمي اناطقن هناك أنتفق 

حداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبة كان الناطق أوخالل  الحكومة،سم اب



141 
 

 
 

 سم القوات المسلحة االردنيةاسم الحكومة والناطق االعالمي باالرسمي ب

متواجدين على شاشة التلفزيون االردني ومدير وكالة ، العربي()الجيل 

تصريحات بال لأدالءمتواجد على شاشة العربية  –بترا –ردنية االنباء اال

الن حالة االنفعال الوطني كان ال بد من االجابة  ،والمعلومات الصحيحة

زمة األ أطرافيتم التنسيق بين جميع و  االزمة.عن كل التسا الت خالل 

داخل الدولة االردنية فكل شخص لديه القدرة على التصريح واالدالء 

عالمي من ضمن الفريق فهو ناطق ا  اختصاصهمات ضمن بالمعلو 

حيان يكون في بعض األو  زمات.األردني الرسمي خالل عالمي األاإل

ي او أعالمي ومن ضمن الفريق اإل ،ارسمي ارئيس الحكومة ناطق

 الدولة.مسؤول في 

ة والصادقة وان يكون لدى الناطق حالمعلومة الصحي تقديمويجب 

 ويؤثر على االردني ينعكسالشارع  ىسابقة لداالعالمي مصداقية 

 المعلومة. –عالمية لدى المتلقي للخبر اإلزمة مجريات األ

 (2االجابة رقم )

 حافظ الماضي

عالميا سياسيا ذو إ الحكومة  باسمن يكون الناطق الرسمي أ يجب

 الجمهور.مصداقية عند 

 (3االجابة رقم )

 الدكتور محمد القاضي

ن يكون صاحب أن يتصف بعدة صفات منها أعالمي يجب على اإل

شخصية وحضور ومصداقية لدى المتابعين والمجتمع بشكل عام وان 

 .قويةيكون مطلع على ثقافة المجتمع الذي يخاطبه وصاحب حجة 
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 المتخصطططططص باألزمطططططاتردنطططططي الرسطططططمي عالمطططططي األإلر الخططططططاب ايمطططططا تطططططأث السؤال الثالث

 األردني على المجتمع 

 (2)االجابة رقم 

 السيد فيصل الشبول

زمات هي معرفة خصائص صر في السياسة التحريرية خالل االهم عنأ ن إ

لهم، اج الخطاب المناسب نتجل اأالجمهور الذي توجه له الخطاب من 

لتوزين الكلمة التي تصدر عنا  هنالك ميزانردنية األنباء األ وبوكالة

 .)المصطلح(

ي أزمات سببه المصدر الذي يحصل في نقل الخبر خالل األ البطءأما 

ية منزمات األمن العام ) خالل األموثوق  مثل األ يجب نسب الخبر لمصدر

  ،ومثال على نسب الخبر للمصدر ، موقعالفي عن االزمة و المسؤول ا( 

وقت العملية بعد الظهر تزامن  ، حداث الكرك وجاءت على النحو التاليأ

جلسة لمجلس النواب بحضور الحكومة حيث صرح رئيس الوزراء الحدث مع 

شخاص أنهم عشرة أوتم النشر بالوكالة  ،شخاصأان االرهابين عددهم عشرة 

د ساعة صرح مصدر من االمن العام وبع ، وتم نسب الخبر لرئيس الوزراء

من األ ة مديري لىإنشر الخبر ونسبه  وتم  ، شخاصأ ةن ستن عدد االرهابيأ

كن الوكالة ول ،ربعةأن عددهم أاالنتهاء من العملية االرهابية  وتبين بعد ،العام

ن مصداقيتها لم تمس وترفع عنها إفط هوعلير، نسبت اخبارها لمصاد

 المسؤولية .
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ين و مصدر أياسات منها ما تكتفي بمصدر واحد نباء لها عدة سوكاالت األ

في ، و هليإلمعلومة ا توفر المصدر يتم نسب اموحيث ،و حتى ثالثة مصادرأ

 صفته.و  باسمهليه الخبر إ ينسبن يكون ثقة و أزمات شاهد العيان يجب اال

ارع خبار كثيرة تخرج للشأخالل االزمات هنالك خبار المضللة والسريعة واأل

-زمة من خالل المواقع االلكترونية واأل مع بدايةالمتابع للة للمواطن ضم

أكد من ال بعد التإم الرسمي ال يمكن التصريح عالوفي اإل –ميديا  السوشال

 السرعة.الخبر ولو على حساب  ةصح

 (2االجابة رقم )

 حافظ الماضي

دني الرسمي ضعيفا على المجتمع ر تأثير الخطاب االعالمي األ أصبح

 عوانتشار المواق ،ردني في ظل الطيف الواسع من القنوات الفضائيةاأل

مع التي استحوذت على ثقة المجتو  ،التواصل االجتماعي االلكترونية ومواقع

عالم الرسمي الذي تراجع دوره بشكل ملحوم في ظل من اإل أكثرردني األ

غياب التزام الحكومة بالشفافية وافراطها في توجيه الخطاب االعالمي حسب 

مصلحتها االمر الذي لم يعد خافيا على المجتمع، ما دفعه الى البحث عن 

 وسرعة.مصداقية وواقعية  ثرأكمصادر 

 (3االجابة رقم )

الدكتور محمد 

 القاضي

فطططططي ظطططططل انتشطططططار وسطططططائل االتصطططططال واالعطططططالم المختلفطططططة وتصطططططدر مواقطططططع 

ل ميططططططططديا فططططططططأن تططططططططأثير خطططططططططاب اعططططططططالم ايالتواصططططططططل االجتمططططططططاعي والسوشطططططططط

صططططبح أن المجتمططططع زمططططة  لططططم يعططططد  قططططادرا علططططى التططططأثير بشططططكل مباشططططر ألاأل

خططططرى أعالميططططة إ زمططططة لوجططططود منططططابر أو أي حططططدث أمطلعططططا  ومنفتحططططا علططططى 
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القطططططططائمون علطططططططى وهطططططططذا مطططططططا ال يدركطططططططه   ،عطططططططالم الرسطططططططمياإل رغيطططططططر منطططططططاب

و مططططازال متططططأخرا فططططي اسططططتخدام تلططططك الوسططططائل ذات أعططططالم الرسططططمي بعططططد اإل

ردنطططططي ن فئطططططات المجتمطططططع األأويغفطططططل االعطططططالم الرسطططططمي   ،التطططططأثير السطططططريع

مواكبططططططططططة الثططططططططططورة الرقميططططططططططة )  ىالقططططططططططادر علططططططططططغلبهططططططططططا العنصططططططططططر الشططططططططططبابي أ 

د الخطططططططططاب االعططططططططالم ن يفقططططططططأولوجيططططططططا ( الذكيططططططططة ، وهططططططططذا مططططططططن شططططططططأنه التكن

 زمة  بوصلة التأثير على المجتمع .الرسمي خالل األ

 

 والتصريحات والتغطية معوقات نقل المعلومات واالخبار أبرزما هي  السؤال الرابع 

 الرسمي عالمية خالل األزمات في اإلعالم األردني اإل

 (2االجابة رقم )

 السيد فيصل الشبول

د ذلك بع ويأتيوال بالمعلومة الصحيحة أ هتماماالخالل االزمات يجب 

الخسائر المادية  بأقلزمة للخروج منها ورصد تداعيات األ ،التحليالت

 والنفسية والتعلم لالزمات القادمة.

، وتغطية اإلعالم األردني حداث الشهيد الطيار معاذ الكساسبةأما عن أ

ردني الرسمي خطة عالم األبة كان لدى اإلالشهيد الكساسالرسمي ألحداث 

لطيار ا ويقومالتبادل، نجاح عملية  ولهامحتملة ألعدة سيناريوهات  ةمسبق

زمة أرة داإردني الرسمي بعالم األنجح اإل عدامه، لذلكإ  وأ صحفي،بتصريح 

م ردني لصالح البلد ضد تنظيواستطاع تجييل الشارع األ الطيار الشهيد
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 نت نقطة الفصل لهذاحيث كا ،)داعل(الدولة االسالمية في العراق والشام 

 الحق.ردني بضالله عن طريق بناء الشعب األأالتنظيم لدي 

ة بالمعلومات لحساسية العملية كانت قمة المشكلحداث خلية اربد ما عن أأ

جريات م ىيؤثر علوالتصريح بالمعلومات قد  ،عملية مداهمةمنية كونها األ

  االمن.العملية وعلى سالمة رجال 

حتى وقت متأخر  والمشهد ضبابي ،مفاجئة كانتالكرك اما عن احداث 

ردني الرسمي بالضعف عالم األاإلبه لذي ظهر وا ،حداثمن مجريات اال

و ال يوجد معلومات اعلى الهواء مباشرة  بثتهالتي  القنواتا ، أمشيئا ما

وجد حيث ال ي كامل،عجز اعالمي ويعتبر فقط صورة للقلعة  تصريحات،

 . بالتصريحات لأدالءمرجع او متخصص 

 (2االجابة رقم )

 حافظ الماضي

دني الرسمي ر عالم االوالتأخر في تزويد اإل ،هي عدم التزام الحكومة بالشفافية

راتيجية د استوعدم وجو  اإلعالمية،وفرض قيود على حرية التغطية  ،باألخبار

ودون الرجوع الى الجهات المختصة  ،زمات بسالسةواضحة لتعاطي مع األ

والتي بدورها تعتبر عائقا امامه لمماطلتها في الرد وعدم قدرتها احيانا على 

 ينشر.يبشر او ال  فيمااتخاذ القرار 

 (3االجابة رقم )

الدكتور محمد 

 القاضي

عدم التناغم بين دوائر صنع القرار والجهات االمنية في  المعيقات أبرزمن 

جزيرة  الرسمي فينجد االعالم  االمني. لذاصياغة االخبار ذات البعد 

 ،و طريقة تعاطيه مع الخبرأخبار حداث حتى تصله األمعزولة عن األ



146 
 

 
 

ال  ن كانتأخبار حتى و لخوف في كيفية التعامل مع بعض األترسيخ او 

التحريري، وهذا من شأنه خلق وهم دائم  لنسبة للكادرهمية باأ تشكل ذات 

  مهما.او غير  افي تقديره ان كان هذا الخبر مهم لدى المحرر

الرسمي م تهميل االعال ضاف رئيس التحرير بالتلفزيون االردني قائال ....وأ

في  خاصة ي الكادر التحرير على  ااالخيرة جعل االحباط مسيطر  اآلونة في

 السريعة.عدم الوثوق به من الجهات ذات القرار ورفده بالمعلومة 

 

 

 

 

 

  



147 
 

 
 

 (.الملحق رقم )

 سماء المحكمين أ
 

 مكان العمل  التخصص  الرتبة العلمية  مــاالس ت

 جامعة اليرموك الصحافة أستاذ مشارك  عالونة مد. حات 0

 جامعة اليرموك والتلفزيون  اإلذاعة أستاذ مشارك د. بشار مطهر  8

 جامعة اليرموك والتلفزيون  اإلذاعة أستاذ مساعد النادي دد. سع .

علم االتصال الجماهيري  أستاذ مساعد الحويك ةد. حيا 2

 عالمواإل

 ءجامعة البترا

 جامعة الزرقاء عالم االذاعي والتلفزيونياإل أستاذ أ.د. محمود شلبية  2

 ءجامعة البترا إعالم أستاذ مشارك الكريم الدبيسي دد. عب 2

 جامعة الزرقاء والتلفزيون  اإلذاعة أستاذ مساعد المناصير  دد. محم 1

 MEU إعالم أستاذ أ.د. عزت حجاب 2

صاحب  دد. محم 9

 سلطان 

 ءار جامعة البت العالقات العامة –اإلعالم  أستاذ مساعد

 الزرقاءجامعة  والتلفزيون  اإلذاعة أستاذ مساعد ادريس ةد. عالي 01
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 (2الملحق رقم )

  نسبة االستالل


