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امللخص
ىدؼ الدراسة اغبالية اُف تعرؼ درجة أتثًن الفضائيات األردنية اؼبتلفزة وسبل تطويرىا من وجهة
نظر طلبة اعبامعات األردنية .استخدـ اؼبنهج الوصفي ،والتحليلي ،مت تطوير استبانة الدراسة وتضمنت (
 )62فقرة ،نفذت على عينة عشوائية قوامها ( )808طالبا وطالبة من اعبامعات األردنية ،كما مت استخداـ
اؼبقا الت مع عينة متيسرة قوامها ( )45طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة .ينت النتائج :أف الدرجة
الكلية لتأثًن الفضائيات األردنية اؼبتلفزة متوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة ،حصل التأثًن االجتماعي
على الرتبة األوُف ،وحصل التأثًن السياسي على الرتبة الثانية ،وأما التأثًن االقتصادي االستهالكي فقد
حصل على الرتبة الثالثة ،ويف الرتبة الرا عة جاء ؾباؿ مهارات حياتية .و ينت النتائج عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0.05يف الدرجة الكلية لتأثًن الفضائيات األردنية
اجتماعيا واقتصاداي استهالكيا ،تبعا ؼبتغًن مرجعية القناة .و وجود فروؽ ذات داللة إحصائية سياسيا
وتر واي ومهارات حياتية تبعا ؼبرجعية القناة الفضائية لصاٌف القناة الفضائية األردنية الرظبية ،وتبٌن أف سبل
تطوير أداء القنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة موزعة على سبعة ؿباور ىي :مضموف الرسالة اإلعالمية،
792

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 وانفتاح الفضائيات على، ومعايًن اختيار مقدمي الربامج، وأخرى ادارية، وأمور الفنية،ونوعية الربامج
. قدمت التوصيات ناء على نتائج الدراسة. واؼبتا عة والتقييم،شبكات التواصل االجتماعي
.األردنية

 درجة أتثًن – الفضائيات األردنية اؼبتلفزة– طلبة اعبامعات – اعبامعات:الكلمات املفتاحية

Abstract
The present study aims to investigate the influence of Jordanian TV channels and
ways to develop it from the point of view of Jordanian university students.
The study adopted the analytical descriptive approach, A special questionnaire was
prepared (62) paragraphs, distributed to a random sample of 808 students , as well as
individual interviews conducted on a sample of (45) students. The results showed that
the degree of influence of the TV channels located in medium level; social effect in the
first level, political effect in the second level, economic effect in the third level, life
skills effect in the fourth level. The results showed statistical significant differences (α =
0.05) according to the reference variable for the channel, in favor of the official channel
in the field of educational and political programs. The methods of developing Jordanian
TV channels were presented from the students' point of view. The study was concluded
by presenting The recommendations. The ways to influence of Jordanian TV channels
was spread over seven areas.
content, information and software quality, functional and administrative matters, the
criteria for selecting software providers, opening satellite channels on social networks,
and monitoring and evaluation. Recommendations were made based on the results of
the study.
Key Words: degree of Influence, Satellite television channels, Enculturation, Jordanian
universities students.

:مدخل
 يلجأ إليو اعبمهور يف استقاء معلوماتو عن،ئيسا من مصادر اغبصوؿ على اؼبعلومات
يعد اإلعالـ
ً
ً مصدرا ر
 و فضل التقدـ العلمي. واالجتماعية واالقتصادية، والرت وية، والثقافية،كافة القضااي السياسية
 حيث َف، ازداد أتثًن االعالـ على اعبمهور اؼبشاىد خاصة من فئة الشباب يف أايمنا اؼبعاصرة،والتكنولوجي
 ل أيضا أصبح يقوـ دور جوىري يف ـباطبة اعبمهور وإاثرة،يعد االعالـ مقتصرا على نقل اػبرب واؼبعلومة
.اىتمامو ابلقضااي واؼبشكالت اؼبطروحة والتأثًن ابلرأي العاـ وتشكيل ثقافة اؼبشاىد
 أ) يف كتا و "نظرايت االتصاؿ يف القرف اغبادي والعشرين" إُف خطورة االستخداـ2016 ،يشًن (الدليمي
اؼبتزايد للتكنولوجيا اؼبتقدمة يف االتصاؿ واالعالـ حيث ينبو إُف ضرورة قراءة ما ٌن السطور ويدلل على
 الذي سبت مناقشتو يف دورة الكوقبرس1964-4-27  يف اتريخ1352 ذلك دبا ورد يف التقرير اؼبرقم
 من،) حيث اكد التقرير على إمكانية ربقيق عض من اىداؼ سياستها اػبارجية88( االمريكي رقم
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خالؿ التعامل مع شعوب الدوؿ االجنبية ،دال من التعامل مع حكوماهتا ابستخداـ ادوات وتقنيات
االتصاؿ اغبديثة ،والتأثًن يف اذباىاهتم ،حبيث يشكلوف ضغوطا ملحوظة وحاظبة على حكوماهتا.
ويربز عاَف االجتماع " ميلز  " Millsخطورة وسائل اإلعالـ اعبماىًنية وكيفية أتثًنىا يف صياغة وتشكيل
أفكار األفراد والتأثًن يف آرائهم ،وتكوين وعيهم ،حيث قاؿ ":إِف اعبانب األكرب فبا تعرفو من حقائق عن
العاَف قد توصلنا عن طريقو وسائل اإلعالـ ،واالتصاؿ اعبماىًني"ميلز.(mills, 1969.p311) .
يف الوقت ذاتو الذي نشهد خطورة وسائل االعالـ يف التغيًن اؽبادؼ اؼبخطط لو ذو التأثًنات السلبية ،قبد
يف االعالـ عامال ميسرا يف كل تغيًن اجتماعي مثل الثورات الفكرية واالجتماعية والسياسية .صبربدج
)(Gumpertg .1982 .P 462
وحوؿ واقع ربدايت االعالـ الفضائي العريب ،مت اإلشارة يف ندوة ارباد إذاعات الدوؿ العر ية يف
 17نوفمرب  ،"2007إُف اف الرتاجع يف أداء اؼبؤسسة اإلعالمية العر ية َف ينحصر يف قدرهتا على التعبًن
عن حاجات التغيًن واإلصالح يف الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ل تعدى ذلك إُف مسامهتها
يف تكريس واقع التشرذـ والتفكك وتسويق القيم واؼبفاىيم السلبية يف اغبياة .وأف االعالـ العريب منقسما ٌن
خطاب حكومي رظبي منطي مثقل هباجس اػبوؼ من الرأي اآلخر ،وخطاب إعالمي معار متواضع
اإلمكاانت اؼبادية والتقنية ،متخم ابلضجيج والصراخ من دوف أف يعر
)173

رانؾبا ديال( .ايسٌن 2006،ص

النظرايت املفسرة لتأثري االعالم
نظرية األجندة
ىذا وتعد نظرية األجندة إحدى النظرايت البارزة يف اإلعالـ ،وقد ظهرت تعريفات عدة ؼبفهوـ
األجندة ،ومنها " :أهنا العملية اليت واسطتها ربدد وسائل اإلعالـ فيما نفكر وحوؿ ماذا نقلق" (ساَف،
 :2009ص .)85كما عرفت أبهنا العملية اليت تقوـ هبا اؽبيئات واؼبؤسسات اليت تقدـ األخبار
واؼبعلومات ابختيار أو التأكيد على أحداث وقضااي ومصادر معينة لتغطيتها دوف أخرى ،ومعاعبة ىذه
القضااي وتناوؽبا ابلكيفية اليت تعكس اىتمامات ىذه اؼبؤسسات وأولوايت اؼبسؤولٌن اغبكوميٌن ومتخذي
القرار والسلطة (نصر :2003،ص .)398
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نظرية االعتماد املتبادل:
ظهرت أصوؿ نظرية االعتماد على وسائل اإلعالـ اترخييا على يد الباحثة ساندرا وؿ روكيتش
وزمالئها عاـ  ،1974عندما قدموا ورقة حبثيو عنواف "منظور اؼبعلومات " وطالبوا فيها ضرورة االنتقاؿ من
مفهوـ االقناع لوسائل اإلعالـ ،إُف قوة وسائل اإلعالـ كنظاـ معلومايت .ومن مث ظهر مفهوـ االعتماد على
وسائل االعالـ من قبل الباحثٌن (دي فلورا وساندرا وؿ) مؤلفا كتاب "نظرايت وسائل االعالـ " فقد ازبذ
الباحثاف منهج النظاـ االجتماعي العريض لتحليل وسائل االعالـ حيث اقرتحا عالقة اندماج ٌن (اعبمهور
و وسائل االعالـ و النظاـ االجتماعي) ،وضع الباحثاف منوذج لتوضيح العالقة ٌن وسائل االعالـ والقوى
االجتماعية االخرى ،وىو ما عرؼ نظرية االعتماد على وسائل االعالـ (الدليمي  2014:أ).
قدـ (اظباعيل )279 :2003 ،ملخص حوؿ معىن العالقة الثالثية ٌن وسائل االتصاؿ
واعبمهور واجملتمع ،حيث ذىب اُف أف " قدرة وسائل االتصاؿ على ربقيق قدر اكرب من التأثًن اؼبعريف
والعاطفي والسلوكي سوؼ يزداد عندما تقوـ ىذه الوسائل وظائف نقل اؼبعلومات شكل متميز ومكثف،
وىذا االحتماؿ سوؼ تزيد قوتو يف حالة تواجد عدـ استقرار نائي يف اجملتمع سبب الصراع والتغيًن،
ابإلضافة اُف أف فكرة تغًن سلوؾ ومعارؼ ووجداف اعبمهور ديكن اف تصبح أتثًنا مرتدا لتغيًن كل من
اجملتمع ووسائل االتصاؿ ".وجاء أتكيد (مكاوي )315-314 :2001 ،اُف اف عالقات االعتماد على
وسائل اإلعالـ تقوـ على ركيزتٌن أساسيتٌن :األوُف ىي األىداؼ ،لكي حيقق األفراد واعبماعات
واؼبنظمات اؼبختلفة أىدافهم الشخصية فاف عليهم اف يعتمدوا على موارد يسيطر عليها اشخاص او
صباعات أو منظمات أخرى .والركيزة الثانية :اؼبصادر ،حيث يسعى األفراد واؼبنظمات كبو اؼبصادر اؼبختلفة
اليت ربقق أىدافهم ،وتعد وسائل اإلعالـ نظاـ معلومات يسعى إليو األفراد واؼبنظمات من أجل لوغ
أىدافهم".
ىذا وتنطلق الدراسة اغبالية من نظرية االعتماد اؼبتبادؿ ٌن اؼبؤسسات الرت وية و واإلعالـ
واجملتمع ،حيث ينظر لوسائل االعالـ اغبديثة كرديف داعم لتحقيق األىداؼ الرت وية اؼبتمثلة يف تنمية
الشباب يف ـبتلف جوانب شخصيتهم كي يصبحوف مواطنوف فاعلوف ومشاركوف اجيا يا يف مسار التنمية
الشاملة ،ويفرت ابف قدرة وسائل االعالـ على ربقيق التأثًن يف تغًن معارؼ وقيم واذباىات ومهارات
وسلوؾ اعبمهور اؼبتا ع من الشباب ،سوؼ تزداد عندما يقوـ اؼبعنيوف ابلتخطيط اؼبكثف لربامج اعالمية
تنموية ىادفة لتمكٌن فئة الشباب ،وىذا االحتماؿ سوؼ تزداد قوتو وسيشكل مرتدا لتغيًن أ أتثًنا مرتدا
لتغيًن اعم وأمشل لكل من اجملتمع ووسائل االعالـ ذاهتا.
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أمهية وسائل االعالم
تتضح امهية وسائل اإلعالـ من أمهية االاثر اؼبعرفية اليت تنتج عن اعتماد االفراد على وسائل االعالـ،
وتتمثل يف :كشف الغمو الناتج عن نقص معلومات يف حدث معٌن ،أو التفسًن الواضح للحدث او
زايدة اؼبعلومات يف حادثة معينة ،وكذلك تكوين االذباه لدى اعبمهور مع عدـ اغفاؿ الدور االنتقائي
للفرد يف تكوين االذباه لديو ،كما اف ترتيب األولوايت ،الذي تعتمده وسائل االعالـ يف إ راز قضااي معينة
وتقوـ نفس الوقت إبخفاء قضااي أخرى يشكل امهية لدى اعبمهور من جراء تسليط الضوء عليها .اما
خبصوص اتساع دائرة اىتماـ اعبمهور اؼبتا ع لوسائل اإلعالـ فيعد ايضا واحدا من أاثر اإلعالـ على
اؼبشاىد ،حيث تقوـ وسائل االعالـ تعليم اعبمهور معارؼ ومعارؼ ال يدركوهنا من قبل ،فبا يشكل ؽبم
امهية ،كاغبرية يف التعبًن ،واؼبساواة وغًنىا .وأيضا لوسائل اإلعالـ أتثًنات عاطفية وجدانية ،تؤثر على
مشاعر اعبمهور واستجاابهتم يف االذباه الذي تستهدفو الرسائل اإلعالمية ،كالشعور ابلفتور العاطفي و
مشاعر القلق والرعب .ويف حاالت أخرى قبد وسائل االعالـ تقوـ أبدوار اتصاؿ رئيسية ترفع الروح اؼبعنوية
لدى اعبمهور نتيجة االحساس ابلتوحد ،واالندماج ابجملتمع( .الدليمي ،ب .)242-241 :2016
وعن التأثًنات السلوكية لوسائل اإلعالـ ،التنشيط ،ويقصد و قياـ الفرد نشاط ما نتيجة التعر للوسيلة
اإلعالمية ،أو اػبموؿ ويعين ،العزوؼ عن العمل او اغبركة أو النشاط  ،سبب التغطية االعالمية اؼبستمرة
واؼببالغ فيها فبا يسبب اؼبلل( .حجاب. )306 :2010،

الدراسات السابقة
من الدراسات السا قة اليت مت الرجوع إليها نذكر ما ىو االيت:
دراسة العسوِف ،عاطف حسٌن ،والعسوِف حامت ( )2019ىدفت اُف تعرؼ اثر اإلعالـ الرقمي على
سلوؾ األطفاؿ يف اجملتمع الفلسطيين ،اعتمد ت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ،استخدمت االستبانة،
ونفذت على عينة ميسرة مكونة من ( )45من األطفاؿ الذكور يف اؼبرحلة االعدادية يف قطاع غزة،
خلصت الدراسة إُف أف ارتفاع نسبة التأثًنات االجيا ية لإلعالـ الرقمي وزف نسيب ( )%71وارتفاع نسبة
التأثًنات السلبية إُف (  )%68من وجهة نظر أفراد العينة ،و وجود عالقة متوسطة التأثًن لإلعالـ الرقمي
على ؿبيط العالقات االجتماعية لألطفاؿ عينة الدراسة ،أوصت الدراسة ضرورة إعداد رانمج عمل
اجتماعي لألطفاؿ وأسرىم ،إعادة صياغة مفهوـ الرت ية االعالمية الرقمية دبا يتناسب وخصوصية اجملتمع
الفلسطيين ،و ذؿ اعبهد لتضييق الفجوة الرقمية وأثرىا على ؾباؿ العالقات االجتماعية ،وخطورة التأثًن
السليب لإلعالـ الرقمي وسبل اغبد منها
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دراسة اػبصاونة ( )2014ىدفت اُف تعرؼ أتثًن احملطات التلفزيونية األردنية اػباصة على طالب
اعبامعات يف ضوء نظرية اؼبسؤولية االجتماعية ،مت استخداـ االستبانة ،ونفذت على عينة قوامها ()600
طالبا وطالبة من ست جامعات يف الشماؿ والوسط واعبنوب ،ينت نتائجها أف النسبة الكربى من طلبة
اعبامعات األردنية يعىن دبتا عة ؿبطات التلفزة اػباصة .وأف أتثًن رامج احملطات اػباصة على عينة الدراسة
كاف كبًنا ،واف احملطات الفضائية اػباصة أصبحت جزءا من اؼبشهد اإلعالمي األردين وال سيما من قبل
طلبة اعبامع ات ،سامهت يف تشكيل آراء الطلبة واذباىاهتم وحثتهم على اؼبشاركة وىذا لو ارتباط ابؼبسؤولية
االجتماعية.
دراسة العواملة عبد هللا أضبد ،ودمحم نور ين أرشيد ( )2012ىدفت إُف تعرؼ دور اإلعالـ الفضائي
يف سلوؾ الطلبة اعبامعيٌن وثقافتهم من وجهة نظر طلبة جامعة البلقاء التطبيقية يف األردف ،استخدـ منهج
اؼبسح االجتماعي ابلعينة ،ونفذت استبانة الدراسة على عينة قوامها ( )520طالبا وطالبة ،مت اختيارىم
ابلطريقة العشوائية الطبقية من شباف كليات ات عة عبامعة البلقاء التطبيقية يف صبيع ؿبافظات اؼبملكة ،ينت
النتائج :وجود دور لإلعالـ الفضائي يف سلوؾ وثقافة الطلبة اعبامعيٌن ،أعالىا يف اجملاؿ االجتماعي
وأدانىا يف اجملاؿ األخالقي ،وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى(  ) α= 0,05يف دور اإلعالـ
يف سلوؾ وثقافة الطلبة اعبامعيٌن تعزى إُف متغًن اعبنس ،و وجود فروؽ تعزى إُف متغًني مدة اؼبشاىدة،
ونوع القناة يف اجملاالت :االجتماعي ،والسياسي والدرجة الكلية ،ينما َف تكن دالة يف اجملاؿ الرت وي
والثقايف.
دراسة القضاة ( )2012ىدفت اُف تعرؼ أثر مشاىدة احملطات الفضائية األجنبية على سلوؾ الشباب
اػبليجي ،استخدـ اؼبنهج الوصفي التحليلي ،نفذت استبانة الدراسة على عينة عشوائية ،قوامها ()700
من طالب وطالبات جامعة قطر ،ينت النتائج وجود أتثًنات سلبية مرتفعة ؼبشاىدة احملطات الفضائية
على عدد من النواحي السلوكية ،أمهها وفقا للرتتيب التنازِف :السهر ألوقات متأخرة و نسبة ،ونشر احملطات
األجنبية لثقافة أجنبية ،وإاثرة الغرائز .ووجود فروؽ دالة احصائيا سلوكيا ،تبعا عبنس الطالب ولصاٌف
االانث.
دراسة حلس ،وعبدالرحيم ،و مهدي ( ،)2010ىدفت إُف تعرؼ أثر اإلعالـ يف تشكيل الوعي
االجتماعي لدى عينة من طالب كلية اآلداب جامعة األزىر ،استخدمت منهج اؼبسح االجتماعي ابلعينة،
نفذت استبانة الدراسة ،على عينة قوامها "  "219طالبا .ينت نتائجها وجود دور كبًن لوسائل اإلعالـ
يف لورة وتشكيل الوعي االجتماعي لدى طالب اعبامعة.
دراسة العزعزي ( )2007ىدفت إُف رصد مدى اعتمادية طلبة اعبامعات اليمنية على وسائل اإلعالـ يف
استسقاء معلوماهتم السياسية .اعتمد منهج اؼبسح االجتماعي ابلعينة ،ونفذت استبانة الدراسة على عينة
قوامها ( ) 600طالب وطالبة من سبع جامعات ،ينت النتائج أف دور وسائل اإلعالـ يف تشكيل الوعي
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السياسي ل دى طلبة اعبامعات اليمنية كاف ضعيفا ،كما َف تكن ىناؾ عالقة دالة إحصائيا ٌن معدؿ
االعتماد على وسائل اإلعالـ من جهة ،وحجم اؼبشاركة السياسية ومستوى اؼبعرفة السياسية لدى الطلبة
من جهة أخرى.
تعرؼ أتثًن اإلعالـ يف تكوين الوعي السياسي ،لدى طلبة
دراسة شًن ( )2007اليت ىدفت إُف ّ
اعبامعات الفلسطينية الرظبية ،اعتمدت الدراسة منهج اؼبسح االجتماعي ابلعينة ،طورت االستبانة ،ونفذت
على عينة قوامها ( ،)1000فردا ،أكدت النتائج أف لإلعالـ دوراًكبًناً وواضحاً يف تكوين الوعي السياسي
لدى الطلبة.
دراسة الزوئ ( )2004ىدفت إُف التعرؼ على أثر متا عة رامج القنوات الفضائية يف تشكيل اذباىات
الشباب يف مدينة نغازي .استخدـ منهج اؼبسح االجتماعي ابلعينة واؼبقا لة اؼبباشرة ابستخداـ دليل
اؼبقا الت البؤرية واستمارة االستبياف ،نفذت على عينة عشوائية من طلبة اعبامعة واؼبعاىد العليا ،ينت

النتائج ،أف متا عة القنوات الفضائية تسهم تأثًن يف تشكيل اذباىات الشباب ويتوقف ذلك طبيعة اغباؿ
على السن والنوع واؼبستوى التعليمي.
دراسة اؼبزوغي ( )2001ىدفت إُف تعرؼ فوائد القنوات الفضائية وأضرارىا على ثقافة الطالب اعبامعي.
نفذت علي عينة عشوائية منتظمة قوامها ( )230مبحواث من جامعة طرا لس-ليبيا ،استخدمت الواثئق،
والسجالت ،واإلحصائيات واستمارة االستبياف .ينت النتائج أف الغالبية العظمى من أفراد العينة يشاىدوف
القنوات الفضائية و نسبة ( .)%98.26ونسبة الذين عربوا عن أتثرىم دبتا عة القنوات الفضائية العر ية
لغت ( .)%65.04وأف نسبة ( )%64.16من عينة الدراسة رأت وجود أضرار من متا عة القنوات
الفضائية.
التعقيب على الدراسات السا قة

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية:

 ينت نتائج (العواملة )2012 ،وجود أتثًن واضح للمحطات الفضائية اؼبتلفزة على ثقافة واذباىاتوسلوؾ الشباب .وأصبعت نتائج كل من (اؼبزوغي )2001،و(القضاة )2012،و(اػبصاونة)2014،
على وجود أضرار متعددة إثر متا عة االعالـ الفضائي على عادات وسلوؾ الشباب .وتعارضت نتائج
الدراسات السا قة يف أثر االعالـ على الوعي واؼبشاركة السياسية لدى الشباب ،ففي حٌن ينت نتائج
(اؼبزوغي )2001،عدـ وجود عالقة ٌن معدؿ االعتماد على وسائل االعالـ وحجم اؼبشاركة واؼبعرفة
السياسية على طلبة اعبامعة يف اليمن .ينت نتائج (العبد هللا )2016 ،و(السليحات )2014،وجود أثر
ؼبا تبثو احملطات الفضائية على الوعي السياسي خاصة يف ثورات ما ظبي ابلر يع العريب.

030

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 اعتمدت معظم الدراسات العر ية السا قة و شكل عاـ اؼبنهج اؼبسحي الوصفي ،وكانت االستبانة ىياألداة اؼبشرتكة .مت االستفادة من الدراسات السا قة وأدواهتا ،يف ناء استبانة الدراسة اغبالية.
مضافا اليها اؼبقا الت اعبماعية.
 أضافت الدراسة اغبالية ؾباالت َف تتطرؽ إليها الدراسات السا قة وتتمثل يف معاعبة أتثًن القنواتالفضائية اقتصاداي واستهالكيا ،وتنمية مهارات حياتية.
 اضافت الدراسة اغبالية متغًن مرجعية القناة اليت يتا عها الطالب يف تقدير الدرجة الكلية لتأثًنالفضائيات  ،وىذا ما َف يعاًف يف الدراسات السا قة.
 أضافت الدراسة اغبالية اضافة نوعية طرحها سبل تطوير أتثًن الفضائيات على الشباب األردين .ومتتوظيف اؼبقا الت اعبماعية ،وىذا ما َف يستخدـ يف الدراسات السا قة.

مشكلة الدراسة
يف ظل االنتشار الواسع لوسائل االعالـ ،والتقنيات الفنية اؽبائلة اليت يؤىلو للتأثًن على صبهور اؼبشاىد،
يفرت وسائل اإلعالـ أف تقوـ دور مساند ؼبؤسسات التنشئة االجتماعية واؼبؤسسات الرت وية يف ربقيق
أىدافها العامة .ويف ظل ظروؼ اؼبخا اغبضاري الذي يعيشو العاَف العريب واليت تتمثل يف التغًنات
والصراعات اغباصلة ،جيمع اؼبعنيوف أف وسائل اإلعالـ العر ية اؼبختلفة ظلت عاجزة عن لورة خطاب
إعالمي للدور اؽباـ الذي على الشباب القياـ و يف اجملتمع( .اؼبزوغي .)2001،وتعكس وسائل اإلعالـ
توجها خيتلف عن اغباجات التنموية واالجتماعية والثقافية للمجتمع خاصة فئة الشباب ،فبا
يف ؾبموعها ً
يؤدي إِف زايدة الفجوة واؽبوة ٌن الشباب وؾبتمعو (مطر . )2003،لذا أوصت العديد من الدراسات
اغباجة للبحث يف العالقة ما ٌن االعالـ والشباب (القاضي .)2007،وكوف الباحث على سباس مباشر
طلبة اعبامعات ،الذين يشكلوف فئة ىامة عدداي ونوعيا يف اجملتمع األردين ،جاءت الدراسة اغبالية.

ىدف الدراسة
ىدفت الدراسة اغبالية إُف تقصي درجة أتثًن القنوات الفضائية األردنية من وجهة نظر طلبة اعبامعات
األردنية ،وتعرؼ الفروؽ ذات الداللة االحصائية يف التأثًن الكلي للفضائيات األردنية ،تبعا ؼبرجعية القناة
اليت يتا عها الطالب (القناة الرظبية -القنوات اػباصة)  .كما ىدفت الدراسة أيضا إُف تعرؼ سبل تطوير
أتثًن الفضائيات األردنية من وجهة نظر طلبة اعبامعات.
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أسئلة الدراسة
و ناء على ما سبق صيغت أسئلة الدراسة على النحو اآليت:
السؤاؿ األوؿ :ما الدرجة الكلية لتأثًن الفضائيات األردنية ،من وجهة نظر طلبة اعبامعات األردنية ؟
السؤاؿ الثاين :ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05يف الدرجة الكلية
لتأثًن القنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة من وجهة نظر الطلبة ،تبعا ؼبرجعية القناة الفضائية؟
السؤاؿ الثالث :ما سبل تطوير أتثًن القنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة من وجهة نظر الطلبة؟

أمهية الدراسة
األمهية النظرية :تكتسب الدراسة اغبالية أمهيتها على اؼبستوى النظري ،من أمهية تعرؼ االشباعات
اؼبتحققة من تعر طلبة اعبامعات ؼبضموف الرسالة اإلعالمية عرب القنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة .حيث
يتوقع منها القياـ دور ذباه الشباب كالتثقيف والتعليم والرتفيو ،ونقل اؼبعلومات واألخبار واألحداث،
وتطوير االذباىات واآلراء ،واألفكار ،والتحديث وغًن ذلك(.عبدهللا دمحم عبدالرضبن ،)2000،فمهمة
اإلعالـ ىي ،التعرؼ إُف االحتياجات اغبقيقية للجمهور وإرضاء رغباتو ( .السيد ،سعيد دمحم ،وحسن
عماد ملكاوي)1999 ،
األمهية اإلجرائية للدراسة اغبالية:
ترفد الدراسة اغبالية اؼبكتبة العر ية عامة ،واألردنية شكل خاص دراسة ميدانية توفر مؤشرات تقيميوىامة عن أتثًن مضموف احملطات الفضائية ،ومدى تلبيتها غباجات الشباب األردين.
التوصل لسبل تطوير أتثًن الفضائيات األردنية من وجهة نظر طلبة اعبامعات و ذلك توفر الدراسةمؤشرات تفيد أصحاب القرار يف القنوات الفضائية اؼبتلفزة .واجملتمع ككل .وتشكل نتائج الدراسة اغبالية،
منحى توجيهي وارشادي عاـ للجهات اؼبعنية تمكٌن الشباب من خالؿ االرتقاء ابلربامج االعالمية
اؼبوجهة ؽبم.

مصطلحات الدراسة االجرائية
درجة أتثري :ويقصد هبا قيمة اؼبتوسط اغبسايب العاـ لدرجة تقدير أفراد عينة الدراسة اغبالية على فقرات
وؾباالت االستبانة (تر واي –مهارات حياتية -اجتماعيا-استهالكيا-سياسيا)
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القنوات الفضائية األردنية :يقصد هبا احملطات الفضائية األردنية اؼبتلفزة الرظبية واليت زبدـ سياسة الدولة
وأىدافها كغًنىا من وسائل اإلعالـ الرظبي ،واحملطات الفضائية اػباصة وىي ؿبطات تلفزة تعود إُف جهات
خاصة غًن حكومية ومنها احملطات الفضائية االتية ،رؤاي ،وجوسات ،واؼبملكة ،و..اٍف

حدود الدراسة و حمدداهتا:
 احملدد البشري :اقتصرت الدراسة اغبالية على طلبة البكالوريوس ؿبددات مكانية :يقتصر تعميم نتائج الدراسة اغبالية على عينة الدراسة اغبالية وؾبتمع طلبة اعبامعاتاألردنية.
احملدد الزمين :نفذت الدراسة على امتداد العاـ الدراسي .2018
 احملددات اؼبوضوعية  :يقتصر تعميم نتائج الدراسة على فقرات استبانة الدراسة اغبالية وؾباالهتا :تر وايومهارات حياتية ،واجتماعيا ،سياسيا ،اقتصاداي استهالكيا ،.واليت تقيس درجة أتثًن الفضائيات األردنية
اؼبتلفزة.
 -تعمم نتائج الدراسة اغبالية يف ضوء اػبصائص السيكومرتية ألداة الدراسة.

متغريات الدراسة
اؼبتغًن اؼبستقل :الفضائية األردنية اؼبتلفزة.اؼبتغًن التا ع :الدرجة الكلية لتأثًن الفضائيات األردنية اؼبتلفزة. اؼبتغًنات الوسيطة :مرجعية القناة الفضائية ولو مستويٌن (ؿبطات فضائية خاصة ،واحملطة الفضائيةاألردنية الرظبية.
تصميم الدراسة واجراءاهتا ،ويتضمن :منهجية الدراسة ،ومتغًناهتا ،وؾبتمع الدراسة ،وعينتها ،وأداة
الدراسة ،ومعيار اغبكم ،واؼبعامالت االحصائية.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة

مت استخداـ اؼبنهج الوصفي .حيث يعترب اؼبنهج اؼبناسب للدراسات اؼبسحية .على أساس ربديد خصائص
الظاىرة ووصف طبيعتها ،ونوعية العالقات ٌن متغًناهتا ،ويعتمد ىذا اؼبنهج على تفسًن الوضع القائم (أي
ما ىو كائن) وربديد الظروؼ والعالقات اؼبوجودة ٌن اؼبتغًنات( .الرفاعي .)2007 ،وعليو مت تطوير
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االستبانة ،كما مت توظيف اؼبقا الت اعبماعية وربليل نتائجها وصوال لسبل تطوير أتثًن القنوات الفضائية
االردنية اؼبتلفزة ،وفقا ؼبا يتناسب مع اؽبدؼ العاـ الدراسة اغبالية.

جمتمع الدراسة
تكوف ؾبتمع الدراسة من ( )8137من طلبة البكالوريوس يف اعبامعات األردنية موزعٌن على اقليم
الشماؿ والوسط واعبنوب ،منهم ( )5719من اعبامعات اغبكومية (اعبامعة االؼبانية األردنية وجامعة
العلوـ االسالمية العاؼبية )2518( .ومن اعبامعات اػباصة كلية العلوـ الرت وية واآلداب اعبامعية /األنروا،
وجامعة جدارة( .احصائيات ،وزارة التعليم العاِف والبحث العلمي .)7102-2016

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )808طالباً وطالبة ،فبن يتا عوف القنوات الفضائية األردنية يوميا دبا ال يقل عن
ساعتٌن يوميا ،مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية اؼبيسرة نسبة ) )%9.92من ؾبتمع الدراسة ،مع مراعاة
التوزيع اعبغرايف ،واعبنس ومرجعية اعبامعة اعبامعات اغبكومية واعبامعات اػباصة ،واعبدوؿ ( )1يبٌن توزع
أفراد عينة الدراسة .ومن اعبدير ذكره ،تبٌن لدى فرز ياانت أفراد العينة أف  %30يتا عوف القناة الرظبية/
اغبكومية ،و %70يتا عوف القنوات اػباصة
اعبدوؿ رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة
اؼبتغًن
النوع االجتماعي
مرجعية القناة

موقع اقليم اعبامعة
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التكرار

النسبة%

ذكر

426

52.7

أنثى

382

47.3

القناة الفضائية األردنية

242

قنوات أردنية خاصة

566

70.0

الشماؿ

298

36.9

الوسط

308

83.1

اعبنوب

202

25.0

الكلي
808

30.0
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أداوات الدراسة:
أوالا :استبانة الدراسة:

عد االطالع على األدب النظري والدراسات السا قة مت تطوير أداة الدراسة والستفادة من أدوات
الدراسات السا قة كدراسة (اػبصاونة )2014،و(العواملة ،و ين رشيد .)2014،تكونت االستبانة يف
صورهتا األولية من ( )70فقرة موزعة على طبسة ؾباالت ،تر واي – مهارات حياتية –اجتماعيا -اقتصاداي
واستهالكيا-سياسيا ،يقا لها مقياس ليكرت اػبماسي .كما مت توظيف اؼبقا الت اعبماعية وصوال لسبل
تطوي أتثًن الفضائيات األردنية من وجهة نظر الشباب.
صدق أداة الدراسة /االستبانة :

مت التحقق من صدؽ ؿبتوى فقرات أداة الدراسة ،وذلك عرضها على ( )10ؿبكمٌن من ذوي
االختصاص يف أقساـ أصوؿ الرت ية ،واإلدارة الرت وية ،والقياس والتقوًن ،وعلم االجتماع ،وطلب منهم إ داء
الرأي يف مدى مناسبة الفقرة للمجاؿ الذي تنضوي ضمنو ،والسالمة اللغوية للفقرات ،وترؾ ؽبم ؾباؿ ا داء
اؼبقرتحات من اغبذؼ واإلضافة وإعادة الصياغة ،ومت األخذ دبالحظات احملكمٌن واعتماد موافقة ()8
أعضاء فأكثر كدليل على صدؽ الفقرات ومناسبتها ألغرا الدراسة اغبالية ،حيث حذفت ( )6فقرات،
ومت تعديل عض الفقرات ،حيث أصبحت أداة الدراسة صورهتا النهائية تتكوف من ( )62موزعة على
طبسة ؾباالت .يقا لها درجات مقياس (ليكرت اػبماسي) :على النحو اآليت :موافق شدة طبس درجات
 ،موافق أر ع درجات  ،ؿبايد ثالث درجات ،غًن موافق درجتٌن ،غًن موافق شدة درجة واحدة.

ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة :مت تطبيقها على عينة استطالعية قوامها ( )35طالب وطالبة من خارج
عينة الدراسة ،ومت حساب معامل الثبات ابستخداـ معادلة كرونباخ ألفا ،واعبدوؿ رقم ( )2يبٌن قيم
معامالت الثبات.
جدوؿ رقم ()2
قيم معامالت ثبات أداة الدراسة عند مستوى ؾباالت الدراسة والكلي
ؾباالت أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية

معامل الثبات

أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية تر واي

0.791

أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية اؼبهارات اغبياتية

0.737
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أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية سياسياً
أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية اجتماعيا

0.827
0.835

أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية اقتصاداي واستهالكيا 0.827
0.935

الكلي

يتضح من اعبدوؿ ( )2أف قيم معامل كرونباخ ألفا للمجاالت قيد الدراسة ،تراوحت ٌن (– 0.737
 ،)0.835و لغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقياس ( ،)0.935وىي قيم مقبولة ألغرا وفقا
ؽباير ).(Hair, 2010

اثني ا :املقابالت

مت توظيف اؼبقا الت لتعرؼ سبل تطوير أتثًن القنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة على طلبة اعبامعات
األردنية من وجهة نظر الطلبة /السؤاؿ الثالث ،حيث مت اجراء أر عة مقا الت صباعية على عينة قوامها
( )45من طلبة اعبامعات األردنية ،من خارج عينة الدراسة ،فبن يتا عوف احملطات الفضائية األردنية دبا ال
يقل عن ساعتٌن يوميا ،و واقع عشرة طالب مناصفة ٌن الذكور واالانث يف كل مقا لة ،وتركت ؽبم حرية
اختيار اؼبشاركة يف اؼبقا الت ،وتراوحت مدة اؼبقا لة  45-30دقيقة .استخدـ جهاز تسجيل صويت.
نفذت اؼبقا الت حبضور الباحثٌن.

معايري احلكم
اعتماداً على الستجاابت أفراد عينة الدراسة على استبانة الدراسة ،مت التعامل مع قيم اؼبتوسطات اغبسا ية
وفقاً للمعادلة التالية :القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجا ة مقسومة على عدد اؼبستوايت ،أي-5( :
 1.33 = 4 = )1وىذه القيمة تساوي طوؿ الفئة ،و ذلك يكوف اؼبستوى اؼبنخفض من + 1.00
 ،2.33 =1.33ويكوف اؼبستوى اؼبتوسط من  ،3.67 =1.33 +2.34ويكوف اؼبستوى اؼبرتفع من
5.00 -3.68

املعاجلة اإلحصائية

لإلجا ة عن السؤاؿ األوؿ واؼبتضمن تعرؼ درجة أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية على طلبة
اعبامعات األردنية  ،مت استخداـ اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية.
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ولإلجا ة عن السؤاؿ الثاين ،واؼبتضمن تعرؼ الفروؽ االحصائية يف الدرجة الكلية لتأثًن القنوات الفضائية
األردنية ،وعند مستوى ؾباالت الدراسة تبعا ؼبتغًن مرجعية القناة الفضائية ،مت استخداـ اؼبتوسطات
اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية وربليل التباين األحادي اؼبتعدد األثر.

النتائج و املناقشة
السؤال األول ونصو :ما درجة أتثري الفضائيات األردنية على طلبة اجلامعات األردنية من وجهة نظر
الطلبة؟ مت حساب اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لدرجة أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات
الفضائية على طلبة اعبامعات األردنية وفقا جملاالت الدراسة ،واعبدوؿ ( )3يبٌن ذلك:
اعبدوؿ ()3
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية
ودرجة أتثًن الفضائيات األردنية اؼبتلفزة يف اجملاالت والكلي
االكبراؼ
اؼبعياري

الرتتيب

التقدير

4

اجتماعيا

3.53

0.75

1

متوسط

3

سياسياً
اقتصاداي واستهالكيا

3.44

0.73

2

متوسط

3.40

0.73

3

متوسط

1

تر واي

3.30

0.70

4

متوسط

2

اؼبهارات اغبياتية

3.28

0.65

5

متوسط

3.39

0.59

الرقم

5

الكلي

أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات اؼبتوسط
اغبسايب
الفضائية األردنية

متوسط

يتبٌن من اعبدوؿ ( )3أف الدرجة الكلية الستجاابت أفراد العينة قد لغت (،(3.39
( ،)0.59وفقا ؼبعايًن الدراسة فقد جاء التقدير الكلي يف مستوى اؼبتوسط .وجاءت صبيع ؾباالت الدراسة
درجة أتثًن متوسطة ،وقد جاء أتثًن الفضائيات األردنية على طلبة اعبامعات األردنية وفقا جملاالت
الدراسة مرتبة تنازلياً حسب متوسطاهتا اغبسا ية ،على النحو اآليت:
وانحراف معياري

حصل ؾباؿ التأثًن االجتماعي على الرتبة األوُف ،دبتوسط حسايب ( ,)3.53و درجة أتثًن متوسطة .وقد
اتفقت النتيجة ىذه مع نتائج دراسة العواملة و ين ارشيد ( )2012من حيث احتالؿ اجملاؿ االجتماعي
اؼبرتبة االوُف يف التأثًن .واختلفت مع نتائج دراسة حلس وعبدالرحيم ومهدي ( )2010اليت أشارت إُف
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وجود دور كبًن لإلعالـ يف لورة وتشكيل الوعي االجتماعي من وجهة نظر طالب كلية اآلداب يف جامعة
األزىر ،وقد يعود السبب يف ىذا االختالؼ إُف البعد الزمين لتطبيق الدراستٌن و الختالؼ ؾبتمع
الدراستٌن.
حصل ؾباؿ التأثًن سياسيا ،على الرتبة الثانية ،دبتوسط حسايب ( ،)3.44و درجة أتثًن متوسطة .ىذا وقد
اختلفت النتيجة ىذه مع نتائج دراسة العزعزي ( )2007اليت أشارت اُف أف دور وسائل االعالـ يف
تشكيل الوعي السياسي لدى طلبة اعبامعات اليمنية كاف ضعيفاً .وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة
شًن( )2007اليت أشارت نتائجها اُف أف لإلعالـ دور كبًن وواضح يف تكوين الوعي السياسي لدى طلبة
اعبامعات الفلسطينية .ويعود السبب يف تباين النتائج إُف تباين ؾبتمع الدراسات واختالؼ البعد الزمين
لتنفيذ الدراستٌن ،واختالؼ البيئة وظروؼ اجملتمع اليمين واجملتمع الفلسطيين فبا يؤثر على تقدير الطلبة
لدرجة أتثًن االعالـ ومدى قناعاهتم هبذه الدرجة مقارنة أبوضاعهم السياسية ،وما يرتتب عليها من ظروؼ
اؼبعيشة شل عاـ  .ومؤسساتو االعالمية عما ىو عليو الوضع يف األردف .إف حصوؿ التأثًن السياسي على
الدرجة الثانية نسبيا ٌن ؾباالت الدراسة ،يعترب مؤشرا على أف الفضائيات األردنية تساىم يف تنمية
اعبانب السياسي من حيث قيم الدديقراطية ،والتشجيع على اؼبشاركة يف االنتخاابت النيا ية ،واحرتاـ
التعددية اغبز ية.
وحصل ؾباؿ التأثًن اقتصاداي واستهالكيا على الرتبة الثالثة ،دبتوسط حسايب ( ،)3.40و درجة أتثًن
متوسطة .فبا يدلل على وجود حاجة لرفع ؼبزيد من الربامج التوعوية اقتصاداي واستهالكيا يف ظل الظروؼ
االقتصادية الراىنة .كإكساب اؼبشاىد عادات شرائية جيدة ،وإرشادىم طرؽ االقتصاد يف استخداـ
الكهرابء واؼباء والطاقة ،والتشجيع على استهالؾ اؼبنتج الوطين.
اما ؾباؿ التأثًن الرت وي ،فقد حصل على الرتبة الرا عة دبتوسط حسايب ( )3.30و درجة أتثًن متوسطة ،فبا
يشًن اُف وجود قصور نسيب لتأثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية يف اعبوانب الرت وية ،كتنمية
قدرات اؼبشاىد على حل اؼبشكالت ابلطريقة العلمية ،واستخداـ مفردات لغوية تثري قاموس اؼبشاىد
اللغوي ،و إكساب الطلبة عادات دراسية اجيا ية ،وغرس ثقافة االقباز ،و روح التنافس العلمي.
 ،وجاء ؾباؿ اؼبهارات اغبياتية يف الرتبة اػبامسة دبتوسط حسايب ( )3.28و واقع أدىن درجات
التأثًن ،فبا يشًن اُف ضعف الربامج اؼبوجو لتنمية مهارات حياتية للمشاىد مقارنة دبجاالت أتثًن
الفضائيات األردنية قيد الدراسة اغبالية .وقد يعود السبب اُف غياب ىدؼ تنمي اؼبهارات اغبياتية عند
اؼبشاىد ضمن الربامج اؼبعروضة كتنمية أساليب مواجهة الفشل واالحباطات نجاح ،وسبل تعديل السلوؾ
السليب ،ومهارات إدارة الوقت ،وترتيب األولوايت ،وإدارة الذات وقيادهتا كبو النجاح ،ومهارات التفكًن
الناقد ،وغًنىا .ومن اعبدير ذكره ىنا انو ورغم األمهية القصوى لتنمية مهارات حياتية يومية يف ظل
التعقيدات والصعوابت اليت يواجها اؼبواطن العريب عامة واألردين خباصة ،إُف اف ىناؾ قصور يتمثل يف
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غياب ثقافة ؾبتمعية وتر وية تعليمية عامة ؼبفهوـ اؼبهارات اغبياتية اليت تعترب اغبجر االساس يف الرت ية
اؼبعاصرة فاؼبناىج الدراسية على مستوى التعليم اؼبدرسي والتعليم اعبامعي تكاد زبلو من ؿبتوى دراسي
ونشاطات المنهجية من شأهنا العمل علت تنمية ىذه اؼبهارات.
أما استجاابت أفراد العينة على مستوى فقرات ؾباالت الدراسة اػبمسة ،فاؼبالحق من ( )5-1تبٌن ذلك.
نتائج السؤال الثاين ،ونصو :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05يف
الدرجة الكلية لتأثري القنوات الفضائية األردنية املتلفزة ،تبعا ملرجعية القناة الفضائية اليت يتابعها
الطالب؟ مت استخراج اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية واعبدوالف ،) 5 -4( :يبيناف ذلك:
جدوؿ رقم ()4
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لدرجة أتثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية
للمجاالت حسب متغًن مرجعية القناة الفضائية
ؾباؿ أتثًن اؼبضموف االعالمي للقنوات متغًن
الفضائية
الفضائية األردنية

تر وايً

مهارات اغبياتية

سياسياً

اجتماعياً

037

مرجعية

القناة الوسط
اغبسايب

االكبراؼ
اؼبعياري

القناة الرظبية /الفضائية
األردنية

3.51

0.69

قنوات أردنية غًن رظبية/
خاصة

3.21

0.69

القناة الفضائية األردنية

3.39

0.54

قنوات أردنية خاصة

3.23

0.69

القناة الفضائية األردنية

3.63

0.63

قنوات أردنية خاصة

3.35

0.75

القناة الفضائية األردنية

3.63

0.68

قنوات أردنية خاصة

3.49

0.77
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اقتصاداي واستهالكيا

الكلي

القناة الفضائية األردنية

3.51

0.66

قنوات أردنية خاصة

3.35

0.75

القناة الفضائية األردنية

3.54

0.50

قنوات أردنية خاصة

3.33

0.61

الكل

3.39

0.59

يتبٌن من اعبدوؿ ( ) 4وجود اختالؼ ظاىري يف قيم األوساط اغبسا ية لدرجة أتثًن اؼبضموف اإلعالمي
للقنوات الفضائية األردنية للمجاالت حسب متغًن مرجعية القناة الفضائية ,وؼبعرفة إذا كانت ىذه الفروؽ
ذات داللة إحصائية مت إجراء ربليل التباين األحادي اؼبتعدد ,واعبدوؿ ( )5يبٌن نتائج ذلك.
اعبدوؿ رقم ()5
نتائج ربليل التباين األحادي اؼبتعدد لدرجة أتثًن القنوات الفضائية األردنية للمجاالت الدراسة تبعا ؼبتغًن
مرجعية القناة الفضائية
مصدر التباين درجة أتثًن اؼبضموف اإلعالمي ؾبموع
اؼبر عات
وقيمة ىوتلنج للقنوات الفضائية األردنية
ثقافيا

7.341

1

.000 15.199 7.341

2.045

1

4.780 2.045

.029

6.594

1

.000 12.671 6.594

1.679

1

2.995 1.679

.084

2.003

1

3.730 2.003

.054

الكلي

3.554

1

.001 10.394 3.554

ثقافيا

402 194.165

.483

اؼبهارات اغبياتية

402 171.955

.428

سياسياً
اجتماعيا

402 209.211

.520

402 225.376

.561

اقتصاداي واستهالكيا

402 215.939

.537

مرجعية القناة اؼبهارات اغبياتية
الفضائية
سياسياً
قيمة ىوتلنج اجتماعيا
0.053
اقتصاداي واستهالكيا

اػبطأ

030

درجات متوسط
اغبرية اؼبر عات

قيمة ؼ

مستوى
الداللة
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اجملموع

الكلي

402 137.470

ثقافيا

403 201.506

اؼبهارات اغبياتية

403 174.000

سياسياً
اجتماعيا

403 215.805
403 227.055

اقتصاداي واستهالكيا

403 217.942

الكلي

403 141.024

.342

يتبٌن من اعبدوؿ ( )5ما ىو االيت:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0.05يف درجة أتثًناؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية على اجملاؿ االجتماعي ،واجملاؿ االقتصادي
واالستهالكي تبعا ؼبتغًن مرجعية القناة .وىذا يعين وجود مواقف متشاهبة يف تقديرات أفراد عينة
ذباه درجات أتثًن القنوات الفضائية يف اجملاؿ االجتماعي واجملاؿ االقتصادي االستهالكي ،األمر
الذي يتطلب توجيو السياسات العامة للقنوات الفضائية األردنية اؼبتلفزة دبا يتناسب ربدايت
العصر وال سيما االقتصادية االستهالكية.
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α= 0.05يف درجة أتثًن اؼبضموفاإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية على اجملاؿ السياسي والرت وي واؼبهارات اغبياتية والكلي تعزى
ؼبتغًن مرجعية القناة الفضائية ,وكانت الفروؽ لصاٌف القناة الفضائية األردنية ،وتبدو ىذه النتيجة
منطقية فالقناة الرظبية موجهة وتعكس درجة اىتماـ السياسات اإلعالمية الرظبية اليت تنفذ
السياسات العامة للدولة فتلقى العناية والرقا ة أبمور تر ية النشء واالمور السياسية ،ضمن معايًن
ؿبددة
السؤال الثالث ونصو :ما سبل تطوير أتثري القنوات الفضائية األردنية املتلفزة على طلبة
اجلامعات األردنية ،من وجهة نظر الطلبة؟ مت تفريغ استجاابت الطلبة ،ربريراي على نسختٌن منفصلتٌن،
النسخة األوُف حررت واسطة الباحث األوؿ ،والثانية من قبل الباحث الثاين ،سبت قراءة النسختٌن قراءة
مستفيضة لغاايت استبعاد عض التفاصيل اليت ال تفي ابلغر النهائي لسؤاؿ اؼبقا لة ،وسبت القراءة الثانية
ابجتماع الباحثٌن لغاايت التحليل واؼبقارنة ،وذبميع األفكار واؼبضامٌن اؼبتماثلة ، .مت ترميز االستجاابت
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من  7-1وفقا لتصنيف جوىر السبل اؼبقرتحة .وتبٌن وجود مستوى تطا ق يزيد عن ( .)%80واعبدوؿ
( )6يبٌن عدد التكرارات والنسب اؼبئوية ،وترتيبها تنازليا.
رذول()8
انترتٍت انتُبزنً نهتكراراد وانُست انًئىٌخ لسبل تطىٌر تأحٍر انفضبئٍبد األردٍَخ
يٍ ورهخ َظر طهجخ انزبيعبد األردٍَخ.
انتكرار

 .1مضموف الرسالة
اإلعالمية

 :وٌتضًٍ تحذٌج وعظرَخ اؼبضموف .وفقا ؼبشكالت الشباب األردين ،والتحدايت
الوطنية.

28

انُسجخ
انًئىٌخ
93,33

انسجم انًقترحخ انًقترحبد

انرقى

َ .2ىعٍخ انجرايذ

تنويع الربامج حبيث تنمي روح التنافس ،وحس الفكاىة ،وا راز شخصيات قيادية ومبدعة من
الشباب األردين والعريب والعاؼبي ،واستضبفخ ريىز وطٍُخ ويشبهٍر يٍ انفُبٍٍَ
انشجبة ،وأطحبة انًىاهت انزذد.
تطىٌر تظبيٍى عظرٌخ نالستذٌى هبد وانتظىٌر خبرد االسىار –فً
انطجٍعخ ،اختٍبر أوقبد يُبسجخ نعرع انجرايذ انشجبثٍخ و استخذاو أحذث
انتقٍُبد.
اختٍبر انهٍئخ اإلدارٌخ وفقب نهخجرح وانتخظض فً يزبل األعالو ،وانتقهٍم
يٍ عرع انًسهسالد انتً أعٍذ عرضهب ألكخر يٍ يرح .وانسرعخ فً َقم
انحذث
يراعبح  :انتىازٌ انزُذري  ،و َسجخ تىارذ انشجبة ،يًٍ ٌتسًىٌ ثبنزرأح،
وانشفبفٍخ ،وانًظذاقٍخ ،واالَتًبء وانحًبس ،فً يعبنزخ انقضبٌب انىطٍُخ
انًطروحخ نهُقبش.
-اَفتبس انقُىاد انفضبئٍخ عهى وسبئم انتىاطم االرتًبعً

27

90,00

25

83,33

25

83,33

22

73,00

21

70,00

19

63,33

 .3أيىر انفٍُخ
 .4أيىر ادارٌخ
 .5يعبٌٍر اختٍبر
يقذيً انجرايذ
 .6االَفتبس:
 .7انًتبثعخ وانتقٍٍى

 -عًم دوراد تذرٌجٍخ نإلعاليٍٍٍ ،و وارراء تقٍٍى خبص نجرايذ انشجبة

يتبٌن من اعبدوؿ (  )8اف سبل تطوير أتثًن الفضائيات األردنية من وجهة نظر طلبة اعبامعات األردنية،
تنوعت فبا يدلل على وجود وعي واضح لدى طلبة اعبامعات ابحتياجاهتم وسبتعهم دبعرفة جيدة حوؿ دور
اإلعالـ يف اجملتمع  ،ىذا وقد احتلت سبل تطوير مضموف الرسالة االعالمية على الرتبة األوُف ،واحتلت
سبل االرتقاء نوعية الربامج وتنوعها على الرتبة الثانية ،ويف حٌن جاءت سبل تطوير األمور الفنية على
الرتبة الثالثة وسبل تطوير االمور اإلدارية على الرتبة الرا عة ،جاءت كل من سبل االنفتاح ،والتقييم واؼبتا عة
فحلت يف الرتبة السادسة والسا عة على التواِف.
االستنتاجات
 مكامن قوة الفضائيات األردنية يف تنمية اؼبشاىد اجتماعيا يف الدرجة األوُف من حيث تعزيز اؽبويةالعر ية وخلق اذباىات سلبية كبو الفكر اؼبتطرؼ واإلرىاب .أما النقاط اليت ربتاج سبكٌن الشباب
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هبا ،فهي :تشجيع الشباب لالنتساب ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين كاعبمعيات والنقاابت واالربادات"
وكذلك تزويدىم أبساليب التفاعل االجتماعي السليم.
 مكامن قوة الفضائيات األردنية يف تنمية اؼبشاىد سياسيا تنمية اغبرص على األمن الوطين،و درجة أتثًن مرتفعة" .واالفتخار تاريخ األردف .أما النقاط اليت ربتاج سبكٌن الشباب هبا تثقيف
الشباب دبعىن التعددية السياسية  ،وتثقيفهم أبسس انتخاب عضو ؾبلس النوب ،وؾبالس
البلدايت.
 مكامن قوة الفضائيات األردنية يف تنمية اؼبشاىد اقتصاداي واستهالكيا تتمثل يف تعزيز قيماالدخار ،ورفع قيمة العمل اؼبهين .أما النقاط اليت ربتاج سبكٌن الشباب التعريف طرؽ الرتشيد
االستهالكي وتشجيع شراء اؼبنتج الوطين.
 مكامن قوة الفضائيات األردنية يف تنمية الشباب تر واي ىي :اؼبسامهة يف التوعية دبخاطر اإلدمافعلى الصحة العقلية واعبسدية االجتماعية ،والتوعية ابؼبشكالت البيئية .،أما النقاط اليت ربتاج إُف
سبكٌن فهي :إكساب الشباب عادات دراسية اجيا ية ،وتعليمهم طرؽ مفيدة يف الدراسة.
 مكامن قوة الفضائيات األردنية يف تنمية الشباب يف ؾباؿ اؼبهارات اغبياتية تتمثل يف إكساب الشباب كيفية تعديل العادات السلوكية السلبية ،ورفع قيمة العمل روحالفريق .أما النقاط اليت ربتاج إُف سبكٌن فهي إكساب اؼبشاىد مهارة ادارة الوقت ،والتفكًن
اال داعي غًن النمطي /التفكًن خارج الصندوؽ.
 تساوت تقديرات طلبة أفراد العينة لدرجات أتثًن القناة الفضائية األردنية الرظبية مع تقديراهتمألداء القنوات اػباصة اجتماعيا واقتصاداي استهالكيا.
 تفوؽ تقدير طلبة اعبامعات لدرجة أتثًن القناة الرظبية عن تقديرىم للقنوات اػباصة يف ؾباؿ التأثًنالسياسي ،والرت وي ،واؼبهارات اغبياتية.

التوصيات
ناء على نتائج الدراسة واستنتاجاهتا نقدـ التوصيات على النحو اآليت:

 على اعبهات اؼبعنية واصحاب القرار عمل استفتاء ميداين ؼبعرفة اؼبواضيع اليت ذبذب الشباب األردين ،واعتمادنتائج االستفتاء يف ربديد اولوايت الربامج الشبا ية ومراعاة التوزيع الزمين ؽبا مقارنة مع الربامج األخرى واألوقات
اؼبناسبة لبثها.
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 على الفضائيات األردنية تضمٌن مفهوـ مؤسسات اجملتمع اؼبدين والتعريف هبا ،وأبمهيتها لكلمن اؼبواطن واجملتمع ،وتشجيع الشبا ب على االنتساب للعمل يف احد مؤسسات اجملتمع اؼبدين
كاعبمعيات والنقاابت واالربادات .كما عليها تزويد الشباب أبسس وأساليب التفاعل
االجتماعي السليم.
 تضمٌن الربامج السياسية اليت تعر على القنوات الفضائية األردنية توعية وتثقيف سياسيللمشاىد أبساسيات ومعايًن انتخاب عضو ؾبلس النوب ،وؾبالس البلدايت ،والتثقيف دبعىن
التعددية السياسية .وعدـ اقتصار ث ىذه النوعية من الربامج يف فرتات موظبية.
 تفعيل الربامج ذات اؼبضموف الرت وي ابلرتكيز على اكساب الشباب عادات دراسية اجيا ية ،وطرؽ مفيدة يف الدراسة وفقا ألحدث نظرايت علم النفس الرت وي ،وتضمٌن قيم اإلقباز،
واالستخداـ السليم للغة العر ية ،واثراء القاموس اللغوي ،وانتقاء اؼبفردات الراقية.
 توعية الشباب أبسلوب مبسط ومشوؽ لسبل التمكٌن االقتصادي ،وتقدًن ما يلزـ من طرؽاالقتصاد يف استخداـ الكهرابء ،واؼباء والطاقة ،ودعم اؼبنتج الوطين.
 تصميم رامج تنمية مهارات حياتية أساسية كالطرؽ االجيا ية يف مواجهة الضغوط ،إدارة الوقت،والتفكًن الناقد ،والتفكًن اال داعي ،وسبل حل اؼبشكالت أبسلوب البحث العلمي.
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ملحق ()1
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لتأثًن الفضائيات األردنية على طلبة اعبامعات األردنية-
اجتماعيا
رقم
الفقرة
039

الفقرات

اؼبتوسط
اغبسايب

االكبراؼ
اؼبعياري

الرتتيب التقدير
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38

جيعلين أفخر هبوييت العر ية

3.81

1.04

1

مرتفع

40

جيعلين أنبذ الفكر اؼبتطرؼ واإلرىاب.

3.62

1.02

2

متوسط

50

جيعلين أحرتـ مكانة اؼبرأة يف اجملتمع.

3.57

0.99

3

متوسط

44

يدفعين إُف احرتاـ اؼبسنٌن.

3.54

1.08

4

متوسط

42

جيعلين أتعاطف مع الفقراء.

3.54

1.05

4

متوسط

48

حيفزين للمشاركة يف العمل التطوعي.

3.51

1.03

5

متوسط

39

يشجعين على االنفتاح والتبادؿ الثقايف داخليا
وخارجيا

3.51

0.98

5

متوسط

43

جيعلين ألتزـ ابلعادات والتقاليد االجتماعية االجيا ية.

3.51

1.05

5

متوسط

46

يشكل لدي حالة من الوعي أبمهية األسرة يف اجملتمع3.50 .

1.09

6

متوسط

41

يثقفين أبمهية احملافظة على سباسك النسيج االجتماعي3.48 .

1.01

7

متوسط

3.48

1.07

7

متوسط

3.42

1.05

8

متوسط

3.40

1.03

9

متوسط

يعلي داخلي من شأف الطفولة وتفهم وتلبية

45

احتياجاهتا.
يزودين أبساليب التفاعل االجتماعي السليم.

47

يشجعين لالنتساب ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين

49

كاعبمعيات والنقاابت واالربادات

ملحق ()2
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لتأثًن الفضائيات األردنية على طلبة اعبامعات -سياسيا
سياس
ايرقم الفقرات
الفقرة

اؼبتوسط

االكبراؼ

اغبسايب

اؼبعياري

الرتتيب التقدير

33

جيعلين أكثر حرصا على األمن الوطين.

3.73

1.05

1

مرتفع

27

جيعلين أفخر تاريخ وطين.

3.62

1.04

2

متوسط

25

يثقفين أبساسيات النظاـ السياسي يف وطين.

3.60

1.05

3

متوسط

29

يرسخ لدي أمهية احملافظة على الوحدة الوطنية.

3.52

1.07

4

متوسط

31

يثقفين أبمهية اللحمة ٌن الشعب واغباكم.

3.49

1.10

5

متوسط
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34

حيفزين ؼبتا عة األخبار.

3.46

1.06

6

متوسط

28

يعزز لدي قيمة الدديقراطية يف تسيًن شؤوف الوطن

3.42

1.06

7

متوسط

26

ديكنين من فهم أساسيات اؼبواطنة.

3.41

1.04

8

متوسط

36

يساىم تشكيل شخصييت وفقا ؼبواصفات اؼبواطن الصاٌف.

3.38

1.03

9

متوسط

35

يشجعين على اؼبشاركة يف االنتخاابت النيا ية.

3.32

1.04

10

متوسط

32

يبٌن جوانب القصور يف عمل اغبكومة.

3.25

1.09

11

متوسط

37

يثقفين أبسس انتخاب عضو ؾبلس النوب ،وؾبالس
البلدايت

3.25

1.06

11

متوسط

30

يثقفين دبعىن التعددية السياسية (األحزاب).

3.22

1.08

12

متوسط

ملحق ()3
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لتأثًن الفضائيات األردنية على طلبة اعبامعات  -اقتصاداي
استهالكيا
رقم
الفقرة

الفقرات

اؼبتوسط
اغبسايب

االكبراؼ
اؼبعياري

الرتتيب التقدير

51

يعزز لدي قيم االدخار.

3.58

1.02

1

متوسط

52

يرفع من تقديري للعمل اؼبهين.

3.49

0.96

2

متوسط

53

يرشدين كبو طرؽ االقتصاد يف استخداـ اؼبياه.

3.45

0.97

3

متوسط

61

يثقفين حبقوؽ اؼبستهلك.

3.42

1.10

4

متوسط

58

يرفع قناعايت أبمهية مشاركة اؼبرأة ابلعمل ودعمها لالقتصاد الوطين.

3.42

0.99

4

متوسط

60

حيررين من ثقافة العيب غًن اؼبربرة يف اختيار اؼبهنة.

3.41

.99

5

متوسط

3.38

1.10

6

متوسط

59

حيرؾ داخلي أمهية متا عة قضااي الفساد االقتصادي.

3.37

1.05

7

متوسط

62

يثقفين أبساليب حفظ الطعاـ من التلف.

3.36

1.07

8

متوسط

55

يسهم يف تثقيفي واقع األردف االقتصادي

3.35

1.05

9

متوسط

54

يشجعين على شراء اؼبنتج الوطين ودعمو.

3.30

1.02

10

متوسط

57

يكسبين عادات شرائية كاالنتباه اُف اتريخ الصنع واتريخ انتهاء
صالحيتو
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56

3.27

يرشدين كبو طرؽ االقتصاد يف استخداـ الكهرابء.

1.04

متوسط

11

ملحق ()4
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لتأثًن الفضائيات األردنية على طلبة اعبامعات تر واي
رقم
الفقرة

الفقرات

اؼبتوسط

االكبراؼ

اغبسايب

اؼبعياري

الرتتيب التقدير

9

التوعية دبخاطر اإلدماف على الصحة العقلية واعبسدية
االجتماعية.

3.61

1.05

1

متوسط

7

يشكل لدي حالة من الوعي ابؼبشكالت البيئية.

3.46

0.97

2

متوسط

1

ينمي لدي الوازع -اعبانب الديين.

3.45

1.06

3

متوسط

6

يعلي داخلي قيمة اؼبعلم والعلم والعلماء.

3.35

1.01

4

متوسط

8

يثقفين أبساسيات الصحة النفسية.

3.31

1.07

5

متوسط

2

يشجعين على استخداـ اللغة العر ية.

3.29

1.00

6

متوسط

10

ينمي لدي ثقافة االقباز العلمي.

3.29

0.98

6

متوسط

3

يشجعين على استخداـ مفردات لغوية راقية.

3.29

0.99

6

متوسط

3.25

1.08

7

متوسط

1.07

7

متوسط

8

متوسط

9

متوسط

روح التنافس العلمي من خالؿ رامج

11

ينمي لدي
اؼبسا قات.

12

ينمي قدريت على حل اؼبشكالت ابلطريقة العلمية.

3.25

4

يعلمين طرؽ مفيدة يف الدراسة.

3.05

1.06

5

يكسبين عادات دراسية اجيا ية

2.99

1.11

ملحق()5
اؼبتوسطات اغبسا ية واالكبرافات اؼبعيارية لتأثًن اؼبضموف اإلعالمي للقنوات الفضائية األردنية على طلبة
اعبامعات  -مهارات حياتية
رقم
الفقرة

الفقرات

اؼبتوسط
اغبسايب

االكبراؼ
اؼبعياري

الرتبة

التقدير

14

يكسبين اؼبعرفة لتعديل عادايت السلوكية السلبية.

3.39

0.94

1

متوسط

15

يرفع من قيمة العمل روح الفريق لدي.

3.35

0.88

2

متوسط
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23

ينمي لدي عادات سلوكية صحية يف اعبلوس واؼبشي

3.31

1.03

3

متوسط

13

ينمي لدي أساليب مواجهة الفشل واالحباطات.

3.31

0.83

3

متوسط

21

ينمي لدي اغبكم اغبيادي اؼبوضوعي

3.30

0.94

4

متوسط

16

ينمي مهارات التفكًن الناقد.

3.30

0.98

4

متوسط

24

يكسبين معلومات تؤثر اجيا يا يف نظامي الغذائي.

3.29

1.02

5

متوسط

18

ينمي لدي إدارة الذات وقيادهتا كبو النجاح.

3.26

0.97

6

متوسط

19

يرفع من مستوى ضبط لذات لدي.

3.25

1.00

7

متوسط

20

يعلمين طرؽ اجيا ية يف مواجهة الضغوط.

3.23

1.03

8

متوسط

22

جيعلين أفكر خارج الصندوؽ ويبعدين عن التفكًن النمطي.

3.18

1.00

9

متوسط

17

يكسبين مهارة ادارة الوقت.

3.15

1.00

10

متوسط
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