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Abstract: 
This study aims to identify on the motives behind the exposure of academic and administrative staff in 

Jordanian universities to Jordan TV programs, and the ability of these programs to meet their desires and achieve 

their gratifications. 

The study also aims to explore why the respondents of the study sample are less likely to watch Jordan TV 

programs that they believe do not meet their desires and meet their needs. 

The population of the study consists of academic and administrative staff at Yarmouk, National Irbid, and 

Jerash universities in the north of Jordan. A study sample of (400) from academic and administrative staff who 

working in these universities are selected. The survey approach is adopted in conducting the study, as a pattern of 

descriptive studies. The questionnaire is the tool to collect the information. 

The study shows a number of results, including the following: 

1- That (35%) of the study sample rely on satellite TV in getting the news and information. 

2- All respondents of the study sample watch Jordan TV programs, but in varying degrees, and (50.5%) of 

respondents watch Jordan TV programs permanently, because they believe that these programs meet their 

desires and attain their gratifications. 

3- The religious programs receive the first attention of viewers, followed by the news programs, cultural, 

economic, and entertainment. 
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داري        لتلفزيون األردني ا يها لبرامجتعرض أساتذة الجامعات األردنية وا 
قة منهاشباعات المتحق  واإل

 محمد هاشم سلعوس
 كلية االعالم

قسم االذاعة والتلفزيون_جامعة اليرموك
mohdsalous1@yahoo.com

 02/22/0222البحث قبول      20/0228/ 02البحث  استالم

 :الملخص
التلفزيون األردني, ومدى قدرتها على تلبية  لبرامج األردنيةكاديميين واإلداريين في الجامعات هدفت الدراسة التعّرف إلى الدوافع وراء تعّرض األ

تلك البرامج التي يرون  بعض المشاهدين على إقبالتحّد من  التي األسبابمعرفة  إلىوتهدف من ناحية أخرى  ناحية, رغباتهم وتحقيق إشباعاتهم من
 ق احتياجاتهم.وال تحقّ  ,ال تلّبي رغباتهم هاأنّ 

األردن, وبلغت  يفي شمالوالتي تقع  ,وجرش ,هليةربد األا  و  ,اليرموك :ين واإلداريين العاملين في جامعاتيكاديمن مجتمع الدراسة من األوتكوّ 
 .الدراسات الوصفية, في جمع المعلومات ا مننمط   بوصفهواعتمدت  الدراسة على منهج المسح الميداني  ,مفردة( 022من )عينة الدراسة 

 :يأتي عدد من النتائج, وجاء في مقدمتها ما إلىوتوّصل الباحث  
يعتمدون   (%30) مقابل والمعلومات, الفضائيات التلفزيونية في الحصول على األخبار من المشاهدين يعتمدون على (%35)ما نسبته  نّ إ -2

 ذلك. في الحصول على القنوات الفضائيةعلى 
منهم يعّرضون أنفسهم لبرامجه  (%50.5)أفراد العينة ُيَعّرضون أنفسهم لبرامج التلفزيون األردني, ولكن بنسب متفاوتة, وأنَّ ما نسبته  كلّ  نّ إ  -0

 .إشباعاتهمق ويحق ,ه يلّبي رغباتهمالعتقادهم بأنّ  بصورة دائمة,
 فالترفيهية. فاالقتصادية, ,البرامج الدينية تحظى باالهتمام األول للمشاهدين, ويلي ذلك البرامج اإلخبارية, فالثقافية نّ إ -2

 التلفزيون, االستخدامات االشباعات, دوافع, برامج. :الكلمات المفتاحية

 ردني:لمحة عن التلفزيون األ 
اليوم الّسابع من  ردني في األساس للتلفزيون األ حجرُ ال ضعَ وُ 

شهر تشرين الثّاني من العام ألٍف وتسعمئٍة وسّتٍة وستين 
دة لدى الحكومة متولّ  اإلنشاءن كانت فكرة أبعد  ,(19: 2007)نصار,

 ,عالميلى االستقالل في القطاع اإلإبعد االستقالل بعام, للحاجة 
جتماعي لى مستوى يضاهي القطاعين االقتصادي واالإواالرتقاء به 

صبح التلفزيون أ, و (21)في بداية تأسيس المملكة االردنية الهاشمية
ألٍف وتسعمئٍة  من العام شباط الّسابع عشر من شهرا للبث في جاهز  

لى نهاية شهر نيسان إلمدة تسعين دقيقة, واستمر بذلك  وثمانية وستين
ا, واشتملت ( موظف  89من العام نفسه, وكان عدد الموظفين فيه )

اته على استديو واحد ووحدة للسينما, وجهازي فيديو تيب, وجهاز معدّ 
 .(0)( كيلواط128رسال واحد بقدرة )إ

على قناتين,  وفي بداية السبعينات من القرن الماضي بدأ البثّ 
ة )البرنامج العام(, والثانية بلغاٍت أجنبية )القناة األولى باللغة العربيّ 

ل قناة عربية تبث بأربع لغات هي (, وكانت أوّ  6الثانية أو قنال
 نجليزية والفرنسية والعبرية.العربية واإل
بمنظومة األقمار  م1972ارتبط التلفزيون األردني عام وقد 
نه من نقل األحداث السياسية والرياضية, مثل هبوط ا مكّ ممّ  ؛الصناعية

 ة.والمباريات الرياضية العالمية المهمّ  ,اإلنسان على القمر
التسعينات كانت دائرة األخبار في التلفزيون األردني وفي مطلع 

ُتْدِخل نظام الحاسوب في معالجة  ,أول دائرة أخبار في الوطن العربي
 :ن هماان تلفزيونيتاقنات ُأنشئت م,1993األخبار وتحريرها. وفي عام 

ونقل  ,لتكون قناة  للشباب و"القناة الثالثة", ,"الفضائية األردنية"
 وجلسات مجلس النواب األردني؛ ثمّ  ,اسبات الخاصةاألحداث والمن

وقد  ,لت في العام نفسه إلى قناٍة لألفالم األجنبية وبرامج األطفالتحوّ 
استطاع التلفزيون األردني تأسيس مكتبة لألرشيف, هي الكبرى من 

ن من إعداد مكتبات األرشيف في اإلذاعات المرئية العربية, وقد تمكّ 
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طريقه إلى  المستوى, استطاع بعضها أن يشقّ كوادر إعالمية رفيعة 
 هناك من يرى أنَّ مستوى أدائه بدأ عدٍد من الفضائيات العربية. إاّل أنّ 

ا على نقل الصورة الحضارية بالتدّني في الفترة األخيرة, ولم يعد قادر  
ة بالصورة المطلوبة, "واعتمد على نقل صورٍة نمطيّ  الحقيقية لألردنّ 

ا من المشاهدين يعزفون عن متابعة برامجه. وقد ة, جعلت كثير  مملّ 
والوساطات في تعيين العاملين  ,يعزى سبب ذلك إلى الترّهل الوظيفي

م الهائل في التكنولوجيا واستقبال لى العجز عن مجاراة التقدّ ا  فيه, و 
المعلومات, وعدم قدرته على مجاراة القنوات الفضائية حتى على 

ضح هذا صعيدين العربي والعالمي. واتّ  عن الالصعيد المحلي, فضال  
ى في طريقة عرض األخبار التي ال يتم تقديمها حسب العجز حتّ 

قة باألحداث الراهنة أهميتها وأولوياتها, وبّث اآلراء والتحليالت المتعلّ 
ض التلفزيون األردني للنقد من قبل عدد ا. وقد تعرّ ا وعالمي  ا وعربي  أردني  

ه ال يلّبي حاجة المواطن إلى الحقيقة لتي ترى أنّ من األقالم المعروفة ا
والسرعة في نقل األخبار, وال يزّوده بمعلومات كافية عن األحداث 

ويضّيع وقت النشرة اإلخبارية بتقارير  ,ة بشكل علمي ودقيقالمهمّ 
 ".(1)ن معظمها من لقاءاٍت منتقاٍة بعنايةة, يتكوّ محلية مملّ 

ة حول الوعظ لى بثِّ برامج مملّ وقد اّتجه التلفزيون األردني إ
واإلرشاد, وتقديم برامج تقليدية عن الطفل والمرأة وأسلوب التعامل 
معهما, وبرامج أخرى عن التراث, يقوم بعض أساتذة الجامعات 

 عن بّث برامج حوارية تخلو من , فضال  بنحٍو تقليدّي خالص بتقديمها
في من الثقافة ميها إلى ما يكمضمون, بسبب افتقار بعض مقدّ  أيّ 

م البرامج التلفزيونية إلى تقديمها بأسلوب ل مقدّ والمعلومات التي تؤهّ 
ا ببرامج التلفزيون األردني لم يعد مهتم   ممتع ومفيد. ويبدو أنّ 

المسابقات المليئة بالمعلومات العلمية والثقافية, والبرامج الفكاهية 
 مع التركيزئقية,  عن عدم إعداد برامج وثاالترويحية الهادفة, فضال  

برامج وثائقية قديمة عن مدينة البتراء ووادي رم,  على تكرار بثّ 
ه ة إلى برامج تلفزيونية تشدّ "في حاجة مستمرّ  المشاهد يظلّ  ا أنّ متناسي  

", (0)ا ممتعة  بمشاهدتهاه يقضي أوقات  وتجعله يشعر بأنّ  ,إلى متابعتها
لى عدم إن المشاهدين ا ما متزايد  ه هو ما يدفع عدد  ولعّل ذلك كلّ 

ها ال تلّبي هم يرون أنّ مشاهدة برامج التلفزيون األردني باستمرار, ألنّ 
 شباعاتهم كما ينبغي.إق وال تحقّ  ,رغباتهم

 مقد مة:
قها شباعات التي يحقّ ف إلى اإلتسعى هذه الدراسة التعرّ 

لى الدور الذي يؤدّ ردني للمشاهد األالتلفزيون األ يه في سبيل ردني, وا 
 قيق ذلك.تح

ا من الجنسين, من فرد   (42) وقد استطلع الباحث آراء
ربد األهلية ,اليرموك :جامعات وجرش, بغية التعّرف إلى األسباب  ,وا 

ُيعِرضون عن ا من الناس ا نسبي  ا كبير  ها تجعل عدد  التي ُيْعَتَقُد بأنّ 

ء دت األسباب واختلفْت اآلرابرامج التلفزيون األردني. وقد تعدّ متابعة 
ن ممّ  (23)الباحث بأنَّ  ئقة بهذا الموضوع. ومع ذلك, فوجالمتعلّ 
منهم, يتابعون برامج (%54.8) هم, أي ما نسبته ؤ آراء تاْستْطَلعَ 

دة من المشاهدين, إذا ُأِخِذ التلفزيون األردني باستمرار, وهي نسبة جيّ 
وجود قنوات عربية منافسة كثيرة تُنافسُه على الصعيدين  بالحسبان

 عن حلي والعربي, وذات إمكاناٍت ماليٍة كبيرٍة غيِر متاحٍة له, فضال  الم
 وجود كفاءاٍت إعالمية مَدّربة تعمل في تلك القنوات.

 اإلطار المنهجي للدراسة:
 :مشكلة البحث

يواجه التلفزيون األردني مجموعة  من االنتقادات من ِقَبِل عدد 
ق إشباعاتهم, تهم وال يحقّ ه ال يلّبي رغباالذين يرون أنّ  ,من المشاهدين
ا لهم للحصول على المعلومات واألخبار حول ا رئيس  ولم يعد مصدر  

واألحداث الجارية في البلدان العربية المجاورة,  ,األوضاع المحلية
إنشاء عدد كبير من الفضائيات العربية كان له دور في  ويبدو أنّ 

اء عدم قدرة ذلك, ويأتي هذا البحث لدراسة األسباب التي تكمن ور 
التلفزيون األردني على القيام بدوره في تلبية رغبات المشاهد األردني 

, والبحث عن العوامل التي يمكن أن هاحتياجاتو  وتحقيق إشباعاته
 تساهم في جْذبِه إلى برامجِه المختلفة التي يبّثها.

   ة البحث:أهمي  
 ة البحث في اآلتي:ل أهميّ تتمثّ 
 لحقيقية التي تدفع المشاهدين إلى نَّه يبحث عن األسباب اإ

عدم تعريض أنفسهم لبرامج التلفزيون األردني, وتحدُّ بالتالي 
 من قدرته على تلبية رغباتهم وتحقيق إشباعاتهم.

 ه يبحث عن األسباب الكامنة وراء تعّرض نسبة كبيرة من نَّ إ
المشاهدين لبعض الفضائيات العربية, وتحدُّ بالتالي من 

يون األردني, العتقادهم بأنها تلّبي رغباتهم تعّرضهم للتلفز 
 شباعاتهم أكثر من قناتهم الوطنية.إق وتحقّ 

 ه بحٌث ميداني يعتمد على آراء المشاهدين حول التعّرف نّ إ
 ,إلى  أسباب عدم قيام التلفزيون األردني بتلبية رغباتهم

 عالمية بصورة كافية.وتحقيق إشباعاتهم اإل
 ها والضعف في البرامج التي يبثّ  ه يكشف عن مواطن القوةنّ إ

القناة الوطنية األولى التي  بوصفهالتلفزيون األردني, 
يفترض أن تحظى باهتمام المشاهدين, التي تسعى من أجل 

 تلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

 أهداف البحث:
ل ل الهدف الرئيس الذي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقه يتمثّ يتمثّ 

 ,لبرامج التي يبثها التلفزيون األردنيفي البحث عن سبل تطوير ا
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لى تلبية رغبات إماتها, بغية الوصول ميها ومقدّ وتحسين أداء مقدّ 
 شباعاتهم اإلعالمية.إوتحقيق  ,المشاهدين

 ومن أجل تحقيق هذا الهدف يسعى البحث التعّرف إلى:
 األسباب التي تجعل المشاهد يتابع برامج التلفزيون األردني, 

 بعتها.أو يعزف عن متا
  ّها التلفزيون آراء المشاهدين حول مستوى البرامج التي يبث

شباع ا  األردني, ومدى قدرتها على تلبية رغباتهم و 
 احتياجاتهم.

  األسباب التي تدفع المشاهد األردني إلى مشاهدة الفضائيات
 ,العربية كمصادر إعالمية, يعتمد عليها في تلبية رغباته

ى المعلومات واألخبار وتحقيق إشباعاته في الحصول عل
 مها.وغيرها من المواد التي تقدّ 

 أسئلة البحث:
 اإلجابة عنها لدى ا من األسئلة, محاوال  وضع الباحث عدد  
 إعداد هذا البحث, وهي:

 األكثر مشاهدة والتي تنال إعجاب  ما طبيعة البرامج
المشاهد على شاشة التلفزيون األردني, وتلّبي بالتالي رغباته 

 باعاته؟ق إشوتحقّ 
  ّها صالحة للحكم على ما العناصر التي يرى المشاهدون أن

 مدى تلبية التلفزيون األردني لرغباتهم وتحقيق إشباعاتهم؟
  ِلون على مشاهدة  ما األسباب التي تجعل المشاهدين ُيقب

التلفزيون األردني, أو يمتنعون عن تعريض أنفسهم لبرامجه, 
 أو َتُحّد من مشاهدتهم لها؟

 ت المشاهدين التي ينبغي على التلفزيون األردني ما رغبا
 شباعاتهم من خاللها؟إتلبيتها, وتحقيق 

  ما مدى قدرة التلفزيون األردني على تقديم األردن بصورة
ق حضارية وعصرية الئقة, تلّبي رغبات المشاهدين وتحقّ 

 إشباعاتهم؟
 وما  ,ما مدى تلبية التلفزيون األردني لرغبات المشاهدين

ته على تحقيق إشباعاتهم بتغطية األحداث الجارية مدى قدر 
 في بعض األنظمة العربية؟

  هل تلبي بعض الفضائيات العربية احتياجات المشاهدين
ين اإلعالمية المتعلقة باألحداث الجارية في البلدان األردنيّ 

 العربية المجاورة وغيرها أكثر من التلفزيون األردني؟

 فروض البحث:
شباعات وضع الباحث ية االستخدامات واإلا إلى نظر استناد  
 :اآلتيةالفروض 

  ّه التلفزيون األردني, عندما يتضاءل اهتمام المشاهد بما يبث
ها غير مفّصلة أو كافية, بصورة ال تكون األنباء التي يبثّ 

 ق احتياجاته.ي رغباته وال تحقّ تلبّ 
  ّتعّرض المشاهد للتلفزيون األردني عندما تزداد األحداث  يقل

خونة  في المنطقة, حيث يعّرض نفسه للفضائيات العربية س
التي تغطي األحداث الجارية مباشرة, وتلّبي بالتالي رغباته 

 ق إشباعاته.وتحقّ 
  يزداد تعّرض المشاهد للتلفزيون األردني كّلما وجد متعة

 ق إشباعاته.وفائدة في البرامج التي تلّبي رغباته وتحقّ 
 ون األردني عندما يشعر بضعف يقّل تعّرض المشاهد للتلفزي

ا على متابعة مات برامجه, مّما يؤّثر سلب  مي ومقدّ أداء مقدّ 
لى عدم تلبية رغباته وتحقيق إي بالتالي مضامينها, ويؤدّ 

 إشباعاته.
   ا عندما يكون يزداد تعّرض المشاهد للتلفزيون األردني نسبي

ة الهدف من ذلك معرفة األخبار المحلية والعربية والعالمي
 شباعاته.إق التي تهّمُه, وتلّبي بالتالي رغباته وتحقّ 

 Uses and)شباعات عالقة البحث بنظرية االستخدامات واإل

Gratifications Theory): 
بالرسائل التي  المتلقي يهتمّ  يشير مضمون هذه النظرية إلى أنّ 

ي احتياجاته ورغباته, وبناء  على ذلك يختار وتلبّ  ,بعث فيه السرورتَ 
وسيلة اإلعالمية التي يعتقد بأنها قادرة على إشباع تلك االحتياجات ال

ُط في التعرض شِ ونَ  يجابي  إوالرغبات. وترى هذه النظرية أّن المتلقي 
ا الختالف وسائل اإلعالم بدرجة إشباعها من لوسائل اإلعالم. ونظر  
 همن خاللقّدر لدى المتلقي يُ ولوجوِد وعيٍّ ذاتيٍّ وسيلٍة إلى أخرى, 

حاجاته ودوافعه واهتماماته, فهو بالتالي "يختار الوسيلة والمضامين 
 ".(2)اإلعالمية التي تعمل على إشباعها

وتتمّثل أهمية هذه النظرية في قدرتها على الكشف عن الدوافع 
التي تحفز الجمهور إلى استخدام وسائل االعالم  المرئي والمسموع 

شباعات ن اإل, وتبيّ هسبابأخدام و والمقروء, والكشف عن كيفية هذا االست
ض للرسائل وعلى هذا األساس فإّن المتلقي قد ال يتعرّ  قة منه.المتحقّ 

غير سارة أو غير مفيدة, ويتجاهلها أو  وأ شائقةها غير التي يتوقع أنّ 
المشاهد األردني يختار  . وقد وجد الباحث أنّ (7)ينساها إذا تعّرض لها

لديه  نّ أمن خالل مشاهدته برامجها, و من الفضائيات ما يشبع حاجاته 
مه له من معلومات وآراء درجة من الوعي بمدى فائدة ما تقدّ 

يجد صعوبة في مشاهدتها واالستماع إليها من  نظر ا ألّنهوتحليالت, 
 خالل التلفزيون األردني.
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 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:

 (,بعنوان:2016دراسة العزام, أماني ) امات طلبة "استخد
الجامعات االردنية لبرامج تلفزيون الواقع وتأثيراتها "دراسة 

لى معرفة استخدامات تأثيرات إ".هدفت الدراسة (8)ميدانية
معرفة و برامج تلفزيون الواقع من قبل الشباب الجامعي, 

عادات متابعة هذه البرامج من قبل الشباب الجامعي 
قد و  .هاضمونمعرفة طبيعة هذه البرامج ومو , هانماطأو 

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي عبر توزيع عينة 
ي اليرموك ( مفردة من طلبة جامعتَ 400عشوائية من )
غالبية  ظهرت نتائج الدراسة أنّ أتين. و وجدارا األردنيّ 

المبحوثين ال يتابعون برامج تلفزيون الواقع بشكل مستمر, 
ظهرت أ (, كما%93.3حيانا )أحيث بلغت نسبة المتابعين 

 مقبوال  اعتيادي ا و ا مر  أهذه البرامج تجعل المحّرمات  نّ أالنتائج 
 (.1,27بمتوسط حسابي بلغ )

 ( ,2015دراسة الفالح, راكان,) " :ستخدامات تالميذ ابعنوان
شباعات ردني واإلالمرحلة الثانوية العامة للتلفزيون األ

هدفت الدراسة التعرف إلى عادات  ".(2)قة منهاالمتحقّ 
, هانماطأردني و شاهدة تالميذ المرحلة الثانوية للتلفزيون األم

ة الوقت الذي يمضيه التالميذ في المشاهدة, ودوافع ومدّ 
استخدمت وقد  قة.شباعات المتحقّ ض لديهم, واإلالتعرّ 

الدراسة المنهج الوصفي, مستخدمة  االستبانة أداة  لجمع 
من تالميذ  ( مفردة,390نت عينة الدراسة )المعلومات, وتكوّ 

ربد. وتوصلت إمدارس مديرية لواء القصبة في مدينة 
لى وجود درجة منخفضة لعادات مشاهدة تالميذ إالدراسة 

, وعدم هانماطأردني و المرحلة الثانوية لبرامج التلفزيون األ
ها برامج تبعث على نّ أل ؛ردنيمشاهدة برامج التلفزيون األ

 الملل.
 ( بعن2014دراسة القبيالت, هيا ) وان: دور التلفزيون

تهدف و  .(22)ردني في معالجة قضايا الشباب ومشاكلهماأل
ردني في معالجة دور التلفزيون األ معرفةلى إالدراسة 

طار نظرية االعتماد إالمشكالت التي تواجه الشباب, في 
استخدام  على وسائل االتصال, ولتحقيق هذا الهدف تمّ 

ن طلبة الجامعة منهج مسح جمهور وسائل االتصال لعينة م
( مفردة, تم اختيارهم بطريقة العينة 400ردنية, بلغت )األ

( %60.9) نّ أبرز نتائج الدراسة أالعشوائية الطبقية. وكانت 
 نّ أردني, و فراد العينة يشاهدون برامج التلفزيون األأمن 

كثر فترة أ نت أنّ كثر مشاهدة من الطلبة. وبيّ أالطالبات 

, ليال   ةلى الثانية عشر إعة الثامنة مشاهدة هي الفترة من السا
برامج التلفزيون  نّ أ( من منهم %36.7ويرى ما نسبته )

 ردني ال تعالج المشكالت التي يعانون منها.األ
 ( ,بعنوان :"االستخدامات 2013السكجي, عال )

قة من برنامج يوم جديد للجمهور شباعات المحقّ واإل
شباعات التي إلهدفت الدراسة التعرف إلى ا ".(22)ردنياأل
ردني للجمهور قها برنامج يوم جديد في التلفزيون األيحقّ 
استخدمت الدراسة منهج المسح الميداني لعينة وقد  ردني.األ

ربد, واعتمدت إ( مفردة في محافظة 400بلغ عدد أفرادها )
 قة بالدراسة.لجمع البيانات المتعلّ  داة  أالباحثة االستبانة 

فراد العينة يشاهدون أ( من %60.5) نّ ألى إلت الدراسة وتوصّ 
 (.%39.5ا )ا, بينما يشاهدة دائم  حيان  أبرنامج يوم جديد 

 ( بعنوان: دور التلفزيون 2008دراسة, عريقات, أحمد )
ثناء االنتخابات البرلمانية عام أردني في توعية الشباب األ

ردني دور التلفزيون األ معرفة. هدفت الدراسة إلى (22)2007
, 2007ثناء االنتخابات البرلمانية عام ألشباب في توعية ا

واستخدم الباحث المنهج المسحي لعينة من الشباب في 
( 39لى )إا (عام  18(, مفردة من سن )600ردن بلغت )األ
ا. واستخدم الباحث نظرية االعتماد على وسائل عام  

 االتصال.
ردني كان له دور التلفزيون األ ظهرت نتائج الدراسة بأنّ أو 
ثناء االنتخابات البرلمانية, حيث جاءت أف في توعية الشباب ضعي

درجة اعتماد الشباب عليه من بين وسائل االتصال في معرفة الشأن 
ذاعة لى ضرورة قيام مؤسسة اإلإوصت الدراسة أطة. و المحلي متوسّ 
ف للتعرّ  ؛ردنية بدراسات وبحوث للمستمعين والمشاهدينوالتفزيون األ

 ؛جاتهم, والبرامج التي يرغبون بها ويفضلونهاإلى رغباتهم واحتيا
 نتاج والمتابعة الخاصة.لتساعد في التخطيط لسياسة اإل

 ( ,بعنوان: "استخدامات 2004دراسة: محمد, حسن علي ,)
الشباب الجامعي للقنوات الفضائية الغنائية واإلشباعات 

لى التحليل الكمي إ", وهي دراسة وصفية تنتمي (6)المتحققة
ر الكيفي. وقد اعتمد الباحث على منهج المسح لعينة والتفسي

( مفردة, وعلى األسلوب 150عمدية متاحة مكّونة من )
لى عدد من النتائج, كان في إل الباحث المقارن. وتوصّ 

من أفراد العينة يعّرضون  (89.4)مقدمتها أّن ما نسبته 
أنفسهم للقنوات الفضائية الغنائية, وأّن الهدف األول من 

دة القنوات الفضائية الغنائية هو نسيان المشكالت مشاه
أّن الدافع النفعي األول فضال  عن اليومية, وتمضية الوقت, 

لى الرغبة في إمن التعّرض للفضائيات الغنائية يعود 
 .الحصول على المعلومات عن المطربين والمطربات
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 (:,(, وهي دراسة 2002دراسة: )المشمشي, ممدوح محمد
"دوافع تعّرض المشاهد المصري للقنوات  مقارنة تتناول

 ".(2)التلفزيونية الفضائية في دولة اإلمارات
هدف الدراسة التعرف إلى الدوافع األساسية وراء استخدام 
الجالية المصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقنوات التلفزيونية 

الفضائية الفضائية الدولية, مقارنة بالدوافع وراء استخدام القناة 
شباع احتياجاتهم. واعتمدت إالمصرية, ومدى نجاح تلك القنوات في 

مفردة من  (400)نة من الدراسة على منهج المسح لعينة عمدية مكوّ 
 بناء الجالية المصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.أ

عالقة ذات  وجودالدراسة:  التي توّصلت إليها نتائجالومن أهم 
ذ تشير النتائج إنس ومتوسط ساعات المشاهدة اليومية, داللة بين الج

لى إلى تفّوق نسبة الذكور على اإلناث, حيث تصل نسبة الذكور إ
( لإلناث. وتبلغ نسبة المبحوثين من %31.4(, مقابل )68.6%)

(, مقابل %57.2ا )اإلناث اللواتي يشاهدن القنوات الفضائية دائم  
ا أن أهم األسباب التي تدفع يض  ( للذكور. وبّينت النتائج أ42.8%)

أفراد العينة للمشاهدة هي رغبتهم في معرفة أخبار العالم, وتبلغ نسبتهم 
( يشاهدونها بدافع التواصل مع أخبار %74(, مقابل )77.2%)

 الوطن ومشكالته.
 ((, وهي دراسة ميدانية حول 1999دراسة: )القليني, سوزان

فضائية في عصر "استخدامات الجمهور العربي للقنوات ال
", وقد أظهرت نتائج الدراسة تأثير البيئة الثقافية (2)العولمة

واالتصالية للجمهور العربي على استخداماته للقنوات 
الفضائية المختلفة, سواء األجنبية أو العربية. وقد أسفرت 
الدراسة عن أّن الجمهور في مصر والمغرب يستخدم 

إلشباع احتياجاته  ؛لىالفضائيات األجنبية في المرتبة األو 
االتصالية. أما الجمهور السعودي فيستخدم الفضائيات 

 العربية إلشباع تلك االحتياجات.
ض الجمهور العربي في مصر والمغرب واختلفت دوافع تعرّ 

والسعودية للقنوات الفضائية. وكانت أهم دوافع المصريين معرفة 
ختلفت دوافع تعرض األخبار واألحداث والتسلية والتخلص من الملل, وا

السعوديين للفضائيات العربية, حيث كان أهمها التسلية والتخلص من 
الملل. وكانت أهم دوافع السعوديين من التعرض للفضائيات األجنبية 
التسلية واالستمتاع, بينما كانت دوافع المصريين متمثلة في معرفة 

جنبية تتناول األخبار واألحداث والحقائق لالعتقاد بأّن الفضائيات األ
الموضوعات بحرية وصراحة. أما أهم دافع للجمهور المغربي من 
 تعّرضه للفضائيات األجنبية فيمثل في فورية الحصول على األخبار.

وبينت الدراسة كذلك أنه كلما زاد مستوى إجادة الجمهور العربي 
 لى استخدام الفضائيات األجنبية.إزاد مْيُلُه  ,ِلُلغٍة أجنبيةٍ 

  ( بعنوان: "استخدامات  1992)مّكاوي, عماد, حسن,دراسة
". وهي دراسة (7)شباعاته في سلطنة ُعمانا  التلفزيون و 
أجراها الباحث على عّينة من طلبة جامعة مقارنة مسحية 

ا وطالبة. ( طالب  222عدد أفرادها ) بلغالسلطان قابوس, 
حصائية بين إلى وجود فروق ذات داللة إوتشير نتائجها 

لتعرض للتلفزيون, وبين التعرض ونوعية الجنس وا
ا المضمون الذي يشاهده أفراد العينة. وتشير الدراسة أيض  

حصائية بين الجنس ومتوسط زمن إلى عدم وجود داللة إ
قة. وتبّين النتائج أن وأنواع اإلشباعات المتحقّ  ,التعرض

ا من اإلشباعات, كان من ق عدد  ض للتلفزيون قد حقّ التعرّ 
التخلص من الملل, و ات األحداث, لمام بخلفيّ أهّمها: اإل

القدرة و المتعة وتجديد النشاط, و معرفة بعض الموضوعات, و 
االستقالل بالرأي والتمّيز عن و على النقاش مع الناس, 

 اآلخرين.

 الدراسات األجنبية:
  ,دور فرص " (, بعنوان:1994دراسة )ديميك والبران

. "(26)صالشباعات في تحديد تفضيالت وسائل االتاإل
شباعات لتحديد وتستهدف هذه الدراسة معرفة دور اإل

تفضيالت وسائل االتصال بين مشاهدة التلفزيون 
وجهاز الفيديو. وقد  ,والتلفزيون السلكي ,المحلي

 إّنها , حيثشباعاتا لفرص اإلقّدمت الدراسة تعريف  
الخصائص والمميزات لوسيلة ما, مقارنة باستخدام 

المتعددة للمحتوى. وقد أشارت  الوقت واالختيارات
م الكثير من لى أّن الوسيلة التي تقدّ إنتائج الدراسة 

ا كثيرة من ا ما تقدم أنواع  المحتويات المختلفة, غالب  
ا يض  أشباعات للمشاهدين. وأوضحت الدراسة فرص اإل

شباعات شباعات المطلوبة تختلف عن اإلأّن فرص اإل
رتبطة باستخدام شباعات كلها ماإل قة, وأنّ المتحقّ 

استخدام المشاهدين للوسائل يشبع بعض  الوسيلة, وأنّ 
 االحتياجات.

 ,(,  1992دراسة: )المود, ديانا و أندرسون, جيمس
شباعات مشاهدة البرامج ا  بعنوان "استخدامات و 
, وُأجريت على عينة (22)التلفزيونية المعاد بّثها"
ا من الجنسين. ( فرد   (489منتظمة تتكّون من 

( سنة. 92إلى 15اوحت أعمار المبحوثين بين )وتر 
هناك اختالفات ذات داللة معنوية  نت النتائج بأنّ وبيّ 

بين دوافع المشاهدة في العرضين األول والثاني, وأّن 
لى األيام إالبرامج التي يعاد بّثها, تعّمق دافع الحنين 
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الماضية, وتنّشط عملية التذّكر لدى المشاهد. كما 
أّن المشاهد يتعامل مع البرنامج المعاد  نت الدراسةبيّ 

ري, بينما يتعامل مع البرنامج الذي ُيبثُّ بّثه بشكل تذكّ 
ه  كلما زادت مشاهدة نّ أألول مرة بشكل تعّلمي, و 

 المبحوثين للبرامج اإلخبارية, زاد ارتباطهم بها.
 (( 1992دراسة: )كاناري, دانيال وسبيتزبرغ, بريان

". وقد (20)ت وسائل االتصالشباعاا  "الوحدة و  بعنوان:
( 194على عينة طبقية تتكون من ) انراها الباحثجأ

قد استخدم ا وطالبة من سنوات دراسية مختلفة. و طالب  
لى جزئين, إاالستبانة أداة للدراسة, وقّسماها  الباحثان
شباعات الوسيلة, ويقيس الجزء إاألول الجزء يقيس 

ين يعيشونها من الثاني األفراد المصابين بالوحدة والذ
جهة, وبين األفراد العاديين من جهة أخرى. وقد 

األفراد  نّ إ: "اآلتيةانطلق الباحثان من الفرضية 
المصابين بمرض الوحدة والعزلة يحصلون على بعض 

 أقلّ  , بنحوٍ شباعات من استخدامهم وسائل االتصالاإل
من األفراد العاديين الذين يعيشون الوحدة". وقد توصل 

لى نتائج تدعم فرضيتهما, حيث تشير نتائج إ انالباحث
الفرد عندما يشعر بأّن عالقاته  لى أنّ إالدراسة 

شبع احتياجاته لسبب أو آلخر, فقد االجتماعية ال تُ 
شباعات من وسائل لى الحصول على تلك اإلإيسعى 

ا االتصال. وعندما يقرر الفرد البقاء  في منزله وحيد  
وسائل االتصال هي ألي سبب من األسباب, تكون 

؛ في التسليةمنه  رغبة   ,المطلوبة إلشباع احتياجاته
التي تنشأ من خالل اّتصاله  لهروب من المشكالتل

 .بالمجتمع

 :التعليق على الدراسات السابقة
ة الفضائيات التلفزيونية في حياة ن الدراسات السابقة أهميّ بيّ تُ 

شباع ا  تهم, و في تلبية رغبا فاعلالمشاهدين, لما لها من دور 
احتياجاتهم المّتصلة بالتسلية والترفيه وقضاء أوقات الفراغ, وما يتعلق 

 بدورها في تزويدهم بالمعرفة في كثير من المجاالت.
شباعات ة مدخل االستخدامات واإلبّين بعض الدراسات أهميّ تُ و 

الدراسات السابقة,  في تفسير السلوك االتصالي للفرد. وقد تناولت كلّ 
شباعات على ء دراسة عريقات, نظرية االستخدامات واإلباستثنا

عالمية. وقد جماهير مختلفة تستخدم التلفزيون إلشباع حاجاتها اإل
استفاد الباحث من تلك الدراسات في صياغة مشكلة الدراسة وأسئلتها, 

 عن استفادته منها في تحديد النظرية التي اعتمد عليها في فضال  
ا لألهداف التي يسعى إلى الوصول فها وفق  إعداد بحثه, ومن ثم تكيي

إليها. وقد استفاد الباحث من اّطالعه على الدراسات السابقة في تحديد 
 منهج البحث واختيار العينة.

شباعات, فكرة هذا البحث من نظرية االستخدامات واإل وتنطلق
لى األسباب التي تحول دون قدرة التلفزيون األردني إبغية الوصول 

 شباعاتهم بصورة كافية.إوتحقيق  ,ة رغبات المشاهدينعلى تلبي

 منهج البحث:
اعتمد الباحث في إعداد بحثه على منهج المسح الميداني 

ة. وهو منهج مالئم ا من البحوث والدراسات الوصفيّ نمط   بوصفه
ه يمّكن الباحث من دراسة األوضاع الراهنة ألنّ  ؛إلعداد هذا البحث

التلفزيون األردني, من حيث  لظاهرة انخفاض نسبة مشاهدي
رة فيها. وقد استخدم الباحث هذا المنهج خصائصها والعوامل المؤثّ 
قة بتقييم المشاهدين لبرامج التلفزيون األردني لجمع المعلومات المتعلّ 
شباعاتهم, ولمعرفة المعايير التي يضعونها إق التي تلّبي رغباتهم وتحقّ 

 ٍة عامة.للحكم على مدى قيامه بتلبية ذلك بصف

 :أداة البحث
استخدم الباحث االستبانة أداة  في إعداد هذا البحث, وذلك بعد 

ا, والتي تدور حول اّطالعه على الدراسات السابقة المشار إليها آنف  
مها شباعاتهم من البرامج التي تقدّ إتلبية رغبات المشاهدين وتحقيق 

تبانة مع عدد من الفضائيات التلفزيونية. وقد ناقش الباحث أسئلة االس
ة العبارات المستخدمة ومدى دقّ  ,تهاالباحثين, بهدف الحكم على شموليّ 

ا. وبعد أن تّم وْضع االستبانة في صورتها  ومضمون  فيها شكال  
ا  , حيث وّزع نسخ  Pre -Test)ا )سبق  ا مُ النهائية, أجرى الباحث اختبار  

عة, ومستويات ومهٍن متنوّ  ة,مختلفأعماٍر ا من ( فرد  02) منها على
نة لها. وقد أوضح لمعرفة مدى فهم العناصر المكوّ تعليمّية ُمتعدِّدة؛ 
نسخ االستبانة  استرداد ة البحث وأهدافه, ووجد بعدالباحث لهم أهميّ 

 األمر اّلذي يدّل علىئنة, طمْ يجابية ومُ إكانت  أفعالهمردود  أنّ  ,منهم
وقد تم تحديد ثبات خلّوها من الغموض أو اللبس. مّما يؤّكد  ,فهمها

عادة االختبار, إْذ قام الباحث بتوزيعها  األداة بأسلوب االختبار وا 
ا. وبعد ( فرد  02نة من )ا على عّينة مماثلة للعّينة األولى المكوّ مجدد  

النتائج التي توصل إليها  قيامه بتفريغ إجابات أفرادها وتحليلها, وجد أنّ 
 تي تمّخض عنها االختبار األول.في االختبار الثاني مطابقة للنتائج ال

  :تهمجتمع البحث وعين
جامعات في  ثالث فين مجتمع البحث من العاملين يتكوّ 

ربد األهليةو اليرموك,  :محافظة إربد, هي وجرش. وقد اشترك في  ,ا 
ل هؤالء األفراد عّينة ( مفردة  من الجنسين. ويشكّ 400هذا البحث )

ن يشاهدون التلفزيون ا ممّ عمدية, حيث ركز الباحث على أن يكونو 
األردني. وقد اختار الباحث مجتمع البحث من هذه الجامعات, 
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في أماكن عمٍل  وجودهمالعتقاده بسهولة الوصول إليهم, بسبب 
 محددة.

عين حسب عدد من الخصائص ا موزّ وقد شملت العّينة أفراد  
كين وقد ناقش الباحث مسألة عدد األفراد المشتر  ,الديمغرافية الالزمة

ا في الدراسة مع مجموعٍة من زمالئه الباحثين األكاديميين, ووجدوا مع  
ا أنهم عدد أفراد العّينة كاٍف إلعداد هذا البحث, وخصوص   أنّ 

ُيَعّرضون أنفسهم للتلفزيون األردني وللفضائيات التلفزيونية بوجٍه عام. 
وقد جمع الباحث اآلراء والمعلومات ونّظمها وعرضها بجداول 

بهدف و بغية دراستها وتحليلها ِبُيْسٍر ووضوح,  ؛ئية بسيطةإحصا
استخالص عدٍد من االستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تخدم 
التلفزيون األردني وتسهم في تطويره. وقد حرص الباحث على استعادة 

الجامعات األردنية  جميع نسخ االستبانة التي تم توزيعها في كلّ 
به, واستغرق في ذلك مجموعة من طاّل  , وقد ساعدهموضع الدراسة

من  اواستعادتها قرابة ثالثة أسابيع, وتحديد   توزيع نسخ االستبانة
 .م07/2/0228م, إلى 7/2/0228

 أسلوب تحليل البيانات:
لمعالجة موضوعات  اآلتيةاستخدم الباحث األساليب اإلحصائية 

 الدراسة الميدانية, ولتحليل البيانات والمعلومات:
لتحديد استجابات أفراد  ؛رات والنسب المئويةالتكرا -2

 عبارات االستبانة.عبارة من  العينة تجاه كلّ 
لتحديد الفروق ذات الداللة  ؛كاي لالستقالليةمرّبع  -0

اإلحصائية بين استجابات الذكور واإلناث عند 
 .2.21مستوى الداللة 
 تحليل النتائج ومناقشتها

 النوع:
 حسب الجنس نة(  توزيع أفراد العي  1جدول )
 ةالنسبة المئوي   العدد الجنس

  %52 208 ذكور

  %48 192 إناث

 %100 400 المجموع

( إلى أنَّ نسبة أفراد العّينة من 1قم )رّ ذي التشير نتائج الجدول 
وقد  ,(%48(, في حين تبلغ نسبتهم من اإلناث )%52الذكور تبلغ )

يقوم الطالب بتوزيع  كّلف الباحث مساعديه من الطالب والطالبات بأنّ 
ن تقوم الطالبات بتوزيعها على اإلناث. أنسخ االستبانة على الذكور, و 

ى ذلك إلى سهولة توزيعها واستردادها, ومنع عرقلة عملية وقد أدّ 
ا عندما يتم استطالع آراء اإلناث البحث التي يمكن أن تحدث أحيان  

امعات. ى على صعيد الجفي مجتمع محافظ كالمجتمع األردني, حتّ 
وقد تعاون المبحوثون من الجنسين مع الباحث ومساعديه بصورة فّعالة 

وقد  ,ت إلى اإلجابة عن جميع األسئلة بيسٍر ووضوحومفيدة, أدّ 
حرص الباحث على أن يكون عدد المشتركين بالدراسة من الجنسين 

ة كآراء الذكور حول مختلف ا, العتقاده بأّن آراء اإلناث مهمّ متقارب  
ا المحلية واإلقليمية والدولية التي تحظى باهتمام التلفزيون القضاي

 عالم.األردني وغيره من وسائل اإل

 ة:الفئة العمري  
 ( توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب العمر2جدول )

 الجنس
الفئة  
 العمرية

 المجموع الكلي إناث ذكور

النسبة  العدد
 ةالمئويّ 

النسبة  العدد
 المئوّية

بة النس العدد
 المئوّية

24-30  12 5.8%  51 26.6% 63 15.8%  
31-37  36 17.3%  57 29.7%  93 23.3%  
38-44 44     21.2%  42 21.9%  86  21.5% 
45-51  60 28.8%  20 10.4%  80 20%   
52-58  34 16.3%  16 8.3%  50 12.5%  

فما  58
 فوق

22 10.6%  6 3.1%  28 7%  

  %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

 

أكثر أفراد العينة  ( إلى أنّ 2قم )رّ ذي الالجدول  نتائجتشير 
إقباال  ورغبة باالشتراك في عملية البحث هم األفراد الذين تقع أعمارهم 

( من الجنسين. %23.3ته )بل هؤالء ما نسسنة(, ويشكّ  37-31بين )
سنة في ( 44-38ويلي ذلك الفئة التي تقع أعمار أفرادها بين )

(. يلي ذلك الفئة التي تقع %21.5المرتبة الثانية, وبنسبة مقدارها )
(. وأما الفئة %20( سنة, وتبلغ نسبتها )(51-45أعمار أفرادها بين 

أفرادها من  ( سنة, وكلّ 58-52العمرية التي تبلغ أعمار أفرادها من )
 (. يلي ذلك الفئة%12.5أعضاء الهيئة التدريسية. فتبلغ نسبتها )

 (.(%7فما فوق(, وتبلغ نسبة أفرادها  58 سنة  العمرية )
تيحت الفرصة أُ  ويالحظ من النتائج الواردة في هذا الجدول أنّ 

ا لمختلف األعمار من المشاهدين للمشاركة في عملية البحث, حرص  
 من الباحث على معرفة آراء جميع مشاهدي التلفزيون األردني.

 ة:الحالة االجتماعي  
 ةاالجتماعي   توزيع أفراد العي نة من الجنسين حسب الحال( 3جدول )

 الجنس

الحالة 
 ةاالجتماعي  

 المجموع الكلي إناث ذكور

 العدد
النسبة 
 العدد ةالمئويّ 

النسبة 
 العدد ةالمئويّ 

النسبة 
 ةالمئويّ 

 %65.5 262 %66.7 124 %66.3 138 جمتزوّ 

 %34.5 132 %33.3 68 %33.7 70 عزبأ

 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع
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إلى توزيع أفراد  (3)قم رّ ذي التشير النتائج الواردة في الجدول 
العينة حسب الحالة االجتماعية, إْذ تبلغ نسبة المتزوجين من 

, ويكاد أن يتالشى الفرق بين  نسبة الذكور  (%65.5)الجنسين
جين من الذكور جين, حيث تبلغ نسبة المتزوّ المتزوّ من  واإلناث

من اإلناث. كما وتكاد أن تتساوى  %66.7), مقابل )( 66.3%)
من الجنسين, وتبلغ لدى  العّزاب والعزباواتنسبة المبحوثين من 

 .(%33.3), ولدى اإلناث (%33.7)الذكور 
 توزيع أفراد العينة حسب مزاولة العمل في الجامعات (4)جدول 

 الجنس
مزاولة  
 العمل

 المجموع الكلي إناث ذكور

ددالع  النسبة 
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

 النسبة العدد
 المئوية

 عضو هيئة
 %59.3 237 %63.0 121 %55.8 116 تدريس

 %40.7 163 %37.0 71 %44.2 92 إداريّ 
 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

أنَّ نسبة المشتركين في ( 4) قم رّ ال ذي الجدول نتائج نتبيّ 
 تة التدريسية من الذكور في الجامعات كانالبحث من أعضاء الهيئ

من نسبة المشتركين في البحث من الذكور من أعضاء الهيئة  أقلّ 
مقابل ما نسبته  ,(%55.8)اإلدارية, حيث كانت نسبة اشتراكهم 

من اإلداريين, وقد عانى الباحث وبعض الطالب  (44.2%)
في والطالبات الذين ساعدوه في توزيع االستبانة من صعوبات 
ا في و االستجابة من ِقَبِل عدٍد من أعضاء الهيئة التدريسية, الذين تباطؤ 

اإلجابة عن أسئلة االستبانة, في حين كان أفراد العينة من اإلناث 
عوا عليهن نسخ ا مع الباحث ومساعديه من الطلبة الذين وزّ أكثر تعاون  

 ستبانة واسترجعوها منهن.اال

ليها حول األحداث الداخلية ما مصادر المعلومات التي تحصل ع
 ق إشباعاتك؟والعربية والعالمية وتلبي رغباتك وتحق  

ة التي يعتمدون عليها في الحصول نة حسب المصادر اإلعالمي  ( توزيع أفراد العي  5جدول )
 شباعاتهمإق ي رغباتهم وتحق  على المعلومات واألخبار التي تلب  

 الجنس
 مصدر

 المعلومات

 كليالمجموع ال إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي  

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

0.026 

القنوات 
التلفزيونية 
 األخرى

52 24.8% 68     35.4% 120 30%  

 %35 140 %37.5 72 %32.7 68 االنترنت
 %4.0 16 %3.1 6 %4.8 10 الراديو

الصحف 
 والمجالت

16 7.7% 8 4.2% 24 6 % 

 %25 100 %19.8 38 %29.8 62 الكتب
 %100 400    %100 192 %100  208 المجموع

( توزيع أفراد العينة 5قم )رّ ذي الن النتائج الواردة في الجدول تبيّ 
ة التي يعتمدون عليها في من الجنسين حسب المصادر اإلعالميّ 

ي رغباتهم وتشبع حصولهم على المعلومات واألخبار التي تلبّ 
 ة )االنترنت( تحتلّ الشبكة العنكبوتيّ  احتياجاتهم. وتشير النتائج إلى أنّ 

(, %21.2المرتبة األولى كمصدر للحصول على المعلومات وبنسبة )
(, وتمّثل %22.2خرى بنسبة مقدارها )ة األليها القنوات التلفزيونيّ تو 

ها في المركز ليت(, و %01.2الكتب المركز الثالث بنسبة تصل إلى )
(, وتأتي اإلذاعة المسموعة %8الرابع الصحف والمجالت بنسبة )

التي تلّبي و  ,(0.2كمصدر أخير للحصول على المعلومات بنسبة ) %
النتائج المذكورة على مدى  شباعاتهم. وتدلّ إق رغبات المشاهدين وتحقّ 

لكتروني في حياة الناس, وبخاصة التلفزيون ة اإلعالم اإلأهميّ 
ة للصحف والمجالت والكتب نترنت. وتعكس النتائج صورة سلبيّ واإل

ة ز المشاهدون على الوسائل اإلعالميّ كمصادر للمعلومات, حيث يركّ 
 التي يمكن استخدامها بسهولة, واالستفادة منها بسرعٍة أكثر من غيرها.

ا عن القراءة, وقد يعود ذلك ا رويد  الفرد يبتعد رويد   ويالحظ أنّ 
لى عدم تحفيز الفرد ا  ائل اإلعالم األخرى وجاذبّيتها, و إلى طغيان وس

وهذا واقع ينعكس  ,دةلى المدرسة على القراءة بصورة جيّ إمنذ دخوله 
 ا على أداء الفرد عندما يبدأ بالدراسة الجامعية, حيث ُيالحظ أنّ سلب  

نسبة ضئيلة من الطالب والطالبات تجيد القراءة والكتابة بالصورة 
 المطلوبة.

وجد ته نّ أ ,(5قم )رّ ذي الن النتائج الواردة في الجدول تبيّ كما 
ة التي يعتمدون الذكور واإلناث حول المصادر اإلعالميّ  بّين فروق

ي رغباتهم وتشبع عليها في حصولهم على المعلومات واألخبار التي تلبّ 
حيث كانت نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور حول  ,احتياجاتهم

نترنت في حصولهم على المعلومات لتلفزيونية واإلاستخدام القنوات ا
واألخبار التي تلبي رغباتهم وتشبع احتياجاتهم. بينما زادت نسبة 

والكتب في  والمذياعناث حول استخدام الصحف الذكور على نسبة اإل
حصولهم على المعلومات واألخبار التي تلبي رغباتهم وتشبع 

 احتياجاتهم.
 ضهم لبرامج التلفزيون األردنية حسب تعر  توزيع أفراد العين 6جدول 

 الجنس
 

 المتغير

 المجموع الكلي إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

0.952 

  %50.5 202 %51 98 %44.2 104 انعم دائم  
 %32.5 130 %32.3 62 %32.7 68 احيان  أنعم 

 %17 68 %11.5 32 %23.1 36 انعم نادر  
 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

أكثر من نصف  ( أنّ 6قم )رّ ذي الن النتائج في الجدول تبيّ 
لبرامج  ادائم  المجموع الكّلي للمشاهدين من الجنسين, ُيعّرُض نفسه 
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 (, يلي ذلك المبحوثون%50.5لون ما نسبته )التلفزيون األردني, ويشكّ 
ا (. أمّ %32.5, وتبلغ نسبتهم )اأحيان  الذين يشاهدون برامجه 

المشاهدون اآلخرون المشتركون في الدراسة فيعّرضون أنفسهم 
والنسب الواردة في  .(%17, وبنسبة تبلغ )انادر  للتلفزيون األردني 

الجدول ينبغي أن تلفت انتباه القائمين على التلفزيون األردني إلى 
سين أداء العاملين فيه, من أجل تلبية رغبات وتح ,ضرورة تطويره
شباع احتياجاتهم, حيث الفرصة متاحة أمامهم باستمرار ا  المشاهدين و 

لمشاهدة القنوات الفضائية األخرى على اختالف أنواعها ومنطلقاتها 
 الفكرية.

وجد فروق ذات ته ال نّ أ( 6قم )رّ ذي الالجدول  نتائجكما تشير 
ضهم لبرامج ر واإلناث حول مدى تعرّ داللة إحصائية بين الذكو 

 التلفزيون األردني.

ا في مشاهدة برامج التلفزيون تقضين يومي   /كم من الزمن تقضي
 األردني؟

توزيع أفراد العينة حسب عدد الساعات التي يقضونها أمام شاشة  7جدول 
 االتلفزيون األردني يومي  

 الجنس
عدد 
 الساعات

 المجموع الكلي إناث ذكور
ى مستو 

الداللة 
 اإلحصائية

 العدد
النسبة 
 العدد ةالمئويّ 

النسبة 
 العدد ةالمئويّ 

النسبة 
 0.905 ةالمئويّ 

قل من أ
 %24.7 99 %23.9 46 %25.5 53 ساعة

 

ساعة إلى 
 ساعتين

83 39.9% 77 40.1% 160 40% 

ثالث إلى 
 %31.7 127 %31.8 61 %31.7 66 أربع ساعات

أكثر من 
خمس 
 ساعات

6 2.9% 8 4.2% 14 3.5% 

 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

( من أفراد %40( إلى أّن )7قم )رّ ذي الالجدول  نتائجتشير 
العينة الذين يشاهدون برامج التلفزيون األردني ال يقضون أكثر من 

نسبة من يشاهدها منهم من ثالث إلى أربع  ساعتين بمشاهدتها. وتقلّ 
ا نسبة أمّ  (.%31.7ء المشاهدين )ساعات, إْذ تبلغ نسبة هؤال

ة تقل عن ساعة المشاهدين الذين يشاهدون برامج التلفزيون األردني مدّ 
ا نسبة المشاهدين الذين يشاهدون برامجه أكثر (. وأمّ %24.7فتبلغ )

(. وتعكس هذه النسبة %3.5ا فال تزيد عن )من خمس ساعات يومي  
 ألردني.ة التلفزيون اا لجماهيريّ ا نسبي  انخفاض  

ي رغبات التلفزيون األردني ال يلبّ  وقد ُيعزى ذلك إلى أنّ 
النتائج على  شباعاتهم بالصورة المطلوبة. وتدلّ إق يحقّ ال و  ,المشاهدين

ة األولى, والتي تحتاج على ما ُبْعِد المشاهد األردني عن قناته الوطنيّ 
ون جل جذبِه إليها. وقد يكأْين من يبدو إلى تطوير وتحسين مستمرّ 

هذا  للجانب المادي دور في عدم تطوير التلفزيون األردني, إاّل أنّ 
في هذا  الجانب ليس الوحيد, فالعنصر البشري اإلداري والفني مهمّ 

 ا.الصدد أيض  
كما يبين الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

حول عدد  ,ناث(بين إجابات عينة الدراسة حسب النوع )الذكور واإل
ا؛ حيث كان ساعات التي يقضونها أمام شاشة التلفزيون األردني يومي  ال

 (.=2021مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة اإلحصائيـة )
تشاهدين فيها برامج التلفزيون  /ما أفضل الفترات التي تشاهد

 األردني؟
 ون األردنيتوزيع أفراد العينة حسب الفترات التي يشاهدون فيها برامج التلفزي 8جدول 

                      
 الجنس

 فترات المشاهدة

 المجموع الكلي إناث ذكور
النسبة  العدد

 المئوية
النسبة  العدد

 المئوية
النسبة  العدد

 المئوية
 %0 0 %0 0 %0 0 ةالفترة الصباحيّ 
 %0 0 %0 0 %0 0 فترة الظهيرة

 %100 400 %100 192 %100 208 ةلمسائيّ االفترة 
 %100 400 %100 192 %100 208 وعالمجم

جميع أفراد  إلى أنّ 8) قم )رّ ال ذي تشير النتائج في الجدول
 في إاّل ا، ا أو نادر  ا أو أحيان  دائم   العينة ال ُيعّرضون أنفسهم, سواء

ني, وقد يكون لذلك عالقة مباشرة دالتلفزيون األر  الفترة المسائية لبثّ 
 ة.المعنيّ  بأوقات مزاولة أعمالهم في الجامعات

 تشاهدين البرامج التي يبث ها التلفزيون األردني؟/ ِبرفقِة َمْن تشاهد
توزيع  أفراد العينة حسب تعريض أنفسهم لبرامج التلفزيون األردني  9جدول 

 بمفردهم أو مع غيرهم

 الجنس
 المتغير

 المجموع الكلي إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي  

النسبة  العدد
 ةالمئويّ 

النسبة  عددال
 ةالمئويّ 

النسبة  العدد
 ةالمئويّ 

0.001 

بمفردي 
 ادائم  

22 10.6% 18 9.4% 40 10%  

بمفردي 
 اأحيان  

32 15.4% 13 6.8% 45 11.3%  

  %19.7 79 %21.3 41 %18.2 38 ابمفردي نادر  
مع أفراد 
 ااألسرة دائم  

58 27.9% 62 32.3% 120 30%  

مع أفراد 
 ااألسرة أحيان  

52 25% 36 18.8% 88 22%  

مع أفراد 
 ااألسرة نادر  

6 2.9% 22 11.4% 28 7%  

  %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

( %30ما نسبته ) لى أنّ إ( 9قم )رّ ذي الالجدول  نتائجتشير 
من أفراد العّينة يشاهدون برامج التلفزيون األردني مع أفراد األسرة 

ة ا, إْذ يميل الفرد عامّ تفعة نسبي  ا, وهي نسبة يمكن وصفها بالمر دائم  
عها الذي يمكن إلى مشاهدة البرامج التلفزيونية بمفرده, وذلك بسبب تنوّ 

 عن ارتفاع عدد القنوات التلفزيونية, د األذواق, فضال  ي إلى تعدّ أن يؤدّ 
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 برامج التلفزيون األردني واالشباعات المتحققة منهاتعرض أساتذة الجامعات األردنية وادارييها ل

 

 

وامتالك كثير من األسر أكثر من جهاز تلفزيون. من ناحية أخرى, 
نة ت داللة إحصائية بين إجابات عيّ نت النتائج وجود فروق ذابيّ 

لى إحول السؤال الذي يهدف  ,الدراسة حسب النوع )الذكور واإلناث(
معرفة الرفيق الذي يكون عند مشاهدة البرامج التي يبّثها التلفزيون 

( أقل من مستوى الداللة 2.222) األردني؛ حيث كان مستوى الداللة
ناث أكثر رغبة في مشاهدة اإل (,  وُيالَحظ أنّ =2021اإلحصائيـة )

البرامج التلفزيونية مع أفراد األسرة من الذكور, إْذ تبلغ نسبة اإلناث 
(, %32.3ا )اللواتي يشاهدن برامج التلفزيون مع أفراد األسرة دائم  

لى شعور إعزى سبب ذلك ( من الذكور. وقد يُ 27.9مقابل ما نسبته )
والى شّدة اهتمامهن األسري أكثر من الذكور,  اإلناث بدفء الجوّ 

ة المضمون, حيث أثبت استطالع للرأي أجراه بالبرامج التلفزيونية دراميّ 
لى متابعة إ أكثر ميال   اإلناث في األردنّ  أنّ  م,0222الباحث عام 

ة مع أفراد األسرة أكثر من الذكور. ة الدراميّ المسلسالت التلفزيونيّ 
ا, ( المذكورة آنف  %30لى نسبة المشاهدين البالغة )إويمكن النظر 

صورة من صور الترابط داخل المجتمع األردني. وقد وجد  بوصفها
أفراد العينة الذين يحرصون على مشاهدة برامج التلفزيون  الباحث أنّ 

ن تقع أعمارهم جين, وممّ ا, هم من المتزوّ األردني مع أفراد األسرة دائم  
 ( سنة.58-(45بين 

ق األردني وتلب ي رغباتك وتحق   ها التلفزيونما البرامج التي يبث  
 إشباعاتك؟

لون متابعتها على شاشة توزيع أفراد العينة حسب البرامج التي يفض   01جدول  
 التلفزيون األردني

 الجنس
 برامج

التلفزيون 
 األردني

 المجموع الكلي إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 العدد
النسبة 
 العدد 0.001 العدد المئوية

النسبة 
 0.176 لمئويةا

 %21.3 85 %17.7 34 %24.5 51 ةخباريّ اإل

 

 %16 64 %14.6 28 %17.3 36 ةاالقتصاديّ 
 %17 68 %18.8 36 %15.4 32 ةالثقافيّ 
 %29 116 %28.1 54 %29.8 62 ةالدينيّ 
 %10.3 41 %13.5 26 %7.2 15 ةالرياضيّ 
 %6.5 26 %7.3 14 %5.8 12 ةالترفيهيّ 
 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

المشاهدين  ( أنّ 10قم )رّ ذي التبّين النتائج الواردة في الجدول 
ة, التي قد تلّبي رغباتهم وتشبع ا بالبرامج الدينيّ ين أكثر اهتمام  األردنيّ 

احتياجاتهم أكثر من غيرها على شاشة التلفزيون األردني, حيث تبلغ 
هي نسبة منخفضة, إذا , ومع ذلك ف%29)نسبة  هؤالء المشاهدين )

نسبة  قورنت بنسٍب سابقٍة في بحٍث سابق أجراه الباحث, تَُبّيُن أنّ 
البرامج الدينية التي يبّثها التلفزيون األردني  المشاهدين الذين يرون أنّ 

وتلبي رغباتهم وتشبع احتياجاتهم كانت أكثر بقليل من ضعفْي النسبة 
د القنوات ى ذلك إلى تعدّ ث, وقد ُيعز حالتي توصل إليها في هذا الب

ا أكثر من التلفزيون األردني. الفضائية التي تولي البرامج الدينية اهتمام  
أّما االهتمام الثاني للمشاهدين بالبرامج التي يبّثها التلفزيون األردني, 

 , أنّ (%21.3)خبارية, حيث يرى ما نسبته  فهو االهتمام بالبرامج اإل
وتشبع احتياجاتهم. وتزيد نسبة الذكور عن ي رغباتهم هذه البرامج تلبّ 

ة واالقتصاديّ  (%17)ة لي ذلك البرامج الثقافيّ تناث في هذا الصدد. اإل
نة من المجموع الكلي ألفراد العيّ   (%10.3) , ويرى ما نسبته(16%)

ة التي يشاهدونها على شاشة التلفزيون األردني, البرامج الرياضيّ  أنّ 
اجاتهم, وهي نسبة ضئيلة من المشاهدين, ي رغباتهم وتشبع احتيتلبّ 

نة يرون في قنوات فضائية أخرى تلبية أفراد العيّ  وقد يعود ذلك إلى أنّ 
شباع ا الحتياجاتهملرغباتهم التلفزيون األردني, مقارنة  ب أفضلبنحٍو  , وا 
ة تطوير ة المتاحة لتلك الفضائيات إمكانيّ مكانات الماليّ ر اإلحيث توفّ 

ة باستمرار,أكثر. وتأتي البرامج الترفيهية في آخر برامجها الرياضيّ 
اهتمامات المشاهد األردني, إْذ تبلغ نسبة من ُيعّرض نفسه لها من 

النتائج المذكورة على مدى ضعف البرامج  وتدلّ  (.(%6.5الجنسين 
ها التلفزيون األردني, فهي ال تلبي رغبات سوى عدد الترفيهية التي يبثّ 

 قليل من المشاهدين.
ة ن الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ كما يبيّ 
حول البرامج  ,ناث(نة الدراسة حسب النوع )الذكور واإلبين إجابات عيّ 

لون متابعتها على شاشة التلفزيون األردني؛ حيث كان التي يفضّ 
 (.=2021ـة )مستوى الداللة أعلى من مستوى الداللة اإلحصائيّ 

ة برامج التلفزيون األردني التي تلب ي رغباتك ما درجة تقييمك لجود
 ق إشباعاتك؟وتحق  

ق ي رغباتهم وتحق  فراد العينة حسب تقييمهم لجودة البرامج التي تلب  أتوزيع  00جدول 
 شباعاتهم على شاشة التلفزيون األردنيإ

 الجنس
جودة 
 البرامج

 المجموع الكلي إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائي ة

 سبةالن العدد
 المئوية

 النسبة العدد
 المئوية

 النسبة العدد
 المئوية

0.029 

اجّيدة جد    58 27.9% 40 20.8% 98 24.5%  
 %23.5 94 %21.9 42 25% 52 جّيدة
 %31 124 %30.2 58 %31.7 66 مقبولة

 %21 84 %27.1 52 %15.4 32 ال رأي لي
 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع

( من %24.5ما نسبته ) ( أنّ 11قم )رّ ذي الالجدول ن نتائج تبيّ 
ها التلفزيون األردني البرامج التي يبثّ  يجدونأفراد العّينة من الجنسين 

 (%23.5), مقابل ادة جد  جي  ٍة جق إشباعاتهم بدر وتحقّ  ,ي رغباتهمتلبّ 
 إاّل أنّ  دة،جي  ق إشباعاتهم بدرجة ي رغباتهم وتحقّ ها تلبّ منهم يرون أنّ 

ن يرى أنَّ برامج التلفزيون األردني تلبي رغباته وتحقق إشباعاته نسبة م
ل قرابة (, وهي نسبة ال يستهان بها وتشكّ %31فتبلغ ) مقبولة بدرجةٍ 

ثلث عدد المبحوثين الذين يعرضون أنفسهم لتلك البرامج. وفّضَل ما 
ه ة توجّ منهم عدم إبداء الرأي. وتدّل النتائج على إمكانيّ   (%21)نسبته
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ين إلى تعريض أنفسهم لقنواٍت فضائيٍة د كبير من المشاهدين األردنيّ عد
ق إشباعاتهم أكثر من التلفزيون ي رغباتهم وتحقّ ها تلبّ أخرى يرون أنّ 

نت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األردني. كما بيّ 
حول تقييمهم  ,نة الدراسة حسب النوع )الذكور واإلناث(إجابات عيّ 
شباعاتهم على شاشة إق ي رغباتهم وتحقّ لبرامج التي تلبّ لجودة ا

( أقل من 2.202التلفزيون األردني؛ حيث كان مستوى الداللة )
 (.=2021ـة )مستوى الداللة اإلحصائيّ 

ق إشباعاتك من خالل هل ُيلب ي التلفزيون األردني رغباتك ويحق  
 ا؟ا وعالمي  ا وعربي  متابعته لألحداث الجارية محلي  

 
شباع احتياجاتهم خالل متابعته لألحداث الجارية محلي   01جدول   ا.ا وعالمي  ا وعربي  توزيع أفراد العينة من الجنسين حسب قيام التلفزيون األردني بتلبية رغباتهم وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( إلى تدّني نسبة المشاهدين 20قم )رّ ذي التشير نتائج الجدول 
ق ي رغباتهم ويحقّ يلبّ  التلفزيون األردنيّ  من الجنسين, الذين يرون أنّ 

ة, إْذ ال تزيد نسبتهم من شباعاتهم بما يبّثه حول األحداث المحليّ إ
لعينة. وهي نسبة ( من المجموع الكلي ألفراد ا%25.7الطرفين عن )

ة توحي بعدم رضا عدد كبير من المشاهدين عن قناتهم التلفزيونيّ 
( من أفراد العينة يرون أّن (%18.3الوطنية. وتُبين النتائج أّن 

ق إشباعاتهم بما يبّثُه حول ي رغباتهم ويحقّ التلفزيون األردني يلبّ 
من  (%15)ة, مقابل ما نسبته األحداث الجارية في المنطقة العربيّ 

تهم بما يبّثه عن اق إشباعي رغباتهم ويحقّ ه يلبّ أفراد العّينة يرون أنّ 
 ( من المبحوثين أنّ %41ة. ويرى ما نسبته )ة العالميّ األحداث المحليّ 

  من ق إال قليال  وال يحقّ  , من رغباتهمالتلفزيون األردني ال يلبي إال قليال  

ة. وتدلُّ ة والعالميّ لعربيّ ة  واشباعاتهم بما يبّثه حول األحداث المحليّ إ
هذه النتائج على تدّني عدد المشاهدين الذين يعتمدون على التلفزيون 

األخبار والمعلومات على مختلف األصعدة على في الحصول  األردنيّ 
نت النتائج عدم وجود فروق ذات ة. كما بيّ ة والعالميّ ة واإلقليميّ المحليّ 

اسة حسب النوع )الذكور نة الدر ة بين إجابات عيّ داللة إحصائيّ 
شباع  ,حول قيام التلفزيون األردني بتلبية رغباتهم ,واإلناث( وا 

ا؛ ا وعالمي  ا وعربي  احتياجاتهم خالل متابعتهم لألحداث الجارية محلي  
على من مستوى الداللة أ( 2.087حيث كان مستوى الداللة )

 (.=2021ة )اإلحصائيّـ 

إلى تعريض أنفسهم لبرامج ما األسباب التي تدفع المشاهدين 
ا، والتي تحول دون قيامه بتلبية نادر   وأا أحيان   التلفزيون األردني  

 رغبات المشاهدين وتحقيق إشباعاتهم؟
شباع احتياجاتهم فال يشاهدون برامج رات التي تحول دون قيام التلفزيون األردني  نة حسب المتغي  توزيع أفراد العي   13جدول   انادر   وأا ه إال  أحيان  بتلبية رغباتهم وا 

 الجنس
 المتغيرات

 المجموع الكلي إناث ذكور

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %9.6 19 %7.4 7 %11.5 12 .ة مهما صغر حجمهاالتركيز على المنجزات المحليّ 

 %17.7 35 %14.9 14 %20.2 21 .عدم االهتمام الجّدي بالرأي والرأي اآلخر
 %5.1 10 %4.3 4 %5.8 6 .ةالتركيز الشديد على األخبار الرسميّ 

 %2 4 ---- ---- %3.8 4 ةمي البرامج السياسيّ عدم حياد مقدّ 

 الجنس
 

 المتغير

 المجموع الكلي إناث ذكور
مستوى 
الداللة 
 ةاإلحصائي  

 0.287 النسبة المئوية العدد المئويةالنسبة  العدد النسبة المئوية العدد
ق اإلشباعات بما يبّثه حول ي الرغبات ويحقّ يلبّ 

 .األوضاع في األردنّ 
 
56 

 
26.9% 

 
47 

 
24.5% 

 
103 

 
25.7% 

 

ق اإلشباعات بما يبّثه حول ي الرغبات ويحقّ يلبّ 
 .ةاألحداث الجارية في المنطقة العربيّ 

 
31 

 
14.9% 

 
42 

 
21.9% 

 
73 

 
18.3% 

ي الرغبات ويحقق اإلشباعات بما يبّثه  بّ يل
 .ةحول األحداث العالميّ 

 
33 

 
15.9% 

 
27 

 
14% 

 
60 

 
15% 

 من ق قليال   من الرغبات ويحقّ ي قليال  يلبّ 
ة اإلشباعات بما يبّثه عن األحداث المحليّ 

 .ةة والعالميّ والعربيّ 

 
88 

 
42.3% 

 
76 

 
39.6% 

 
164 

 
41% 

 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع
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 الجنس
 المتغيرات

 المجموع الكلي إناث ذكور

مات البرامج  بالحضور مي ومقدّ ع بعض مقدّ عدم تمتّ 
 .تابعتهااهتمامي لم قناع  لشدّ والجاذبية  واإل

 
9 8.7% 20 21.3% 29 14.6% 

ات عربية تلّبي رغباتي وتشبع ض لفضائيّ التعرّ 
 %38.4 76 %43.6 41 %33.7 35 .احتياجاتي أكثر من التلفزيون األردنيّ 

ة الساخنة قة باألحداث العربيّ عدم تقديم األخبار المتعلّ 
 %12.6 25 %8.5 8 %16.3 17 .ق إشباعاتيي رغباتي وتحقّ لٍة تلبّ بصورة مفصّ 

 %100 198 %100 94 %100 104 المجموع

 
( 198رات التي يرى )( المتغيّ 13قم )رّ ذي النتائج الجدول  تبّين

شباع ا من أفراد العينة أنّ فرد    ,حتياجاتهماها تحول دون تلبية رغباتهم وا 
ا أو أحيان  بسببها إاّل  فال يعّرضون أنفسهم لبرامج التلفزيون األردنيّ 

ها ة, يرْوَن أنّ ة عربيّ مة ذلك التعرَُّض لقنوات فضائيّ ويأتي في مقدّ  ,انادر  
, ويأتي عدم (%38.4)ي رغباتهم, وتبلغ نسبة هؤالء المشاهدين تلبّ 

االهتمام الجّدي بالرأي والرأي اآلخر, في المنزلة الثانية من األسباب, 
ع بعض , ويلي ذلك عدم تمتّ (%17.7)ويمّثُل هذا الرأي ما نسبته 

المشاهد  مات البرامج في التلفزيون األردني بجاذبيٍة تشدّ مي ومقدّ قدّ م
أّما , (%14.6)ل هؤالء المبحوثون ما نسبته إلى مشاهدة برامجه, ويمثّ 

قة باألحداث الساخنة في عدم  تقديم األخبار المتعلّ ما يخصُّ الفقرة: 
ي رغبات المشاهدين وتشبع لة تلبّ ة بصورة مفصّ المنطقة العربيّ 

,  (%12.6), فيمّثُل هذا الّرأي من المبحوثين ما نسبتهحتياجاتهما
 ة مهما َصُغَر التركيز على المنجزات المحليّ وبخصوص القفرة: 

 

والفقرة:  ,(%9.6) نسبته  , فيمّثُل هذا الّرأي من المبحوثين ماحجمها
ا , فيمّثُل هذقة برجال الدولة األردنيةالتركيز الشديد على األخبار المتعلّ 

عدم حياد  , وأخير ا الفقرة: (%5.1)نسبته الّرأي من المبحوثين ما
 نسبته  فيمّثُل هذا الّرأي من المبحوثين ما ةمي البرامج السياسيّ مقدّ 

(2%). 
ات ويمكن تفسير النتائج الواردة في الجدول بكثرة الفضائيّ 

غيرها ة و ة واالقتصاديّ ة والعسكريّ ة التي تتناول القضايا السياسيّ العربيّ 
ة تفوق ة وبشريّ ع بإمكانات ماديّ ة, والتي تتمتّ في بعض البلدان العربيّ 
النتائج تشير إلى مدى  نّ إ, كما ويمكن القول قدرات التلفزيون األردنيّ 
عه بقدرة لى تمتّ ا  بما يجري حوله من أحداث, و  وعي المشاهد األردنيّ 

بداء الرأي في كثير من األمور واألحداث على كثيٍر من  على النقد وا 
 األصعدة.

ة ق إشباعاتك الخاص  رغباتك ويحق   هل ُيلب ي التلفزيون األردني  
 ا؟ا وحضاري  إعالمي   بتقديم األردن  

 ا.ا وحضاري  شباعاتهم بتقديم األردن إعالمي  إبتلبية رغباتهم وتحقيق  مدى قيام التلفزيون األردني   حول نةتوزيع آراء أفراد العي   01جدول 

 الجنس
 متغيرال

 ةمستوى الداللة اإلحصائي   المجموع الكلي إناث ذكور

 العدد
النسبة 
 العدد المئوية

النسبة 
 0.179 النسبة المئوية العدد المئوية

ق يلّبي رغبتي ويحقّ 
 %3.8 15 %4.7 9 %2.9 6 .إشباعاتي بصورة ممتازة

 

ق ي رغبتي ويحقّ يلبّ 
 %16.2 65 %18.8 36 %13.9 29 .ادة جد  إشباعاتي بصورة جيّ 

ق ي رغبتي ويحقّ يلبّ 
 %22 88 %21.3 41 %22.6 47 .دةإشباعاتي بصورة جيّ 

ق ي رغبتي ويحقّ يلبّ 
 .إشباعاتي بصورة مقبولة

92 44.2% 66 34.4% 158 39.5% 

ق ي رغبتي وال يحقّ ال يلبّ 
 .إشباعاتي

34 16.3% 40 20.8% 74 18.5% 

 %100 400 %100 192 %100 208 المجموع
 

( آراء أفرد العّينة حول دور 14قم )رّ ذي التبّين نتائج الجدول 
 بتلبية رغباتهم وتحقيق إشباعاتهم في تقديم األردنّ  التلفزيون األردنيّ 

من المجموع الكلي (%39.5) ا, حيث يرى ما نسبته ا وحضاري  إعالمي  
ة بصور يقوم بهذا الدور  التلفزيون األردنيّ  أنّ  ,للمبحوثين من الجنسين

ي يلبّ  التلفزيون األردنيّ  وأما نسبة المشاهدين الذين يرون أنّ  مقبولة.
ه يقوم , يرْوَن أنّ (%16.2), مقابل (%22), فتبلغ دةبصورة جي  ذلك 

من  (%3.8)ا. وال يرى سوى ما نسبته دٍة جد  بذلك بصورٍة جيّ 
من الجنسين  (%18.5)ما نسبتُه  ه يقوم بذلك. إاّل أنّ المبحوثين أنّ 
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ق إشباعاتهم في وال يحقّ  ,ي رغباتهمال يلبّ  التلفزيون األردنيّ  ن أنّ يرو 
 ا.ا وحضاري  إعالمي   تقديم األردنّ 
عدد المشاهدين للتلفزيون  النتائج على الخشية من أن يقلّ  وتدلّ 

 إذا لم يحدث تطوير شامل فيه. ,مستقبال   األردنيّ 
ة وأشارت نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالّ 

  مدى قيام التلفزيون األردنيّ  حولنة بين استجابات أفراد العيّ  ,اإحصائي  

ا إعالمي   شباعاتهم بتقديم األردنّ إبتلبية رغباتهم وتحقيق 
( أعلى من مستوى 2.272, حيث بلغ مستوى الداللة )اوحضاري  

 (.=2021ـة )الداللة اإلحصائيّ 

إمكانها أن تجعل تريَن أنَّ ب /برأيك! ما العناصر التي ترى
ا على  تلبية رغباتك وتحقيق إشباعاتك؟  قادر   التلفزيون األردني  
 ختيار أكثر من إجابة.امالحظة: يمكن 

توزيع آراء افراد العينة حسب العناصر التي يرون أنها كفيلة بتلبية التلفزيون األردني لرغباتهم وتحقيق اشباعاتهم 01جدول 

 الجنس
 المتغير

 مجموع الكليال إناث ذكور

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %12.5 75 %12.5 32 %12.6 43 .ة التعبيررْفع سقف حريّ 
 %24.4 146 %25 64 %24 82 .ةبوضوٍح وشفافيّ  ة التي يعاني منها المواطن األردنيّ مناقشة المشكالت االقتصاديّ 

 %8.5 51 %8.2 21 %8.8 30 .مها التلفزيون األردنيّ ضة في البرامج التي يقدّ تفعيل مشاركة قوى المعار 
             ن من العمل دون تعليماتة ليتمكّ ا من االستقالليّ نوع   منح التلفزيون األردنيّ 

 .ةعالم األردنيّ ة مباشرة من وزارة اإلو توجيهات رسميّ أ
52 15.2% 35 13.7% 87 14.5% 

ف عن تغطية ة بجرأة وشجاعة وعدم التخلّ ارية في المنطقة العربيّ تغطية األحداث الج
 %9.5 57 %10.2 26 %9.1 31 المهّمة.ة حداث المحليّ بعض األ

 %7.7 46 %7.4 19 %7.9 27 .ةة العربيّ ة في نقد األنظمة القمعيّ منح التلفزيون الحريّ 
ميها قدّ من حيث مُ  مها التلفزيون األردنيّ إعادة النظر في بعض البرامج التي يقدّ 

 .ومضامينها
33 9.6% 27 10.5% 60 10% 

 %12.7 76 %12.5 32 %12.8 44 .عدم التعتيم على بعض ما يجري من أحداث داخل األردنّ 
 %100 598 %100 256 %100 342 المجموع

إلى العناصر التي يرى   (15)تشير النتائج الواردة في الجدول 
ي رغباتهم وتحقق إشباعاتهم من المشاهدون بأنها كفيلة بأن تلبّ 

التعّرض لبرامج التلفزيون األردني, وتأتي مناقشة المشكالت 
اإلقتصادية بوضوح وشفافية في مقدمة تلك العناصر, وتبلغ نسبة آراء 

. يلي ذلك رغبة المشاهدين في أْن (%24.4)المبحوثين حول ذلك 
ليتمكن من العمل  تمنح الدولة التلفزيون األردني نوعا  من االستقاللية

دون تعليمات أو توجيهات مباشرة من وزارة اإلعالم األردنية, وتبلغ 
 , وقد طالب ما نسبته(14.5)نسبة اآلراء التي عّبرْت عن ذلك 

من اآلراء التلفزيون األردني بعدم التعتيم على ما يجري من (12.7%)
من  (%12.5)أحداث على الساحة األردنية, مقابل مطالبة ما نسبته 

اآلراء برفع سقف حرية التعبير على شاشة التلفزيون األردني. وقد 
حظي واقع البرامج التي يبثها التلفزيون األردني باهتمام المبحوثين, 

من اآلراء إعادة النظر في بعض البرامج  (%10)حيث ترى نسبة 
التي يقدمها التلفزيون األردني من حيث مقدميها ومضامينها. ويطالب 

لتلفزيون األردني بتغطية األحداث من اآلراء ا  (%9.5)ه ما نسبت
  (%8.5)الجارية في المنطقة العربية بجرأٍة وشجاعة. ويرى ما نسبته 

كة قوى المعارضة في البرامج التي من آراء المبحوثين بتفعيل مشار 
من اآلراء التي تطالب بمنح  (%7.7)يبّثها التلفزيون األردني, مقابل 

 رية في نقد األنظمة القمعية في المنطقة.التلفزيون الح

وتدل النتائج على مدى وعي المشاهدين واهتمامهم بما يجري 
ضد أنظمة الحكم في بعض أقطار أحداث محلية, وتطورات في  من

الوطن العربي. وتدل النتائج على إلمام المبحوثين بالسياسة التي 
في وسائل اإلعالم  تنتهجها الحكومة األردنية, والتي تجد لها انعكاسا  

 الرسمية, وبخاصة في التلفزيون األردني.
من اإلناث بما وتدل النتائج كذلك على أن الذكور أكثر اهتماما  

يجري على الصعيدين األردني والعربي من أحداث وتطورات على 
 مختلف األصعدة.

وتدل النتائج المذكورة أعاله إلى مدى النضج الفكري لدى 
والى مدى إحاطتهم بما يجري حولهم من  نسين,من الج المشاهدين
العربية , والى مدى تضامنهم مع أشقائهم في البلدان وأحداث تطورات

كما وتدل النتائج  الذين يعانون من مشكالت وكوارث إنسانية مستمرة,
ق المشاهد األردني إلى منحه حرية التعبير عن آرائه وأفكاره, وْ على ت

 وتنمويا . رفعة بلده ديمقراطيا  رغبة  منه في المساهمة في 

 نتائج البحث:
 :اآلتيةلى النتائج إخلصت الدراسة 

 االنترنت , الذين يعتمدون على بحوثين ارتفاع نسبة الم
في الحصول على المعلومات والفضائيات التلفزيونية 

الصحف واألخبار, وتدّني نسبة من يعتمد منهم على 
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      ل على ذلكفي الحصو  والمجالت واإلذاعة المسموعة
 (. 6) جدول رقم

 المبحوثين يعّرضون أنفسهم من  (%50.5) أن ما نسبته
العتقادهم أنه ال يلّبي  ,لبرامج التلفزيون األردني بشكل دائم

 (.6يحقق اشباعاتهم )جدول رقم  الرغباتهم و 
 ال تزيد ساعات من المبحوثين  (%40) أن ما نسبته

ة إلى ساعتين يوميا , للتلفزيون األردني عن ساع مشاهدتهم
وتعكس هذه النتيحة عدم قيامه بتلبية رغبات المشاهدين 

 (.7وتحقيق اشباعاتهم بالصورة المطلوبة )جدول رقم 
  التي يبثها التلفزيون  اإلخباريةتحظى البرامج الدينية و

األردني وتلّبي رغبات المشاهدين وتحقق اشباعاتهم باهتمام 
منهم للثانية. (%21.3) و ( منهم لألولى, %29ما نسبته )
منهم,  (%17)الثقافية فال تحظى سوى باهتمام  وأما البرامج

 التيالترفيهية , ف(%16)يلي ذلك البرامج االقتصادية 
 (.10 من المشاهدين )جدول رقم( %6.5تحظى باهتمام )

  من المبحوثين من الجنسين ُيّقيموا (%31)أنَّ ما نسبته 
ى أساس أنها برامج مقبولة, برامج التلفزيون األردني عل

 (.11يرون أنها جيدة جدا )جدول رقم  (%24.5)مقابل 
   من المشاهدين يرون أن التلفزيون األردني ال (%41) أن

يلّبي إاّل قليال  من رغباتهم, ويحقق قليال من إشباعاتهم بما 
 (.12يبّثُه حول األحداث المحلية والعربية والعالمية )جدول 

 ألردني ال يلبي رغبات المشاهدين وال يحقق أن التلفزيون ا
إشباعاتهم لعدم اهتمامه الجّدي بالرأي والرأي اآلخر, 
ولتركيزه على المنجزات المحلية مهما صغر حجمها, 
ولتركيزه الشديد على االخبار الرسمية , ولعدم حياد مقدمي 
البرامج, وعدم تمّتع بعضهم بالحضور و الجاذبية و االقناع 

م المشاهد , فضال  عن عدم تقديمه األخبار لشد اهتما
المتعلقة باألحداث الساخنة في المنطقة العربية بصورٍة 

( و تخلفه عن تغطية بعض االحداث 22مفّصلة )جدول 
 المحلية الهامة .

  من المشاهدين ُيَعّرضون أنفسهم لفضائيات  (%38.4)أن
من تلفزيونية  عربية تلبي رغباتهم وتحقق إشباعاتهم أكثر 

 (.14التلفزيون األردني )جدول رقم 
  أن مناقشة المشكالت االقتصادية, ورفع سقف حرية

التعبير, وتغطية األحداث الجارية بجرأة وشجاعة, وتفعيل 
مشاركة المعارضة في البرامج التلفزيونية وغير ذلك, ُيَمّكُن 
التلفزيون األردني من تلبية رغبات المشاهدين وتحقيق 

 إشباعاتهم.

 :وصياتالت
 :توصي الدراسة باآلتي

  أن يعيد التلفزيون األردني النظر في تعامله مع الصورة التي
تأتي سريعة وغير مكتملة المضمون أحيانا , حيث أن 

 يتم في بعدها اإلخباري فقط. ن الالتعامل معها ينبغي أ
  أن يعيد التلفزيون األردني تأهيل إعالمييه في مجال اإلعالم

حتاج هذا الميدان إلى خبراء متخصصين الميداني, حيث ي
في األحداث على كافة األصعدة, وذلك بغية أن يكون 
المشاهد مدركا  األسباب الكامنة وراء اندالعها من النواحي 

 السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
  أن يتخلى التلفزيون األردني عن أساليب العمل اإلعالمي

ما يصرح به وزير القديمة القائمة على أساس انتظار 
اإلعالم أو من ينوب عنه, كمنطلق أو أساس إلعداد 
 الرسالة اإلعالمية حول مختلف القضايا المحلية والخارجية.

  أن يقدم التلفزيون األردني األحداث الجارية في بعض
البلدان العربية بدّقة وأمانة, وأن تكون الموضوعية والمهنية 

تحلي بالقدرة على تقييمها أساسا  لتعامله معها, مع ضرورة ال
ونقدها, وتقديم الرأي والرأي اآلخر كي تكتمل صورة الحدث 

 في ذهن المشاهد.
 يوحي التلفزيون األردني أو يحاول أن يغفل أهمية ما  ن الأ

يجري من أحداث على الساحة العربية, وما ينجم عنها من 
 اعتقاٍل وبطٍش وتنكيٍل بالمواطنين المتظاهرين سلميا , ألنّ 
من شأن االهتمام بذلك أن يشّد اهتمام المشاهد إلى 

 التلفزيون األردني ويعزز من مصداقيته اإلعالمية.
 الخبر العاجل" عن األحداث   ولي التلفزيون األردنيأن ي"

إضافية , كي ال ُيترك أهمية الداخلية والخارجية معلومات 
المشاهد األردني ينتظر تلك المعلومات في موعد نشرة 

خبار الرئيسة, أو كي ال يبحث عن ذلك في فضائيات األ
 أخرى.

  أن يزداد اهتمام التلفزيون األردني بالبرامج الموّجهة إلى كل
فئة من فئات المجتمع, مع ضرورة أن يشترك بإعدادها 
متخّصصون تربوّيون وعلماء نفس واجتماع إلى جانب 

 اإلعالميين األردنيين.
 ردني بالمباريات الرياضية أن يزداد اهتمام التلفزيون األ

المحلية وغيرها, بحيث ال يقتصر ذلك على األلعاب 
 والمباريات الرياضية التي تقام في العاصمة فقط.

  أْن يقّدم التلفزيون األردني أفالما ومسلسالت تلفزيونية جديدة
ذات مضامين اجتماعية وسياسية مفيدة, وأالّ يستمر في 

ا أراد أن ُيبقي على فئة تركيزه على بث القديم منها, إذ
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المشاهدين المهتمين بذلك, حيث أن المنافسة كبيرة جدا 
 على هذا الصعيد.

  أن يدرك التلفزيون األردني أن من أهم أسباب تعّريض الفرد
نفسه للفضائيات التلفزيونية هو الحصول على المعلومات, 
وفهم األحداث من خالل شرح األخبار وتحليلها بدقة, فضال 

ورة التمّيز بالجرأة في عرضها, غير غافٍل عن أن عن ضر 
فئات من المشاهدين تتصدر دوافع التسلية والتخلص من 

 .الملل قائمة أولويات تعرضهم للتلفزيون
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