مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .أشرف المناصير  -شادي أبو راشد

أثر أمناط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية األردنية
من وجهة نظر القائم باالتصال (دراسة تحليلية)
د .أرشف املناصري  -شادي أبو راشد
جامعة الرشق األوسط

53

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي

أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي في القنوات التلفزيونية األردنية
من وجهة نظر القائم باالتصال (دراسة تحليلية)
امللخــص  :هدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى أثــر أمنــاط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات
التلفزيونيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال ،وذلــك مــن خــال دراســة تحليليــة ،وقــد اعتمــدت
الدراســة عــى املنهــج الوصفــي القائــم عــى دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة ،أو مجموعــة مــن
األفــراد ،أو مجموعــة مــن األحــداث أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر خصائــص الظاهــرة وتحليلهــا وتقوميهــا؛
ملعرفــة املتغــرات التــي تتســ ّبب يف حــدوث الظاهــرة .وقــد تــ ّم تصميــم اســتبانة للدراســة لتحقيــق
األهــداف املتوخــاة ،حيــث تك ـ ّون مجتمــع الدراســة مــن ( )13قنــاة خاصــة يف األردن ،أمــا العينــة فتشــكلت
مــن اإلعالميــن القامئــن باالتصــال ،مثــل :امل ُح ِّرريــن ،وامل ُذيعــن ،وامل ُص ِّوريــن يف قنــايت( :رؤيــا،
واململكــة) ،واســتندت عــى نظريــة حــارس البوابــة ،ونظريــة ترتيــب األولويــات .وقــد توصلــت الدراســة إىل
عــدد مــن النتائــج ،أبرزهــا :أ ّن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدّم محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل
تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور ،وأ َّن املضمــون يتوافــق مــع مســتوى الحــدث ،وأنهــا تســهم
وتبــن أ ّن أدوار املالكــن
يف تغيــر مفاهيــم الجمهــور املســتهدف نحــو مختلــف املواضيــع املطروحــة،
ّ
يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤيــة واســراتيجيات القنــاة ،وأنهــم يدركــون أهميــة تطويــر
خطــة إعالميــة للربامــج التــي تطرحهــا القنــوات التــي ميتلكونهــا .وأوصــت الدراســة بــرورة قيــام القنــوات
ـي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــا ّم للجامهــر بشــكلٍ يُشــبع
التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمـ ّ
ـي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة
ـ
إعالم
ـوى
ـ
محت
ـم
حاجاتِهــم ورغباتِهــم االجتامعيــة ،ورضورة تقديـ
ّ
التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
اإلعالمي ،القنوات التلفزيونية األردنية ،القائم باالتصال
الكلامت الدالة :أمناط امللكية ،املحتوى
ّ
The Effect of the Production Pattern on the Media Content in the Jordanian TV
)Channels from the Contact Person Point View (An analytical study
Dr. Ashraf AL-Manaseer - Shadi Abo-Rashed
Abstract : The effect of the production pattern on the media content in the Jordanian
TV channels from the contact person point view, through analytical study. The study
relied on the descriptive approach based on studying the facts about the nature of
the phenomenon or a group of individuals, or a group of events or situations related to
photographing, analyzing and evaluating the characteristics of the phenomenon to find
out the variables that cause the phenomenon to occur. A questionnaire was designed
for the study to achieve the desired goals, the study population consisted of 13 private
channels in Jordan, and the sample consisted of media contact person, editors,
broadcasters and photographers in the two channels (Roya and Kingdom). It was based
on gatekeeper theory and prioritization theory. The study found a number of results, the
most are: Jordanian satellite TV channels provide media content aimed at improving its
image among the different audiences. The content is consistent with the level of the event
and contributes to changing the concepts of the target audience towards the different
subjects. Demonstrate the vision and strategies of the channel and recognize the
importance of developing an information plan for the programs offered by the channels
they own. The study made a number of recommendations, the most important of which
are: The necessity of satellite TV channels to provide media content commensurate with
the trends of public opinion to the masses and to satisfy their needs and social desires.
And the satellite television channels providing media content aimed at increasing the
bonds of love and trust that would achieve the success of these channels.
Key words: Production Patterns, Media Content, Jordanian TV Channels, Contact Person.
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املقدمة
لقــد ازداد اإلعــام أهميــة يف وقتنــا الحــارض؛ فمــن خاللــه يعــر الجمهــور عــن نفســه ،ويتفاعــل مــع محيطــة
وبيئتــه ومجتمعــه،
خاللــه تتش ـكّل القناعــاتُ واملفاهيــم والســلوكيات ،ويق ـدّم أدلــة ومــؤرشات عــى مــا وصلــت إليــه األمــة
ِمــن تقــدّم ،فــكان مــن الطبيعــي أن تتطــور وســائل اإلعــام املطبوعــة واملســموعة واملرئيــة ،وتتقــدم
ـا مكّنهــا أل ْن تكــو َن أهـ َّم وســائل املجتمع
وســائلها ،وتتســع وتتنـ ّوع مواضيعهــا واألحــداث التــي تعالجهــا؛ ِمـ ّ
الحديــث يف تحقيــق مصالحــه الوطنيــة العليــا ،الداخليــة أو الخارجيــة ،ويف جميــع مياديــن الحيــاة :السياســية،
واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة (خضــور .)2011 ،ويف هــذا اإلطــار يتش ـكّل الوعــي اإلنســاين عــر
منــط التواصــل مــن خــال وســائل اإلعــام ،ويظهــر ذلــك مــن خــال منــط ملكيــة هــذه األدوات؛ ف َمــن ميلكُهــا
ـاك واملســاهمني ،ولــه التأثــر األكــر
ميلــك التأثــر ،فنمــط امللكيــة هــو األهــم يف تحديــد مصالــح المُـ ّ
عــى تغــر أمنــاط اإلنتــاج اســتنادا عــى النظريــة االقتصاديــة يف ملكيــة وســائل اإلنتــاج؛ ذلــك بــأ ّن منــط
ـفي للمجتمــع.
يف والثقــا ّ
اإلنتــاج وتعــدد واختــاف أمنــاط امللكيــة يؤثــر يف املحتــوى املعــر ّ
يف والفلسـ ّ
وكــا هــو معــروف فــإ ّن منــط اإلنتــاج يعتمــد بشــكلٍ رئيـ ٍ
ـس عــى حريــة متلّــك األدوات اإلنتاجيــة واالســتحواذ
عــى فائــض القيمــة املنتجــة ،ومنــط اإلنتــاج الرأســايل يقــوم عــى أ ّن هنــاك فرصــاً متســاوية لجميــع
أفــراد املجتمــع يف متلّــك أدوات اإلنتــاج ،فهــو قائــم عــى املنافســة والتميــز ملــن يُقـدِّم األفضــل .كذلــك
فــإ ّن اإلعــام يقــوم عــى تلــك الفــروض الرأســالية ،فأصبحــت املنافســة تســود بــن مختلــف املؤسســات
اإلعالميــة لتحقيــق أهدافهــا القامئــة عــى مصلحــة املــاك واملســاهمني يف املؤسســة ،وهــذا يرتبــط
بكيفيــة منــط ملكيــة املؤسســة اإلعالميــة ،مــع اإلقــرار بوجــود اختــاف بــن اإلعــام عــن بقيــة املنتجــات
 .))Sullivan, 2014فاإلعــام يخلــق املحتــوى املعــريف الــذي يســعى إىل إيصالِــه إىل املشــاهدين
والجمهــور امل ُتلقــي ،ومــن ثـ َّم فــإ ّن هــذه املؤسســات تحــاول تجميــع أكــر عــد ٍد منهــم ،وبيعهــم اإلعالنــات،
ـي يتناســب مــع ميــول
أو املواقــف السياســية ،أو التغـ ّ
ـرات األيدولوجيــة مــن خــال تقديــم محتــوى إعالمـ ّ
ـا تقدمــه املؤسســات اإلعالميــة املنا ِفســة
هــذه الجامهــر ،ويكــون قــادرا ً عــى جذبهــم بشــكلٍ أقــوى ِمـ ّ
عــى اســتقطاب الجامهــر.
مشكلة الدراسة
ـي يف القنــوات األردنيــة ،ومــا يتطلبــه ذلــك مــن
انطالقـاً ِمــن أ ّن منــط امللكيــة يؤثــر عــى املحتــوى اإلعالمـ ّ
تضافــر عوامــل ومؤثــرات عديــدة تشــمل القوانــن وتطبيقهــا ،وشــكل امللكيــة ،ومــا إىل ذلــك ،فــإ ّن الرتكيــز
عــى منــط امللكيــة املأمــول ،الهــادف إىل تغيــر الســلوك كجــزء مــن منظومــة إعالميــة متكاملــة ،يســتدعي
أيضـاً البحــث يف جملــة األســباب التــي أبقــت تأثــر هــذه األمنــاط دون املســتوى الــذي يســتحق الذكــر .وقــد
وجــد الباحثــان مــن خــال اطّالعهــا عــى الدراســات التــي توافــرت ،وقراءتهــا املتأنيــة ملــا تقدمــه وســائل
اإلعــام املتعــددة حــول املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،أ ّن هنــاك حاجـ ًة ماســة إىل دراســة أردنيــة
تبحــثُ يف أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة حــول هــذا املوضــوع.
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أسئلة الدراسة
ميكن تحقيق الغرض من هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآليت:
ما أثر منط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية األردنية؟
وقد انبثق عن هذا التساؤل األسئلة اآلتية:
ـي يالمــس اهتاممــات
الســؤال األول :مــا أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكلٍ موضوعـ ٍّ
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
الســؤال الثــاين :مــا مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم
ـي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
برامــج ومحتــوى إعالمـ ّ
الســؤال الثالــث :مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل امل ُح ِّرريــن ونوعيــة الربامــج
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
ـي يف القنــوات األردنيــة مــن
الســؤال الرابــع :مــا مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمـ ّ
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟
أهمية الدراسة
أوال :األهميــة العلميــة  :تكتســب هــذه الدراســة أهم ّيتهــا مــن أنهــا ت ُعـ ّد إحــدى الدراســات اإلعالميــة الحديثــة
الباحثــن) إال يف نطــاقٍ محــدود يف مجــال منــط امللكيــة
التــي مل تتــم دراســتها أو بحثهــا (حســب علــم
ْ
واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،ومــن ثـ َّم فــإ ّن أهميــة هــذه الدراســة تكمــن يف تناولهــا املحتــوى
اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ،والتــي تســتدعي تضافــر وتكامــل جهــود الباحثــن لدراســة هــذه األمنــاط
وتحليلهــا ،كــا تتضــح هــذه األهميــة مــن إمكانيــة وضــع أســس علميــة للكتابــة يف مجــال منــط امللكيــة
ـي و ُمتــزن.
واملحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة بشــكل موضوعـ ٍّ
اإلعالمــي
ثانيــا :األهميــة العمليــة  :تكشــف الدراســة عــن الجوانــب اإليجابيــة أو الســلبية يف املحتــوى
ّ
املقــدم يف القنــوات األردنيــة ،كذلــك مــدى ارتقــاء هــذا املحتــوى إىل مســتوى املكانــة التــي تحتلهــا
ين ،ومــا يعطــي هــذه الدراســة أهميـ ًة مضافــة أنهــا
الجوانــب املتعلقــة بنمــط امللكيــة يف املجتمــع األرد ّ
ـاص الــذي
ـي بشــكلٍ خـ ّ
تســهم يف تســليط الضــوء عــى القنــوات األردنيــة بشــكل عــا ّم ،واملحتــوى اإلعالمـ ّ
ـي ،ومــن القضايــا التــي تحظــى
يع ـ ّد مصــدرا ً جديــدا ً ميكــن االعتــاد عليــه لغايــات تطويــر املحتــوى اإلعالمـ ّ
ين.
باهتــام الجمهــور األرد ّ
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأيت:
 -1التعــرف عــى أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكلٍ
موضوعــي يالمــس اهتاممــات
ٍّ
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
 -2الكشــف عــن مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم برامــج
ـي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
ومحتــوى إعالمـ ّ
 -3بيــان مــدى تد ّخــل مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك يف عمــل امل ُح ِّرريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة
يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
ـي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة
-4بيــان مــدى إيــاء اإلعالميــن االهتــام مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمـ ّ
نظــر القائــم باالتصــال.
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حدود الدراسة
عمن.
 1الحدود املكانية :القنوات التلفزيونية الفضائية األردنية يف مدينة َّ 2الحــدود الزمانيــة :تــم إنجــاز هــذه الدراســة خــال الفــرة الواقعــة مــا بــن شــهر كانــون ثــاين  2019ولغايــةشــهر نيســان 2019م.
ن يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة
ن العاملــ َ
3الحــدود البرشيــة :اختــار الباحثــان اإلعالميــ َـان ،البالــغ عددُهــا ثــاثَ عــر َة محطــة ،تبــث مــن خــال  ،Playout Equipmentو
ّ
الخاصــة يف مدينــة عـ ّ
يت( :رؤيــا،
 ،fiber Opticsوعــن طريــق اإلنرتنــت ،ومحطــة واحــدة تبــث مــن خــارج األردنّ ،واختــار الباحثــان قنــا ْ
واململكــة).
تعريف مفاهيم الدراسة
منــط امللكيــة :هــو شــكل مــن الحكــم والتملــك ،لــه خصائــص معينــة ،تتعلــق بنمــط اإلنتــاج الــذييفــرض رشوطــه عــى هــذا الشــكل يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة.
ـي :مضمــون الرســائل اإلعالميــة التــي يريــد منهــا امل ِ
ُرســل (القنــوات التلفزيونيــة
املحتــوى اإلعالمـ ّالفضائيـ�ة األردنيـ�ة) أ ْن تصـ�ل إىل املسـ�تقبل.
ٍ
ترخيــص مــن
الخاصــة التــي حصلــت عــى
القنــوات األردنيــة :هــي محطــات وقنــوات التلفزيــونّ
يئ واملســموع األردنيــة بنــاء عــى نظــام هيئــة اإلعــام املــريئ واملســموع
قبــل هيئــة اإلعــام املــر ّ
األردنيــة رقــم  162لعــام  ،2003والتــي دمجــت مــع دائــرة املطبوعــات والنــر بهيئ ـ ٍة واحــد ٍة تحــت
ين يف منتصــف عــام  .2014وهــذه املحطــات تقــوم بالعمــل مــن خــال
اســم :هيئــة اإلعــام األرد ّ
ٍ
اســتوديوهات لهــا يف األردن ،وتبــث مــن خــال األقــار الصناعيــة كمحطــات تلفزيونيــة
وجــود
ومحطــات إذاعيــة تبــث مــن خــال موجــة  ،FMوالتــي حصلــت عــى تراخيــص تُخ ِّولهــا ِببَــثِّ برامجهــا
عــر تلــك املوجــات ،وتغطــي مناطــق األردنّ.
اإلسناد النظري للدراسة
نظرية حارس البوابة
حســب نظريــة حــارس البوابــة فــإ َّن املعلومــات التــي تتضمنهــا رســالة املؤسســة اإلعالميــة متــر مــن خــال
عــد ٍد مــن املراحــل ،حيــث إنهــا تنتقــل مــن مصــدر الرســالة إىل ُمتلقيهــا ،وهــذه املراحــل تشــبه املــرور
بسلســلة تتكـ ّون مــن عــد ٍد مــن الحلقــات ،وأ ّن مقــدار هــذه املعلومــات التــي تخــرج مــن بعــض الحلقــات ،أو
األنظمــة ،أكــر مــا قــد يدخــل فيهــا؛ لذلــك تســمى (أجهــزة تقويــة) ،ففــي كل حلقــة يوجــد أح ـ ُد األفــراد لــه
ـق يف تقريــر مــا إذا كانــت الرســالة التــي مــرت عليــه وتلقاهــا ســوف يقــوم بنقلهــا ،أو لــن يقــوم بنقلهــا،
الحـ ّ
ومــا إذا كانــت تلــك الرســالة ســوف تصــل إىل الفــرد الــذي يتواجــد يف الحلقــة التــي تليهــا باألســلوب نفســه،
والطريقــة التــي جــاءت بهــا ،أم ســيقوم بإدخــال بعــض التغيــرات والتعديــات عــى املعلومــات الــواردة يف
ـراتيجي يف سلســلة االتصــال ،بحيــث يكــون للحارس
الرســالة؛ فحراســة البوابــة تعنــي :الرقابــة عــى مــكانٍ اسـ
ٍّ
الحــق وميتلــك الســلطة يف اتخــاذ القــرارات فيــا ســوف ميـ ّر عليــه مــن خــال البوابــة التــي يقــوم بحراســتها،
ومــن ث ـ َّم فــإ ّن الفهــم لوظيفــة البوابــة يعنــي الفهــم للمؤثــرات أو العوامــل التــي تتحكــم يف القــرارات التــي
يقــوم حــارس البوابــة بإصدارهــا واتخاذهــا (رشــتي.)2015 ،
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وقــد اســتفاد الباحثــان مــن نظريــة حــارس البوابــة يف هــذه الدراســة يف أنهــا ســاعدتْ عــى تثبيــت
فكــرة أ ّن مضمــون ومحتــوى الرســالة اإلعالميــة يتعـ ّرض للعديــد مــن نقــاط التفتيــش والفحــص والتمحيــص
والتدقيــق خــال الرحلــة التــي يســر فيهــا نحــو الجمهــور امل ُســتهدَف ،وهــذه العمليــة تتأثــر بقــوى تحيــط
بحــارس البوابــة ،وأنهــا خــال الرحلــة التــي تقــوم املــادة املعروضــة يف الرســالة اإلعالميــة بقطعهــا لتصل إىل
كل منهــا اتخــاذ القــرارات املتعلقــة
جمهورهــا امل ُســتهدَف متـ ّر بعــد ٍد مــن النقــاط ،أو البوابــات التــي تتــم يف ٍّ
مبــا يجــب أ ْن يتـ َّم دخولــه ،ومــا يجــب أ ْن يتـ َّم إخرا ُجــه ،فكلــا تعــددت وتنوعــت املراحــل التــي تقطعهــا الرســالة
اإلعالميــة لــي يتــم نرشهــا يف الوســيلة اإلعالميــة ،تــزداد املراحــل التــي يصبــح فيهــا التقريــر بالســلطة التــي
ينبغــي عــى الشــخص اتخــاذ القــرار بنقــل الرســالة اإلعالميــة باألســلوب نفســه ،أو يقــرر القيــام بإدخــال بعــض
التعديــات؛ لذلــك فــإ ّن النفــوذ الــذي يتمتــع بــه األشــخاص الذيــن يقومــون بــإدارة تلــك البوابــات ،ومــا هــي
القواعــد التــي يجــب تطبيقهــا عــى الرســالة اإلعالميــة ،ومــن هــي الشــخصيات التــي لهــا الحــق والســلطة يف
التقريــر عــى انتقــال املعلومــات التــي تتضمنهــا الرســالة اإلعالميــة.
الدراسات السابقة
دراسة ( )Sharon, 2003بعنوانMass Media and Adolescence in the late 1980’s :
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى واقــع تأثــر وســائل اإلعــام يف الثامنينيــات عــى الشــباب ،حيــث
اتضــح أن الشــباب يتعاملــون مــع وســائل اإلعــام  -عــى اختــاف أنواعهــا  -بدرجــة كبــرة ،كــا أ ّن اتصالهــم
ـر ،وب ّينــت نتائــج الدراســة أيضـاً أ ّن وســائل اإلعــام تع ّد مصــدرا أساســياً وهاماً
مبســؤوليها يتــم بســهول ٍة ويُـ ْ
هـ ّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا
للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة ،وقــد أبــدت الفتيــات عــدم رضا ُ
وســائل اإلعــام عــن املــرأة بشــكلٍ عــا ّم .وتبــن أن هــذه الفئــة تتميــز بحامســها لإلســهامات اإليجابيــة التــي
تقدمهــا وســائل اإلعــام ،وقــد اتفقــت عــى أ ّن هــذه الوســائل تقــدم معلومــات مفيــدة ،كــا أنهــا تعكــس
ـل.
سـ ٍّ
الصــورة الذهنيــة واالجتامعيــة املحبــذة للمبحوثــن ،وهــو يش ٌء ُمم ِت ـ ٌع و ُم َ
دراســة أحمــد ،)2010( ،بعنــوان :العالقــة بــن االعتــاد عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة اإلخباريــة
ســحية
العربيــة ومســتوى املعرفــة بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور املــري واتجاهاتــه نحوها :دراســة َم ْ
تناولــت هــذه الدراســة العالقــة بــن االعتــاد عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة
ومســتوى املعرفــة بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور املــري ،وهــي دراســة ذات شــقني :األول مســح
محتــوى الربامــج ،والثــاين مســح جمهــور وســائل اإلعــام ،حيــث اعتمــدت عــى منهــج تحليــل املحتــوى
ـي ،ويف جانبهــا الوصفــي متــت الدراســة عــى عينــة مك ّونــة مــن  458مفــردة مــن الجمهــور
واملنهــج الوصفـ ّ
ـري ،وكانــت أهــم نتائجهــا أ ّن مــا نســبته  57%مــن أفــراد العينــة تــرى أ ّن قنــاة الجزيــرة تعالــج القضايــا
املـ
ّ
يب ،وجــاء دافــع الفهــم
ـلبي ،و 30%مــن العينــة قالــوا :إنهــا تعال ُجهــا بشــكلٍ إيجــا ٍّ
الداخليــة يف مــر بشــكلٍ سـ ٍّ
يف مقدمــة دوافــع االعتــاد عــى قنــايت الجزيــرة والنيــل لألخبــار ع ّينتــي الدراســة التحليليــة ،وذلــك بنســبة
 ،73،8%ثــم دافــع التوجيــه بنســبة  .43،4%كــا أ ّن نصــف املبحوثــن تبلــغ كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات
الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة نســبة متوســطة ،ومــا يقــارب ثلثهــم كانــت كثافــة مشــاهدتهم للقنــوات
الفضائيــة اإلخباريــة العربيــة قليلــة ،وهــذه الكثافــة يف املشــاهدة تتعلــق بالربامــج الحواريــة.
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دراسة ( )Hamm, 2010بعنوان:
Middle school students’ science texts box، Television and No clear war Issues
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور التلفزيــون يف تعريــف الطلبــة بأهــم القضايــا العلميــة التــي
ـب مــن مراحــل التعليــم املختلفــة يف واليــة
تهمهــم ،وقــد أجريــت الدراســة عــى عيّنــة مك ّونــة مــن  100طالـ ٍ
كاليفورنيــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــد ب ّينــت نتائــج هــذه الدراســة أ ّن التلفزيــون هــو أكــر مصــادر
ٍ
النــووي،
ملوضوعــات معينــة ،مثــل :الخطــر
املعلومــات للطلبــة املبحوثــن يف هــذه املراحــل بالنســبة
ّ
ومــرض اإليــدز ،واملجاعــة يف العــامل ،وتلـ ّوث امليــاه والبيئــة ،حيــث إ ّن الكتــب املدرســية ال تخصــص ســوى
ٍ
جديد
ـي
 2%مــن حجمهــا ملعالجــة هــذه املواضيــع .كــا تبـ ّ
ـن أ ّن البــث املبــارش ســاهم يف خلــق واقـعٍ إعالمـ ٍّ
ين ،إذ أخــرج املشــاهدين مــن االنكفــاء حــول الربامــج املقدمــة ،وفتــح لهــم بدائــل واســعة
عــى الصعيــد الكــو ّ
لتجســيد أذواقهــم وميوالتهــم ،وقــد شــكلت الفضائيــات جــزءا ً مــن هــذا الواقــع مبــا تض ّمنتــه مــن محتويـ ٍ
ـات
إعالمي ـ ٍة وثقافي ـ ٍة ُمتن ّوعــة.
اإلعالمي
دراسة عيل ،)2016( ،بعنوان :منط وسائل اإلعالم العراقية وتأثريها عىل األداء
ّ
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى تأثــر منــط وســائل اإلعــام العراقيــة عــى األداء اإلعالمــي بشــقيه:
تبــن أ ّن املامرســة اإلعالميــة يف العــراق تســودُها الفــوىض ،وعــدم وضــوح
والخــاص ،حيــث
الرســمي،
ّ
ّ
ّ
ح للمهنيــة الســليمة ناجــمٍ عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط
الرؤيــا ،مــع
ٍ
غيــاب واضــ ٍ
تبــن مــن خــال الدراســة أ ّن
اإلعالمــي التــي تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة ،كــا
ومواثيــق الــرف
ّ
ّ
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف العــراق تفتقــر إىل وجــود الضوابــط األخالقيــة يف املامرســة اإلعالميــة،
ـي عــى موضوعـ ٍ
ـات
وهــي ت ُعـ ُّ
ـب مــن أجنــدات سياســية وممولــة مــن الخــارج ،وهــي تركــز يف خطابهــا اإلعالمـ ّ
ســلبي ٍة وإثــارة؛ لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية ،كــا تســعى إىل تحقيــق أهــداف غــر عراقيــة .كــا أن
منــط ملكيــة وســائل اإلعــام يؤثــر يف تنــاول قضايــا الــرأي العــا ّم والحريــات التــي تتمتــع بهــا وســائل اإلعــام،
وهــذا الجانــب يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــى حســاب منــط امللكيــة العامــة.
دراســة أحمــد ،)2017( ،بعنــوان :اتجاهــات جمهــور وســائل اإلعــام يف البحريــن نحــو املعالجــة واملحتــوى
اإلعالمــي للقضايــا االقتصاديــة
تناولــت الدراســة اتجاهــات جمهــور وســائل اإلعــام يف البحريــن نحــو املعالجــة واملحتــوى اإلعالمــي
للقضايــا االقتصاديــة مــن خــال منهــج املســح بالعينــة للجمهــور البحرينــي ،ومــن خــال عينــة قوامهــا
 400مفــردة .وكانــت أبــرز نتائــج الدراســة أ ّن ثلثــي عيّنــة الدراســة تابعــوا تطــورات األزمــة االقتصاديــة عــر
الصحــف املطبوعــة ،وتالهــا التلفزيــون والقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ،وأ ّن ثلــث أفــراد العينــة تابعــوا
األزمــة االقتصاديــة عــر وســائل إعــام أخــرى ،وجــاءت نــرات األخبــار أكــر األشــكال الربامجيــة مشــاهدة
يف متابعتهــم لألزمــة االقتصاديــة ،تلتهــا الربامــج الحواريــة ،وثالثــاً املــواد التســجيلية ،كاألفــام واملــواد
الوثائقيــة التــي أن ِتجــت بشــأن األزمــة .وأظهــرت الدراســة أ ّن ثلــث عيّنــة الدراســة قــد تابعــوا األزمــة االقتصاديــة
عــر اإلذاعــات املختلفــة ،وأ ّن نــرات األخبــار جــاءت أوالً مــن حيــث أكــر األشــكال الربامجيــة تفضيـاً لديهــم،
ث ـ ّم الربامــج الحواريــة ،تلتهــا املــواد املســجلة والتقاريــر امل ُع ـدّة مســبقاً عــن األزمــة.
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أثر أنماط الملكية على المحتوى اإلعالمي

ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 -1تتنــاول الدراســة الحاليــة جانبـاً مهـاً مــن األدوار التــي تضطلــع بهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ،وهــي
املتعلقــة بأثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة؛ ونظــرا ً لقلــة االهتــام بالبحــث
يف هــذا املجــال فــإ ّن هــذه الدراســة تع ـ ّد إســهاماً جــادا ً يف تحقيــق إضافــة علميــة ،ويف كونهــا مــن أوائــل
الدراســات -حســب علــم الباحثــن -يف هــذا املجــال يف األردنّ.
 -2تتميــز هــذه الدراســة بتناولهــا موضــوع أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة،
وذلــك مــن خــال دراســة ميدانيــة يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) ،وتع ـ ّد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي
تنــاول فيهــا الباحثــان أبعــادا ً ومجــاالت مختلفــة عــن الدراســات الســابقة ،وبأنهــا اســتطلعت وجهــات نظــر
اإلعالميــن.
اإلطار النظري
منط امللكية
لقــد أدت أمنــاط امللكيــة والتطــور التكنولوجــي يف وســائل االتصــال يف العــر الحديــث وتعددهــا وســهولة
التعامــل معهــا وانتشــارها إىل أ ْن أصبحــت العالقــة بــن الجمهــور وتلــك الوســائل أكــر قــوة ،وارتفعــت وتــرة
وأي مــكان ،وأعطــى هــذا التطــور التكنولوجــي تلــك الوســائل قــدرات
أي وقــت ّ
اســتخدامها مــن قبلهــم يف ّ
فنيــة عاليــة ســاعدتها عــى القيــام بعملهــا يف ســهولة ويــر ،ويف الوقــت نفســه فــرض عليهــا أ ْن تقــدم
تغطياتهــا اإلعالميــة بحرفيــة وموضوعيــة وفنيــة عاليــة (العيســاىن .)2013 ،إن التنــوع واالختــاف يف
أمنــاط امللكيــة يعــود إىل االختــاف يف منــط اإلنتــاج؛ فــكل منــط إنتــاج يفــرز منط ـاً مــن أمنــاط امللكيــة
املتعــددة تخضــع لــه لتوفــر إنتاجيتــه وطريقــة عملــه ,وقــد كان االســتقرار املصاحــب للملكيــة الخاصــة بدايــة
تشــكيل املجتمعــات حتــى وصلــت إىل مــا هــي عليــه يف الوقــت الحــايل ،واســتنادا ً إىل (فريــدك إنجلــز)
و(كارل ماركــس) فقــد مــر التاريــخ بعــدد مــن األمنــاط اإلنتاجيــة ،ومــن هــذه األمنــاط التــي مــرت بهــا البرشيــة:
ـي ،وأخــرا ً
املشــاعية البدائيــة ،ومنــط اإلنتــاج العبـ
ـودي ،ومنــط اإلنتــاج اآلسـ ّ
ّ
ـيوي ،ومنــط اإلنتــاج اإلقطاعـ ّ
يل (حافــظ.)2013 ،
منــط اإلنتــاج الرأســا ّ
ـاص ،ومنــط ملكيــة
ويف ظــل الرأســالية تــم إفــراز عــدة أمنــاط للملكيــة ،مــن أهمهــا :منــط امللكيــة الخـ ّ
ـاص عــى مراكمــة األمــوال والربــح واملنافســة ومحاولــة االحتــكار ،أمــا
الدولــة ،ويعتمــد منــط امللكيــة الخـ ّ
منــط ملكيــة الدولــة فيعتمــد عــى أن مؤسســات الدولــة هــي مــن متلــك أدوات اإلنتــاج وتســتثمر فيهــا
وتعكــس األربــاح إىل خدمــة املجتمــع وتطويــر الدولــة ،كذلــك فقــد عكــس ظهــور الوســائل اإلعالميــة
املتعــددة التــي كانــت نتــاج ثــورة اإلنرتنــت يف القــرن الحــادي والعرشيــن ،فأصبحــت تلــك الوســائل تســتخدم
التقنيــات املتبادلــة فيــا بينهــا للقيــام بتغطيــة إعالميــة ومبــارشة ملعظــم األحــداث ،ســواء املحليــة منهــا
أو العامليــة ،وهــذه املبــارشة يف التغطيــة أصبحــت هــي املقيــاس الــذي تحقــق مــن خاللــه تلــك الوســائل
ٍ
درجــات عاليــة مــن املوضوعيــة والحرفيــة واألداء الفنــي متكّنهــا مــن الوصــول إىل جمهورهــا بــن زخــم
إعالمــي مل يســبق لــه مثيــل (بــروش.)2014 ،
وقــد ظهــرت امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــام وتأثــر هــذه امللكيــة عــى األداء اإلعالمــي
يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة مــع انطــاق األقــار الصناعيــة يف التســعينيّات مــن القــرن
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ـوى ومضمون ـاً مك ّون ـاً مــن عــدة رســائل يــراد مــن
العرشيــن املــايض ،إذ إ ّن اإلعــام بشــكل عــا ّم يحمــل محتـ ً
خاللهــا تحقيــق عــدة أهــداف ،يف البدايــة يــراد تجميــع أكــر عــدد مــن املتابعــن واملشــاهدين؛ ألن قــوة
املؤسســة اإلعالميــة الفعليــة تكــون بقــدر مــا تحصــد مــن أعــداد املشــاهدين ،وهــذا الهــدف ثابــت بــن جميع
املؤسســاتّ  ،ولكــن تختلــف باقــي األهــداف باختــاف األمنــاط ،وينعكــس هــذا االختــاف عــى املضمــون
اإلعالمــي (العيســاىن.)2013 ،
واملحتــوى
ّ
تعـ ّد امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلعــام مــن اقتصاديــات اإلعــا،م وحقـاً مــن حقــول الدراســات اإلعالميــة
ـي الـ�ذي يقـ�وم بدراسـ�ة
التــي تهتــم بالجوانــب االقتصاديــة لإلعــام ،وهــو فــرع مــن فــروع االقتصــاد التطبيقـ ّ
عوامــل اإلنتــاج واالســتهالك والتوزيــع ،وكل مــا لــه عالقــة بالتمويــل واالســتثامر والنفقـ�ات والتكاليـ�ف
واإليــرادات واألســعار ملحتويــات وســائل اإلعــام ،أي أ ّن اإلعــام اليــوم يخضــع للرأســالية ومــا أفرزتــه مــن
تع ـدّد يف أمنــاط امللكيــة (عــي .)2016 ،ومــن أمنــاط امللكيــة مــا يــأيت:
أوالً :ملكية الدولة :تقسم إىل ثالثة أقسام ،هي( :حافظ )2013 ،و (بدر)2016 ،
-1امللكيــة املبــارشة للدولــة :أي أ ّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة بشــكل مبــارش للدولــة ،وتتبــع لهــا يف
كل يش؛ فالحكومــة تكــون مســيطرة عــى الوســيلة بشــكل تــا ّم ،وتتــوىل إدارتهــا ،وتقــوم بتعيــن املوظفــن
واإلداريــن وامل ُح ِّرريــن واإلعالميــن والفنيــن ،فمــن خــال وزيــر اإلعــام يف الحكومــة ،أو رئيــس الوســيلة
ـي.
اإلعالميــة املعـ ّ
ـن مــن الحكومــة ،يتــم تحديــد السياســة التحريريــة ،والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمـ ّ
-2امللكيــة غــر املبــارشة للدولــة :ويف هــذا النــوع مــن امللكيــة يكــون متثيــل الدولــة يف شــكل هيئــة غــر
حكوميــة ،قــد تكــون هيئــة منتخبــة تتــوىل اإلرشاف عــى وســائل اإلعــام ،حيــث تكــون تدخــات الحكومــة
بشــكل غــر مبــارش يف تحديــد السياســة التحريريــة والتحكــم يف املحتــوى اإلعالمــي للوســيلة اإلعالميــة،
والحكومــة هــي التــي تقــوم بتحديــد التعيينــات يف اإلدارة العليــا بشــكلٍ غــر معلــن ،يف الوقــت الــذي يكــون
ـاص ،وشــخصية اعتباريــة قانونيــة مســتقلة ،وميزانيــة خاصــة بهــا.
فيــه للوســيلة اإلعالميــة كيــان خـ ّ
-3الخدمــة العامــة :وهنــا تكــون امللكيــة للدولــة ،ولكــن تكــون الوســيلة اإلعالميــة مســتقلة اســتقالالً تام ـاً
عــن النظــام الســيايس ،مثــل منــوذج مؤسســة الخدمــة العا ّمــة لقنــاة الـــ «يب يب يس ” BBCيف اململكــة
املتحــدة ،التــي متتلــك درجــة كبــرة مــن االســتقاللية عــن الدولــة التــي بدورهــا تؤ ِّمــن لهــا الحاميــة مــن التحكم
ـيايس املبــارش.
السـ
ّ
ثانيـاً :امللكيــة الخاصــة :وتعنــي أ ّن الوســيلة اإلعالميــة تكــون مملوكــة لفــر ٍد ،أو ألفــرا ٍد بشــكل مبــارش ،أو مــن
ـي ،وكمثــال
خــال امتــاك األســهم ,ويف أغلــب األوقــات يكــون الغالــب عــى اإلعــام الخـ ّ
ـاص الطابــع الربحـ ّ
عــى ذلــك :ميتلــك شــخص يدعــى (روبــرت مــردوخ) نســبة كبــرة مــن أســهم رشكــة Corporation News
ين أكــر مجموعــة إعالميــة يف العــامل ،وهــي تقــوم بنــر الكتــب ،وتعمــل عــى إنتــاج األفــام،
التــي تع ـ ّد ثــا َ
وإصــدار املجــات ،وهــي متتلــك محطــات فضائيــة تبــث مــن مواقــع مختلفــة ،وتقــوم بإنتــاج الربامــج
التلفزيونيــة ،ومتــارس عــددا ً كبــرا ً مــن الوظائــف واألنشــطة اإلعالميــة (عــي.)2016 ،
ـيايس يعتنــق فكــرا ً سياســياً معينـاً ،أو
ـزب سـ
ثالثـاً :امللكيــة الحزبيــة :وتعنــي أ ْن ميتلــك الوســيلة اإلعالميــة حـ ٌ
ٌّ
مذهب ـاً أيديولوجي ـاً محــددا ً ،أو يكــون ذا اتجــا ٍه خـ ٍ
ـاص ،ويف هــذا النمــط تكــون امل َه ّمــة األساســية للوســيلة
اإلعالميــة القيــام برتويــج أفــكار الحــزب ،والدفــاع عــن املواقــف والسياســات التــي يعتنقهــا أفــراده ،وكمثــال
الصينــي
الشــيوعي
عــى ذلــك تبــدو صحيفــة «الشــعب اليوميــة  People’s Dailyاململوكــة للحــزب
ّ
ّ
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(العيســاىن)2013 ،
رابعــاً :ملكيــة العاملــن يف وســائل اإلعــام :ومنــط ملكيــة العاملــن يف وســائل اإلعــام يلجــأ إليهــا
الصحفيــون ،والذيــن ميتلكونهــا بأنفســهم ،ومــن أنجــح األمثلــة عــى ذلــك صحيفــة اللومونــد الفرنســية
التــي مــرت مبراحــل عديــدة أوصلتهــا يف النهايــة إىل هــذا النــوع مــن امللكيــة (بــدر.)2016 ،
خامس ـاً :امللكيــة التعاونيــة :تقــوم عــى أســاس وجــود أعــداد كبــرة مــن أصحــاب األمــوال واملســاهمني
يف الوســيلة اإلعالميــة ميتلكــون أرصــدة صغــرة ،ويقومــون بانتخــاب أعضــاء الجمعيــة العموميــة ،وأعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وهــذا النمــط مــن امللكيــة يحافــظ عــى أداء الوســيلة اإلعالميــة بعيــدا ً عــن التأثــر عــى
ــاك ،كــا أن زيــادة عــدد املالكــن مــع ازديــاد دور
اســراتيجية املالــك املحــدّد ،أو عــدد قليــل مــن الم ُ ّ
الجمعيــة العموميــة يزيــد مــن قــدرة وســائل اإلعــام عــى مواجهــة ضغــوط الســلطة الحكوميــة ،ومــن
التطبيقــات الناجحــة عــى املســتوى الــدويل يف مجــال امللكيــة التعاونيــة لوســائل اإلعــام تظهــر وكالــة
االسيوشــيتدبرس ،التــي تعـ ّد وســيلة إعالميــة مــن أكــر الوســائل محافظــة عــى قيمهــا املهنيــة ،والجــدوى
االســتثامرية ،وتعكــس مصالــح مالكــن ومســاهمني متن ّوعــن (عــي.)2016 ،
ويــرى الباحثــان أ ّن أمنــاط ملكيــة اإلعــام تعكــس ماهيــة األهــداف للوســائل اإلعالميــة ،واألســاس الــذي
أقيمــت عليــه هــذه املؤسســات ،فــكل منــط مــن هــذه األمنــاط لــه أهــداف وأجنــدة معينــة عليــه القيــام بهــا؛
فاالرتبــاط وثيــق بــن نــوع النمــط ونــوع األهــداف.
محتوى الرسائل اإلعالمية
تعـ ّد الرســالة اإلعالميــة أحـ َد األركان األساســية يف عمليــة االتصــال؛ فهــي التــي تربــط بــن الحقائــق والواقــع
الــذي يعيشــه الفــرد وبــن مصالحــه املبــارشة ،فالرســالة اإلعالميــة تعــر عــن األهــداف املــراد الوصــول إليهــا
بطريقــة ســهلة وواضحــة ،وتصــل إىل الجمهــور املســتهدف بيــر وســهولة ،وتؤثــر يف الصــورة املنشــودة،
فهنــاك عنــران رئيســان يتــم االعتــاد عليهــا يف برامــج وســائل اإلعــام ،وهــا :القائــم بعمليــة االتصــال،
والرســالة اإلعالميــة التــي تســعى إىل تحقيــق األثــر األكــر يف الجمهــور املســتهدف (Ronald & Maxwell,
 .)2017ومــن ثـ َّم فــإ ّن دراســة أثــر منــط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة ال شــك أنهــا
مســألة مهمــة ،إذ أشــار الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة العالقــة بــن منــط امللكيــة واملحتــوى اإلعالمــي
لألحــداث والقضايــا املتنوعــة واملعروضــة بوســائل اإلعــام وتقييــم الجمهــور لهــذه القضايــا ،إىل رضورة
تخطّــي الرتكيــز واالهتــام بدراســة حجــم التغطيــة اإلعالميــة للمواضيــع املثــارة ،واالنتقــال إىل دراســة
القضايــا ذاتهــا ،وكيفيــة معالجــة وســائل اإلعــام لهــا (عبداللطيــف.)2014 ،
ومــع تقــدّم التقنيــة والتطــور اإلعالمــي املعارصيــن قامــت الــدول والــركات بإنشــاء محطــات إذاعيــة
وقنــوات تلفزيونيــة وفضائيــة متخصصــة أخــذت توجــه موادهــا إىل جمهورهــا بفعــل دافــع :االهتــام،
والهوايــة ،واملهنــة ،والتخصــص .وهكــذا أنشــئت قنــوات تلفزيونيــة تراثيــة موجهــة ،وأخــرى إخباريــة ،وأخــرى
رياضيــة ،وفكريــة ،وأدبيــة ،انتهجــت منط ـاً معين ـاً يف عــرض مختلــف موادهــا ،حيــث إن األهميــة املتزايــدة
للقنــوات الفضائيــة ،ال ســ ّيام يف مجــال نقــل وتــداول املعلومــات ،يــرر القيــام بالدراســات واألبحــاث
العلميــة التــي تتنــاول الــدور االتصــايل لهــذه الفضائيــات (الصــادق.)2016 ،
تأثري منط امللكية عىل املحتوى اإلعالمي
إن منــط امللكيــة يؤثــر عــى شــكل ونــوع املحتــوى اإلعالمــي يف القضايــا واملوضوعــات التــي تطرحهــا
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مضامينهــا ،ســواء كانــت السياســية أو االقتصاديــة أو االجتامعيــة ،حيــث إن طــرح هــذه املضامــن يف
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يكــون بشــكل أفضــل مــن طرحهــا يف القنــوات الرســمية التــي تلجــأ إىل
النمطيــة يف عمليــات البــث للربامــج التــي تتناولهــا ضمــن الفــرات التــي تقــوم فيهــا ببــث الربامــج عــى
شاشــاتها ،كــا أ ّن منــط امللكيــة يؤثــر يف تنــاول قضايــا الــرأي العــا ّم والحريــات التــي تتمتــع بهــا وســائل
اإلعــام ،وهــذا الجانــب أيضــاً يكــون لصالــح منــط امللكيــة الخاصــة عــى حســاب منــط امللكيــة العامــة
(بــدر .)2016 ،والجديــر بالذكــر أ ّن املحتــوى واملضمــون يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة
تطــرح معالجــات وقضايــا إعالميــة لتحقيــق مصالــح خاصــة ،وتكــون كاســتجابة إىل بعــض الضغــوط التــي
متــارس عليهــا مــن املالكــن وأصحــاب رؤوس املــال واملعلنــن ،وتــأيت أيض ـاً كتلبيــة ملتطلبــات األحــزاب
واالتجاهــات السياســية التــي تؤيدهــا ،لذلــك يقتــر ،بــل ينحــر ،التأثــر عــى عــدد محــدود من الشــخصيات
املكــررة التــي تنســجم مــع سياســاتها يف تحريــر املــادة اإلعالميــة التــي تقــوم بتحريرهــا ،كــا أثــرت طريقــة
جــذب اإلعالنــات لصالــح القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،فأصبــح املعلنــون والفاســدون يف
املؤسســات الحكوميــة ميارســون ضغوطـاً عــى هذه القنــوات ،ويتدخلون بشــكل مبــارش يف املوضوعات
املطروحــة ،ويف تحديــد شــخصية الربنامــج وضيوفــه ،وهــذا مــا دفــع إىل أ ْن تفقــد هــذه القنــوات بعــض
القواعــد واألســس الســليمة يف املامرســة اإلعالميــة املوضوعيــة واملهنيــة (هــارون.)2010 ،
وقــد باتــت اإلثــارة واملوضوعــات الســلبية املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة أحــد عنارص
الجــذب للجامهــر ،وذلــك عــى حســاب املســتوى املهنــي اإلعالمــي ،وهــذا ناتــج عــن ازديــاد حــدة املنافســة
بــن هــذه القنــوات ،كــا أ ّن ظهــور شــخصية املذيــع الزعيــم يف الربامــج الحواريــة املعروضــة يف القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،الــذي ال يلتــزم بالقواعــد املهنيــة ،ويقــوم بــإدارة الحــوار وفــق توجهاتــه
السياســية ،ويشــارك يف اإلجابــة عــن األســئلة املطروحــة وغريهــا ،أدّى إىل فقــدان هــذه الربامــج للموضوعيــة
والحياديــة التــي كانــت تتصــف بهــا هــذه الربامــج التــي كان يتــم عرضهــا يف الســابق (الطويــي.)2017 ،
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
تســتند هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي القائــم عــى دراســة الحقائــق الخاصــة بطبيعــة الظاهــرة ،أو
مجموعــة مــن األفــراد ،أو مجموعــة مــن األحــداث ،أو األوضــاع املتعلقــة بتصويــر وتحليــل وتقويــم خصائص
الظاهــرة ملعرفــة املتغــرات التــي تتســبب يف حــدوث الظاهــرة (الغرايبــة.)2012 ،
مجتمع الدراسة والعينة
يتك ـ ّون مجتمــع الدراســة مــن ( )13قنــاة خاصــة يف األردن ،حيــث تــم التعامــل مــع عينــة مــن أفــراد الظاهــرة
املقصــود دراســتها وهــم اإلعالميــون القامئــون باالتصــال ،مثــل :املحرريــن واملذيعــن واملصوريــن يف
قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) .وتــم توزيــع االســتبانات يف القناتــن عــى ع ّينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية
مــن اإلعالميــن األردنيــن العاملــن يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) ،البالــغ عددهــم حــوايل ( )140مســتجيباً،
إذ تــم توزيــع االســتبانات عــى الجميــع ،أي تــم توزيــع ( )140اســتبانة ،وتــم اســرداد ( )108اســتبانة بنســبة
( ،)77.1%ومــن خــال فــرز االســتبانات ت ـ ّم اســتبعاد ( )4اســتبانات غــر صالحــة للتحليــل ،وبذلــك اســتقرت
العينــة عــى ( )104مســتجيبني ،يعملــون يف قنــايت( :رؤيــا ،واململكــة) املشــمولتني بالدراســة ،والتــي
خضعــت إىل التحليــل ،وبنســبة (.)74.3%
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أداة الدراسة والصدق والثبات
تــم تصميــم اســتبانة خاصــة للدراســة الحاليــة مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا ،وتــم عرضهــا عــى أســاتذة
متخصصــن باإلعــام والصحافــة واإلحصــاء؛ للحكــم عــى مــدى صالحيتهــا كأداة لجمــع البيانــات ،وبعــد
االســرجاع تــم إجــراء التعديــات املقرتحــة مــن املحكِّمــن واألســاتذة املختصــن ،كذلــك تــم اســتخدام
معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا ،وقــد بلغــت درجــة اعتامديــة هــذه االســتبانة ( ،)94.5%وهــي نســبة ممتــازة
العتــاد نتائــج هــذه الدراســة.
املعالجة اإلحصائية
استخدم الباحثان الوسط الحسايب ،والتكرارات ،والنسب املئوية ،واالنحراف املعياري.
أساليب جمع البيانات واملعلومات
أوالً :البيانــات الثانويــة :هــي البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن املصــادر املكتبيــة والدراســات الســابقة
لبنــاء اإلطــار النظــري ،مثــل :كتــب اإلعــام ،واملجــات والدوريــات املتخصصــة ،والنــرات واملــواد العلمية،
ورســائل املاجســتري ،وأطروحــات الدكتــوراه ،وخاصــة تلــك التــي تبحــث يف منــط امللكيــة واملحتــوى
اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة
ثانيـاً :البيانــات األوليــة :وهــي البيانــات التــي تــم تجميعهــا مــن خــال الدراســة امليدانيــة باســتخدام االســتبانة
التــي تــم تصميمهــا لغــرض الدراســة الحاليــة ،حيــث تــم توزيعهــا عــى العينــة يف قنــايتْ :رؤيــا ،واململكــة مــن
الباحثي.
خــال
ْ
عرض نتائج الدراسة وتحليلها
املحــور األول :أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكل موضوعــي يالمــس اهتاممــات
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
الجدول ( :)1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور األول

رقم
العبارة

العبارات

1

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يهدــف إىل تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور

3.730

.5256

1

مرتفعة

2

تقــدم القنـ�وات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة محتوــى إعالمياــً يتناسـ�ب
واتجاهــات الــرأي العــا ّم للجامهــر

3.153

.9529

5

متوسطة

3.230

.9777

4

متوسطة

4

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يه�دـف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا

3.384

.7920

3

متوسطة

5

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يه��دف إىل توصيــل رســالة ف ّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل
الجمهــور

3.500

.9754

2

متوسطة

6

تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
يهدــف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق
النجــاح

3.038

.9845

6

متوسطة

املتوسط العام

3.339

.6410

3
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تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالمي ـاً
ع ملختلــف القضايــا التــي تهــم
يهــدف إىل خلــق رأي عــا ّم وا ٍ
املجتمــع

متوسطة

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .أشرف المناصير  -شادي أبو راشد

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ) 3.038 –3.730والعبــارة رقــم ( )1التــي تنــص عــى أن « القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدم محتــوى إعالميــاً يهــدف إىل تحســن صورتهــا لــدى مختلــف فئــات
الجمهــور « كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أ ّن العبــارة رقــم ( )6التــي تنــص عــى أنّــه «
تقــدم القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة محتــوى إعالميـاً يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة والثقــة التــي
مــن شــانها تحقيــق النجــاح « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم
املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
املحــور الثــاين :مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم برامــج
ومحتــوى إعالمــي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.
الجدول ( :)2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين

7

املحتوى اإلعالمي يف القنوات التلفزيونية الفضائية يساعد
عىل تشكيل صورة ذهنية إيجابية عنها

3.500

.8922

2

متوسطة

8

يساعد املحتوى اإلعالمي يف أن تكون ترصفات الجمهور
تتوافق مع الربامج املقدمة يف القنوات التلفزيونية الفضائية

3.423

.7967

4

متوسطة

9

تسهم املوضوعات املطروحة واملقدمة يف القنوات
التلفزيونية الفضائية يف رفع مستوى الوعي واإلدراك لدى
الجمهور

3.115

.8600

6

متوسطة

10

يتوافق املضمون واملحتوى اإلعالمي املقدم يف القنوات
التلفزيونية الفضائية مع مستوى الحدث

3.576

.8889

1

متوسطة

11

تسهم املضامني اإليجابية التي تقدمها القنوات التلفزيونية
الفضائية يف تغيري مفاهيمي نحو مختلف املواضيع
املطروحة

3.500

.8004

2

متوسطة

12

يسهم املحتوى اإلعالمي يف تغيري سلويك كجزء من منظومة
عمل القنوات التلفزيونية الفضائية

3.192

.9251

5

متوسطة

املتوسط العام

3.384

.6775

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ،) 3.115 – 3.576والعبــارة رقــم (  ) 10التــي تنــص عــى أن «
املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يتوافــق مــع مســتوى الحــدث
« كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم ( )9التــي تنــص عــى أنــه « تســهم
املوضوعــات املطروحــة واملقدمــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك
لــدى الجمهــور « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات ،أمــا االنحرافــات املعياريــة التــي تشــر إىل مــدى
تشــتت قيــم هــذا املتغــر عــن الوســط الحســايب لجميــع الفقــرات ،فإنــه يتبــن أن القيــم املنخفضــة التــي تــم
التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
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املحــور الثالــث :دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأثــر ذلــك عــى عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج املقدمــة

يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال.

الجدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
.9443

1

متوسطة

3

متوسطة
متوسطة

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

13

تتجسد أدوار املالكني يف املحطات اإلعالمية يف إظهار رؤية
واسرتاتيجيات القناة

4.038

14

يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالكفاءة
املناسبة إلنجاح العمل

3.307

.9067

15

يتمتع املالكون يف القنوات اإلعالمية الخاصة بالخربة
املناسبة لعملهم إلنجاح القناة

3.269

.9261

4

16

يدرك مالكو املحطات اإلعالمية الخاصة أهمية تطوير خطة
إعالمية للربامج التي تطرحها القنوات التي ميتلكونها

3.384

.9685

2

متوسطة

17

يقوم مالكو املحطات اإلعالمية بشكل دوري بإعادة تقييم
الربامج التي تطرحها القنوات

3.192

.9661

6

متوسطة

18

يعي املالكون أهمية القنوات التي ميتلكونها يف توفري بيانات
دقيقة حول خصائص الجمهور املستهدف

3.269

.9474

4

متوسطة

19

تعمل القنوات التلفزيونية الفضائية عىل فتح باب الحوار بني
ماليك املحطات اإلعالمية الخاصة وبني جمهورها املستهدف

2.769

.9541

7

متوسطة

املتوسط العام

3.318

.7103

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن (  ،) 2.769 – 4.038والعبــارة رقــم (  )13التــي تنــص عــى أنــه
«تتجســد أدوار املالكــن يف املحطــات اإلعالميــة يف إظهــار رؤيــة واســراتيجيات القنــاة» كانــت األعــى بــن
متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم (  ) 19التــي تنــص عــى أنــه «تعمــل القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة عــى فتــح بــاب الحــوار بــن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة وبــن جمهورهــا املســتهدف»
كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل
إليهــا تشــر إىل أ ّن إجابــات العينــة متقاربــة ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
املحــور الرابــع :مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة

نظــر القائــم باالتصــال.
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الجدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الرابع

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
.8127

3

متوسطة

2

متوسطة
متوسطة

رقم
العبارة

الرتتيب

درجة
األهمية

العبارات

20

املوضوع�اـت املطروح�ةـ يف القنـ�وات التلفزيونيـ�ة الفضائيـ�ة
مــن ضمــن اهتاممــي

3.346

21

تتناس��ب املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائي��ة مــع القيــم الدينيــة للمجتمــع األردين

3.538

.5732

22

توــيل القنــوات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة االهتــام األكــر للقضايــا
املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى الســاحة
اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة

3.576

.9723

1

23

تتناس��ب املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيـ�ة مــع مختلــف املراحــل العمريــة للجمهــور

3.192

.7892

6

متوسطة

24

تس��هم املوضوع��ات املطروح�ةـ يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيـ�ة يف رفعــ مس��توى الوع��ي واإلدراك لــدى الجمهــور

3.269

.9055

4

متوسطة

25

تس��هم القن��وات التلفزيوني��ة الفضائي��ة يف تشـ�كيل اتجاهـ�ايت
حــول املوضوعــات التــي يتضمنهــا املحتــوى اإلعالمــي

3.230

.8166

5

متوسطة

26

تســهم املضاميـن اإليجابي��ة الت��ي تتع��رض له��ا القنــوات
التلفزيوني�ةـ الفضائيـ�ة يف تغيــر مفاهيمــي نحــو مختلــف
املواضيــع

3.115

.9379

7

متوسطة

املتوسط العام

3.324

.6377

متوسطة

تراوحــت املتوســطات الحســابية مــا بــن ( ،) 3.115 – 3.576والعبــارة رقــم ( ) 22التــي تنــص عــى أنــه « تــويل
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة االهتــام األكــر للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى
الســاحة اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة « كانــت األعــى بــن متوســطات اإلجابــات ،يف حــن أن العبــارة رقــم
( ) 26التــي تنــص عــى أنــه « تســهم املضامــن اإليجابيــة التــي تتعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة
يف تغيــر مفاهيمــي نحــو مختلــف املواضيــع « كانــت األقــل بــن متوســطات اإلجابــات .أمــا االنحرافــات
املعياريــة فــإن القيــم املنخفضــة التــي تــم التوصــل إليهــا تشــر إىل أن إجابــات عينــة الدراســة متقاربــة
ومتشــابهة إىل ح ـ ٍّد مــا.
مناقشة النتائج
ســعت الدراســة الحاليــة إىل التعــرف عــى أثــر أمنــاط امللكيــة عــى املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات
التلفزيونيــة األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال ،وذلك مــن خالل دراســة تحليلية يف قنــايت :اململكة،
ورؤيــا ،وذلــك مــن خــال طــرح ســؤا ٍل رئيـ ٍ
ـس تركّــز حــول هــذا األثــر ،حيــث اســتندت يف إطارهــا النظــري عــى
نظريــة حــارس البوابــة ،ونظريــة ترتيــب األولويــات.
وفيام يتعلق بأسئلة الدراسة فقد خلصت إىل مجموعة من النتائج ميكن إجاملها فيام يأيت:
الســؤال األول :مــا أثــر منــط امللكيــة يف طــرح ومناقشــة القضايــا بشــكل موضوعــي يالمــس اهتاممــات
الجمهــور يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال
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فقــد بينــت النتائــج أن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة األردنيــة تقــدم محتــوى إعالمي ـاً يهــدف إىل تحســن
صورتهــا لــدى مختلــف فئــات الجمهــور ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة
( )Hamm, 2010التــي بينــت أن الفضائيــات شــكلت جــزءا ً مــن محتويــات إعالميــة وثقافيــة واجتامعيــة
متنوعــة تناســب مختلــف رشائــح الجمهــور املســتهدف .وتبــن أن املحتــوى اإلعالمــي املقــدم فيهــا يهــدف
ـن أن هــذه القنــوات تقــدم
إىل توصيــل رســالة ف ّعالــة لعملهــا يف أثنــاء نقلهــا إىل الجمهــور ،فضـاً عــن أنــه تبـ ّ
محتــوى إعالمي ـاً يهــدف إىل إزالــة أســباب ســوء الفهــم يف عالقتهــا مــع جمهورهــا.
الســؤال الثــاين :مــا مســاهمة القنــوات األردنيــة يف خدمــة مختلــف رشائــح املجتمــع مــن خــال تقديــم
برامــج ومحتــوى إعالمــي يتناســب مــع اهتاممهــم مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق
باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن املضمــون واملحتــوى اإلعالمــي املقــدم يف
القنــوات التلفزيوني��ة الفضائي��ة يتواف��ق مـ�ع مس��توى الحـ�دث ،وأن املضام�ين اإليجابيــة التــي تقدمهــا
القنـ�وات التلفزيونيــة الفضائيـ�ة تســهم يف تغيــر مفاهيــم الجمهــور املســتهدف نحــو مختلــف املواضيــع
املطروحــة ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي )2016 ،التــي بينــت أن القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة تركــز يف خطابهــا اإلعالمــي عــى موضوعــات ســلبية وإثــارة لتحقيــق بعــض املكاســب السياســية،
وتســعى إىل تحقيــق أهــداف غــر عراقيــة .وبينــت النتائــج أن املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة يســاعد عــى تشــكيل صــورة ذهنيــة إيجابيــة عنهــا ،ويســاعد هــذا املحتــوى يف أن تكــون ترصفــات
الجمهــور تتوافــق مــع الربامــج املقدمــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة.
الســؤال الثالــث :مــا دور مالــي املحطــات اإلعالميــة وأث�رـ ذل��ك عــى عمــل املحرريــن ونوعيــة الربامــج
املقدمــة يف القنــوات األردنيــة مــن وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال
فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أدوار املالكــن يف املحطــات اإلعالميــة تتجســد يف إظهــار رؤية واســراتيجيات
القنــاة ،كــا تبــن أ ّن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة يدركــون أهميــة تطويــر خطــة إعالميــة للربامج التي
تطرحهــا القنــوات التــي ميتلكونهــا ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي )2016 ،التــي توصلــت
إىل أن اإلعــام الرســمي العراقــي يعــاين مــن عــدم وجــود اســراتيجية إعالميــة واضحــة تحكــم عمــل وســائل
اإلعــام الرســمي ،وهــي محكومــة بتقديــم مــا يــراه ُمديــرو هــذه القنــوات حــول التطــورات التــي تحــدث عــى
الســاحة العراقيــة .وبينــت النتائــج أن املالكــن يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة يتمتعــون بالكفــاءة املناســبة
إلنجــاح العمــل ،ولديهــم الوعــي بأهميــة القنــوات التــي ميتلكونهــا يف توفــر بيانــات دقيقــة حــول خصائــص
الجمهــور املســتهدف.
الســؤال الرابــع :مــا مــدى اهتــام اإلعالميــن مبصداقيــة املحتــوى اإلعالمــي يف القنــوات األردنيــة مــن
وجهــة نظــر القائــم باالتصــال؟ فيــا يتعلــق باإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة تــويل االهتــام األكــر للقضايــا املتعلقــة باملحتــوى اإلعالمــي املطــروح عــى
الســاحة اإلعالميــة العربيــة واإلقليميــة ،وتختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (عــي ، )2016 ،التــي بينــت
أن املامرســة اإلعالميــة يف العــراق تســودها الفــوىض ،وعــدم وضــوح الرؤيــا ،مــع غيــاب واضــح للمهنيــة
الســليمة ناجــمٍ عــن عــدم تفعيــل األنظمــة والترشيعــات والضوابــط ومواثيــق الــرف اإلعالمــي التــي
تضبــط األداء واملامرســة اإلعالميــة األخالقيــة .كــا بينــت النتائــج أن املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات
التلفزيونيــة الفضائيــة مــن ضمــن اهتاممــات الجمهــور ،وهــي تســهم يف رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك
لــدى الجمهــور املســتهدف .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة ( )Sharon, 2003التــي توصلــت إىل
أ ّن وســائل اإلعــام تع ـ ّد مصــدرا ً أساســياً وها ّم ـاً للمعلومــات يف األمــور االجتامعيــة املتعــددة ،وقــد أبــدت
ه ـ ّن عــن الصــورة التــي تنقلهــا وســائل اإلعــام عــن املــرأة.
الفتيــات عــدم رضا ُ
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النتائج العامة:
كــا أظهــرت النتائــج العامــة أن منــط امللكيــة يؤثــر يف أســلوب وشــكل عــرض مضمــون الرســالة ومعالجتهــا
الفنيــة وشــكل إخراجهــا يف الوســيلة اإلعالميــة؛ فاملحتــوى اإلعالمــي الــذي تقدمــه القنــوات التلفزيونيــة
الفضائيــة الخاصــة ال يرتبــط باإلعــام الرســمي؛ مــا يدفــع بالجمهــور إىل متابعــة مــا تقدمــه هــذه
القنــوات ،والــذي يتميــز بحرفيــة فنيــة يكــون محتواهــا ومضمونهــا اإلعالمــي أفضــل مســتوى مــا تقدمــه
املؤسســات اإلعالميــة الرســمية ،فضـاً عــن القنــوات الفضائيــة الخاصــة التــي تتوافــر فيهــا أنظمــة وقواعــد
إداريــة تســاعدها عــى حســن اســتخدام مواردهــا البرشيــة والفنيــة تنعكــس بشــكل أفضــل عــى مســتوى
ومحتــوى املــادة اإلعالميــة املعروضــة يف هــذه القنــوات .وفيــا يتعلــق بأثــر منــط امللكيــة عــى ضوابــط
اختيــار وتعيــن بعــض املوظفــن والعاملــن القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة ،فقــد أســهمت هــذه
ـي ،يفتقــرون إىل دراســة
الضوابــط غــر املهنيــة يف دخــول أشــخاص غــر مؤهلــن إىل مجــال العمــل اإلعالمـ ّ
تخصــص اإلعــام ،وينقصهــم التدريــب الــازم للمامرســة املهنيــة؛ مــا أســهم يف هبــوط مســتوى املــادة
اإلعالميــة املقدمــة عــى القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الخاصــة.
التوصيات
يقدم الباحثان مجموعة من التوصيات سعياً إىل تبني القنوات التلفزيونية األردنية لهذه التوصيات وهي:
 -1رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يتناســب واتجاهــات الــرأي العــا ّم
للجامهــر بشــكل يشــبع حاجاتهــم ورغباتهــم االجتامعيــة.
 -2رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل زيــادة أوارص املحبــة
والثقــة التــي مــن شــانها تحقيــق النجــاح لهــذه القنــوات.
ع
 -3رضورة قيــام القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بتقديــم محتــوى إعالمــي يهــدف إىل خلــق رأي عــا ّم وا ٍ
ملختلــف القضايــا التــي تهــم املجتمــع.
 -4رضورة إدراك إدارة القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة ألهميــة املوضوعــات والقضايــا لدورهــا الهــا ّم يف
رفــع مســتوى الوعــي واإلدراك لــدى الجمهــور.
 -5تقديــم املحتــوى اإلعالمــي للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بشــكل يســهم يف تغيــر ســلوكيات الجمهــور
املســتهدف كجــزء مــن منظومــة عمــل هــذه القنــوات.
 -6وضــع آليــة فعالــة للتعــاون ،وفتــح بــاب الحــوار بــن مالــي املحطــات اإلعالميــة الخاصــة وجمهورهــا
تــؤدي الــدور املأمــول يف تحقيــق أهــداف هــذه القنــوات.
املســتهدف؛ حتــى
َ
 -7زيــادة االهتــام مــن قبــل مالــي القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بإعــادة تقييــم الربامــج التــي يتــم طر ُحهــا
دوري ومستمر.
بشــكل
ّ
 -8التأكيــد عــى أهميــة أن يتمتــع املالكــون يف القنــوات اإلعالميــة الخاصــة بالخــرة املناســبة لعملهــم
إلنجــاح القنــاة.
 -9الرتكيــز عــى املضامــن اإليجابيــة التــي تعــرض لهــا القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة؛ لكونهــا تســهم يف
تغيــر املفاهيــم نحــو مختلــف املواضيــع املطروحــة فيهــا.
 -10رضورة أن تكــون املوضوعــات املطروحــة يف القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة متناســبة مــع مختلــف
املراحــل العمريــة للجمهــور.
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