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Abstract 
The study aimed to identify the mechanisms of preparation and presentation of political TV programs 
and their reflections on the audience. The analytical descriptive was used. The researcher also chose 
a deliberated sample of (28) faculty members in the universities of Middle East, Zarqa and Yarmouk. 
The study reached a set of results that can be summarized as follows: 
1- The arithmetic average of the responses of the sample members on the items of the 
mechanisms of preparation and presentation of the political TV programs was (3.73) which is located 
at the high level. 
2- There were no statistically significant differences between the responses of the study sample 
members in relation to the mechanisms for the preparation and presentation of the political programs 
and their implications for the receiving audience, due to the academic rank variable. 
3- There were no statistically significant differences between the responses of the study sample 
members in relation to the mechanisms for the preparation and presentation of the political programs 
and their implications for the receiving audience, due to the University variable. 
The study recommended accuracy and credibility by the preparation team, as well as the program 
provider, so that the recipients' attitudes towards these programs are positive, in addition to a set of 
recommendations summarized by the researcher at the end of his research.  
Keywords: Preparing and presenting TV, political programs 

 

 
 امللخص  

هدفت الدراسةةةةةةة التعرل إت الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   
( عضةةةةو هيدة تدريس  28اختار الباحث عياة قصةةةةدية من  واتبع الباحث يف الدراسةةةةة املا ا الواةةةةف  التحليل   كما  

 لت الدراسة إت جمموعة من الاتائا ميكن إمجاهلا ابآليت:يف جامعاا  الشرق األوسط  الزرقاء  الريموك(. وتوا
بلغ  املتوسةةةةةةةةةةةةةةط افسةةةةةةةةةةةةةةاا اسةةةةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد العياة عن عباراا الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما    -1

 ( وهو يتع يف املستوى الكبري.3.73السياسية  
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ا يتصةةةةةةةةةةةد دلياا اإلعداد والتتدف  ا توجد فروق دالة إحصةةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  فيم -2
 التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى ملتغري الرتبة األكادميية. 

ا توجد فروق دالة إحصةةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  فيما يتصةةةةةةةةةةةد دلياا اإلعداد والتتدف   -3
 عل  ا م ور املتلت   تعزى ملتغري ا امعة.   التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا
من قبد فريق اإلعداد  وكذلك متدم الرباما ك  تكون اجتاهاا املتلتني اجيابية  وقد ميواةةةةت الدراسةةةةة الدقة واملصةةةةدقية

 حنو تلك الرباما  ابإلضافة إت جمموعة من التواياا إمجل ا الباحث يف هناية حبثه.
 .: اإلعداد والتتدف التلفزيون  الرباما السياسيةالكلمات املفتاحية

 
 املقدمة  

السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة ذاا ميليةة كبريل يف اليةاا الباةاء العةام للبةث التلفزيون  كمةا مين عمليةاا اإلعةداد والتتةدف  تُعةد  الرباما  
التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   تلعب دوراا جوهر ا يف ما  هذا الرباما ومتابعت ا من 

صةةةةةةةلة بوسةةةةةةةائد اإلعالم واااذية لاعداد والتتدف التلفزيون إت مين ويف هذا املتام تشةةةةةةةري الدراسةةةةةةةاا املت  iقبد ا م ور
الرباما السةةةياسةةةية شةةةغلت مسةةةاحة كبريل يف خريمة البث اليوم   فف  التلفزيون األمريك  تصةةةد نسةةةبة هذا الرباما إت  

عدهلا إت ما %(  ويف األقمار العربية يصةةةةةةد م40%( من اجملموع العام لسةةةةةةاعاا البث  ويف ايماليا تصةةةةةةد إت  20 
 . ii%(  وه  يف مجيع األحوال متثد املواقع األوت من بني مينواع الرباما التلفزيونية األخرى22و  16بني  

وجتدر اإلشةةةةارل إت مين الرباما السةةةةياسةةةةية تعلب دوراا حمور ا من خالل حتتيق املشةةةةاركة ا ماهريية يف ميبداء األراء وتتدف  
الذي يشةرل عليه جانب اإلعداد والتتدف يف التلفزيون  سةواء ميكان املوضةوع متصةد املترتحاا  فيما يتصةد ابملوضةوع 

اب انب السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةة  ميو لري ذلك  ك حد ميشةةةةةةةةةةكال الرباما الك تسةةةةةةةةةةع  لتحتيق هدل معني يف حول تشةةةةةةةةةةكد اراء 
حتيق ميهدال  وانمالقاا من سةةةةةع  الرباما السةةةةةياسةةةةةية لت .iiiومعتتداا ووع  لدى املتلتني يف التضةةةةةية املمروحة للاتا 

معياة ما ا تامية الوع  السةةةةياسةةةة   وتشةةةةكيد اجتاهاا إجيابية ميو سةةةةلبية اجتاا قضةةةةية ما لدى املشةةةةاهدين  ف هنا بذلك 
 حتتق مرادها من خالل افوار والاتا  والواول لدااا حول التضية املمروحة للاتا .

وانمالقاا من هذا الرؤية يسةةةتميع متدم ومعد الرباما السةةةياسةةةية مين يمر  موضةةةوعاا سةةةياسةةةياا يدر  من خالله اجتاهاا  
ا م ور املتلت   وذلك من خالل اسةتضةافة الشةاصةياا السةاسةية واإلعالمية من  حنتل  ميحناء العاا بغر الا ر عن 

تلفة ضةةمن برانما حواري واحد وعرب البث الفضةةائ  عن املكان والزمان  ومين يوفق بني تلك الشةةاصةةياا من دول حن
طريق األقمار الصةةةةةةةةةةةةةةااعية  وجيري افوار مع م ةا يحدي ابلاتياة للحصةةةةةةةةةةةةةةول عل  مجيع املعلوماا يف افوار الدائر يف 

  ةا التضية املمروحة  وتفايد اآلراء بشكد مباشر ومن عدل مصادر  وهذا ياعكس ابلاتياة عل  املتلتني لتلك الرباما
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يحدي إت تامية اجتاها م حنو التضةةةةةا  املمروحة  ابإلضةةةةةافة إت تامية اجتاها م حنو اةةةةةيغ التفاعد اجملتمع  واانسةةةةةان 
 .  ivعل  حدا سواء

إن املسةةةةةتتري لمبيعة إعداد وتتدف الرباما التلفزيونية جيد سةةةةةحااا جوهر ا يدور حول سةةةةةر ااهتمام ابلرباما السةةةةةياسةةةةةية  
ماا الفضةةةائية والتاواا التلفزيونية  وكذلك مدى اهتمام ا م ور باوعية هذا الرباما  وهاا ميكن التول: املعدل يف اا

. وميكن vإن سةةةةةةةةةر هذا ااهتمام وانعكاسةةةةةةةةةاته يتال  يف تلبية هذا الرباما من حاجاا ترتبط ارتباطاا مباشةةةةةةةةةراا ابملتلت 
ابلاسةةةةةةةةةةةةةةبةة للمتلت  يف م دل معلومةاا ا م ور  ةدل حتتيق امجةال اانعكةاسةةةةةةةةةةةةةةاا وافةاجةاا الك تلبي ةا هةذا الرباما 

التوااةةد معه عرب اسةةتثمار وسةةائد ااتصةةال الك يعد التلفزيون من ميل ا إذ يسةةتميع مين يعمد ابعتبارا مضةةاعفاا ملصةةادر  
لسةياسةية  املعلوماا  وخلق اراء جديدل لدى ا م ور عن موضةوعاا وقضةا  ي تم  ا  ولر  وتدعيم التيم والتتاليد ا

مثد افرية واملسةةةةاوال واحرتام التانون واملشةةةةاركة يف الفعالياا السةةةةياسةةةةية عموماا  والسةةةةع  إت تكوين الرميي العام وا اذ 
التراراا اماء التضةةةا  امل مة  وحتتيق التعبدة اململوبة الك جتعد من املواطن قادراا عل  ميداء فعله اماء افوادل السةةةياسةةةية 

لألفكار الك تمرح ا الرباما السةةياسةةية يف التاواا التلفزيونية األخرى والك مياةةبن امكان املشةةاهد الكبريل  والتصةةدي 
 .viاإلطالع علي ا بس ولة من خالل البث الفضائ 

إت مين مضةةةةةةةمون ااتصةةةةةةةال ميو   ix(2009ومحاد    viii(2010وحسةةةةةةةني    vii(2016وتشةةةةةةةري دراسةةةةةةةة كد من حممد  
ل يف حتتيق هدل ااتصةال  وعليه يشةرتت توفري الكثري من املوااةفاا يف مضةمون الرباما الرسةالة يُعد  من العوامد املحرر 

السةةةياسةةةية التلفزيونية كالوضةةةو  واملالمسةةةة فاجاا ا م ور  ودرجة تلبية املضةةةمون لالحتياجاا وجتانسةةةه مع األفكار 
 .اطفية والعتلية الك حيرك ا لدي مواملعتتداا الثتافية وافضارية والدياية لألفراد  وكذلك نوع ااستمااا الع

وطبيعت م من العاااةةةةةةةةةةةةر الك تدخد ابعتبارها عوامد محررل يف حتتيق هدل   وبااء عل  الرؤية السةةةةةةةةةةةةابتة مد مين املتتلني
ااتصةةةةال إذ تدخد اهتماماا املتلتني  ا م ور( يف املضةةةةمون  وكذلك اراؤهم ومعتتدا م الشةةةةاصةةةةية  وكذلك درجة 

  ويلعب عاصةةةةةةر التعليم  املعلوماا الك حيمل ا الفرد عن املوضةةةةةةوع واجتاهاته حنو نفسةةةةةةه وحنو اجملتمع ويرري اجملتمع عليه
 .xوالتاشدة السياسية والرتبوية واألسرية دوراا م ماا يف درجة يرري املضامني املتدمة إت الرباما السياسية

 ن يرري الرباما السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة التلفزيونيةة يرتكز عل  عمليةاا واليةاا اإلعةداد والتتةدف للرباما  فةملةا تتةدم    ًا واسةةةةةةةةةةةةةةتاةادا
السةياسةية  ابإلضةافة إت معرفة طبيعة ا م ور املتلت   مع بيان مضةمون الرسةالة واللغة املسةتادمة في ا واختيار الشةكد 

للرسةةةةةةةائد التلفزيونية فاهنا تمر  وفتاا للكثري من   املااسةةةةةةةب إت الرباما  فف  الوقت الذي تتعدد املضةةةةةةةامني السةةةةةةةياسةةةةةةةية
 .xiاألشكال واملعا اا الفاية

وبااء عل  كد ما سةةةبق يابغ  مين تكون ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةياسةةةية وانعكاسةةةا ا عل  ا م ور 
ية والثتافية وااقتصةةةةةةةادية يف اجملتمعاا املتلت  ميكثر تاوعاا يف موضةةةةةةةوعاته سا يتااسةةةةةةةب والغا ا ااجتماعية والسةةةةةةةياسةةةةةةة

اإلنسةةةةةةانية  وخااةةةةةةة ما يدور األن يف املامتة العربية والعاان وهذا يع  مين البحث يف ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 1- 18-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 5 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

ة من للرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل  ا م ور املتلت  له مربراته يف يد ما يُمر  عل  السةةاحة اإلعالمية والصةةحافي
 سياساا تتصد بضرورل دراسة هذا ال اهرل ميدانياان حىت نتمكن من قيا  مدى يرريها عل  املتلت .

 مشكلة الدارسة وأسئلتها:  -أوالا 
بداية ابد من بيان مين يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون يرتبط بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة الت رري كلما  

وأييت مييضةةةةةا دور   .م ور املتلت  به فضةةةةةالا عما ميتلكه من متوماا الشةةةةةاصةةةةةية التلفزيونية الااجحةمادا درجة رتة ا 
الوسةةيلة  التلفزيون( وما ميكن مين توفرا من عاااةةر ذاا يرري كبري من خالل سةة ولة واةةوهلا إت ا م ور وقلة كلفت ا   

دمة وسةةةةةةةةائد ااتصةةةةةةةةال يررياا يف حيال ا ماهري   وكذلك قلة ا  د اململوب من ا م ور  فتد مياةةةةةةةةبن التلفزيون يف مت
ومياةةةبن مييضةةةاا من عوامد توحيد األفكار واملشةةةاعر بني الاا   إذ يوحد عادا م وتتاليدهم وميمات سةةةلوك م وقمي م ألن  
اآلال ما م يشةاهدون املحرراا نفسة ا ف و يسةاعد عل  حتتيق وحدل الفكر وُيسة م يف اقرتاب األذواق ا مالية  وقد 

د علماء الافس وااجتماع والسةةياسةةة وااتصةةال التلفزيون محسةةسةةة انسةةانية متار  دور املحسةةسةةاا التعليمية يف حيال ع
 .xiiالفرد

وجتدر اإلشةةارل إت مين الوضةةع الراهن  والواقع ا ديد املتصةةد سا تتوم به التاواا الفضةةائية عرب براجم ا املتصةةلة اب انب 
ل  ووضةع عل  التاواا الفضةائية التلفزيونية التاوع يف براجم ا حىت تسةتميع ايصةال السةياسة  ميوجد حتد ا هامة وخمري 

وج ة ن رها للمتلتني يف يد التموراا والتغرياا الك يشة دها العاا يف حنتل  امليادين. وانمالقاا ةا سةبق ف ن املعدين 
لياا هذا الرباما كد فرتل  وحسةةةةةةةب الوضةةةةةةةع  واملتدمني للرباما السةةةةةةةياسةةةةةةةية عل  التاواا التلفزيونية ممالبني بتموير ا

الراهن حىت تكون هذا الرباما مواكبة لكد ما يسةةةةةةةةةةةتاد عل  السةةةةةةةةةةةاحة الدوليةن وهذا لن حيدل إا من خالل تموير  
الا م وطريتةةة عره هةةذا الرباما  ومن هاةةا كةةان لزامةةاا عل  البةةاحةةث إت الا ر يف ميليةةاا اإلعةةداد والتتةةدف التلفزيون 

سةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  من خالل دراسةةةةةةة ميدانية توضةةةةةةن ذلك  حملالا ومفسةةةةةةراا ومتدماا  للرباما السةةةةةةيا
 إجاابا عن سحال البحث الرئيس اآليت:

 ؟  ما آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية وانعكاساهتا على اجلمهور املتلقي
 األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس  

ما الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  من خالل التضةةةةا    -1
 املمروحة للحوار ؟ 

هد توجد هااك فروق ذاا دالة إحصةةةائية بني اسةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةة  فيما يتصةةةد دلياا  اإلعداد  -2
ون للرباما السةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية وانعكاسةةةةةةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى للمتغرياا التالية  الرتبة األكادميية  والتتدف التلفزي

ا امعة( ؟ هذا فره اناا يف ااحصاء نستادم فروه ويكون كاايت  توجد فروق ذاا دالة احصائية بني استاابة  
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فزيون للرباما السةةةةةياسةةةةةية وانعكاسةةةةةا ا عل  مج ور املتلت  افراد عياة الدراسةةةةةة فيما يتصةةةةةد ابلياا ااعداد والتتدف التل
  ان الفره جيب ان يكون مجلة مثبته وليس استف امية (

 أهداف الدراسة -اثنياا 
 ترتكز أهداف الدراسة انعكاساا ألسئلتها من خالل النقاط اآلتية 

  تامية الوع  السةةياسةة  للام ور  مسةةتوى اإلعداد والتتدف يف الرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل التعرل إت -1
 املتلت .

 إلتاء الضوء عل  نوعية الرباما ويرريا ا عل  املتلت  من خالل متيا  الدراسة املعد. -2
فيما إذا كان هااك فروق ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةة  فيما الكشةةةةة ( التعرل   -3

يتصةةد دلياا  اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةياسةةية وانعكاسةةا ا عل  ا م ور املتلت   تعزى للمتغرياا التالية 
  الرتبة األكادميية  ا امعة( ؟

 يتصد سستوى اإلعداد والتتدف يف الرباما السياسية.تتدف مجلة من املترتحاا فيما  -4
 
 أمهية الدراسة  -اثلثاا  

تاملق ميلية الدراسةةةةة من ميلية اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةياسةةةةية وانعكاسةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   وميكن 
 إمجال نتات األلية يف اآليت:

 ما تعرضةةةه الرباما السةةةياسةةةية من املواضةةةيع املمروحة للحوار بني تسةةةتمد الدراسةةةة ميليت ا من ميلية الواةةةول إت -1
 الشاصياا السياسية واإلعالمية. 

قد ُتسة م هذا الدراسةة يف بيان اآللياا الك يتوم  ا معد ومتدم الرباما السةياسةية من خالل ركائز ومكوانا   -2
 تلك الرباما.

ملية للتائمني عل  رسةةةةةةةم السةةةةةةةياسةةةةةةةاا السةةةةةةةاسةةةةةةةية ميكن هلذا الدراسةةةةةةةة مين تسةةةةةةةاعد يف توفري خلف ية ن رية وع -3
واإلعالميةن واسةةيما عادما حيددون ميهدال الرباما السةةياسةةية الك يتم عرضةة ا عل  التاواا الفضةةائية. يفضةةد اةةيالة 

 االية جبانبني يركز من خالهلما الباحث افكارا وه   
 حمددات الدراسة  -رابعاا 

 متثّلت حمدداا الدراسة يف:
 مت تمبيق الدراسة يف اللملكة األردنية اهلامشية.  املكانية:احلدود   -1
 .  2019مت تمبيق الدراسة يف العام   احلدود الزمانية: -2
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ميعضةةةةةاء هيدة التدريس يف جامعة الريموك  والزرقاء  والشةةةةةرق األوسةةةةةط اختصةةةةةا  اةةةةةحافة  احلدود البشرررررية: -3
 وإعالم.

اد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا اقتصرا الدراسة عل  معرفة الياا اإلعد   حدود املوضوع: -4
 عل  ا م ور املتلت   وذلك من خالل دراسة ميدانية  والك ستكون ضمن متيا  يوجه ألفراد عياة البحث.

 مصطلحات الدراسة -خامساا 
 اإلعداد  ❖

سةةا  الذي تبع عليه بتية العاااةةر يُعرل اإلعداد أبنه العمود الفتري ملادل البث من براما وتغمياا  واإلعداد هو األ
يف التلفزيون مثد  التتدف  التصةةوير  الديكور  اإلخرا   املونتا (  كما مين هذا العاااةةر حُتول ما كتب عل  الورق إت  

 .xiiiواقع مرئ   وتُعترب عملية خليط من املوهبة والعلم واملمارسة
 التقدمي ❖

إدارل افوار    ااتصةةةةةالية املرتبمة ابلعمد ميمام الكامريا التليفزيونية  وم اراايُعرل التتدف أبنه جمموعة امل اراا الرئيسةةةةةة  
وتوجيه افديث املباشر للمشاهدين  ابإلضافة إت امتالك اللغة اإلشاريةةةة  وتفعيد لغة ا سد  والتتات ميفكار الضيول 

إت ميزاا ميخرى ابد مين تكون لدى   واملشاهدين  وتلايص ا وطرح ا بتدر متزايد من الوضو  واملباشريةةةةةةةةةة  ابإلضافة
 .xiv املشاهدين/ فريق العمد( املتدم مثد اهليدة الشكلية  واجتاا البصر  وإدراك العااار الغائبة

 التلفزيون   ❖
التلفزيون هو ميهم وسةةةائد اإلعالم يف العصةةةر افاضةةةر وميكثرها يررياا  ويتميز امكانياا عل  مسةةةتوى الصةةةوا والصةةةورل 

وافركة واملحرراا أبنواع ا  ونوعية الشةةةةةةةةاشةةةةةةةةاا وميحاام ا وإمكانيا ا  والتتاياا التفاعلية  وتتاياا الوضةةةةةةةةو   واللون 
العايل  ويتميز التلفزيون ابانتشةةار العامل  ابلبث املباشةةر عرب األقمار الصةةااعية  حىت مياةةبحت التاال الفضةةائية الواحدل 

خالل سةةةةةتة ميقمار فضةةةةةائية فتط  كما يتميز التلفزيون أبنه متا  دوماا يف قادرل عل  الواةةةةةول إت مجيع قاراا العاا من 
 متااول مجيع املشةاهدين  وبشةكد مسةتمر ومتوااةد  وا حيتا  املشةاهد إت بذل ج د  وإما ميكاه ااسةرتخاء واملتابعة

xv. 
 الربانمج التلفزيون  ❖

ام الصورل والصوا بكامد تفاايل ا الفاية  لتحتيق هو فكرل ميو جمموعة ميفكار تصاغ يف قالب تلفزيون معني  ابستاد 
 .xviهدل معني

 الربامج السياسية
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واملتصةةةةود  ا يف هذا البحث ما تبثه التاواا الفضةةةةائية التلفزيونية من براما سةةةةياسةةةةية تتصةةةةد ابلواقع افايل وتتمرق إت  
تشةةةةةكيد الوع  السةةةةةياسةةةةة  وتاميته لدى  الشةةةةة ن السةةةةةياسةةةةة  يف مااطق العاا  ومدى انعكا  ويرري تلك الرباما عل   

  xviiاملتلت 
 انعكاسات الربامج السياسية ❖

تُعرل أبهنا مدى الوع  السةةةةياسةةةة  الذي يتشةةةةكد لدى املتلت   ويواةةةة  أبنه جمموعة األمات وااجتاهاا واآلراء الك 
والعامل  نتياة تملعا م تكون اخللفية السةةةةياسةةةةية لألفراد  من حيث اكتسةةةةا م املعارل السةةةةياسةةةةية عل  املسةةةةتوى اال   

املصةةةةةةةملحاا تكتب واتشةةةةةةةر   ااعداد والتتدف     .xviiiاجتاا تلك الرباما الك تعرضةةةةةةة ا التاواا الفضةةةةةةةائية التلفزيونية
  الرباما التلفزيونية  الرباما السياسية (

 الدارسات السابقة  -سابعاا 
إت معرفة كثافة وميمات مشةاهدل الشةباب السةعودي لرباما التاواا الفضةائية العربية    xix(2016هدفت دراسةة  حممد   

الك تشةةةةةةةةةةةمل ا عياة الدراسةةةةةةةةةةةة  ومعرفة وج اا ن ر الشةةةةةةةةةةةباب السةةةةةةةةةةةعودي يف التيم الك يتم تتدمي ا يف براما التاواا  
لتة ترتبط س اراا املسةةةةةةدولية اجملتمعية  الفضةةةةةةائية العربية  وكانت ميهم نتائا الدراسةةةةةةة مين حماكال امل اراا ميو اخلرباا املتع

سدى حماولة ااسةةةةةةةةتفادل حياتياا من امل اراا ميو اخلرباا املتعلتة س اراا املسةةةةةةةةدولية اجملتمعية الك تتدم  ذا الاوعية من 
الل براما الرباما ابلتاواا الفضةةائية. ومين هااك إدراك لعياة الدراسةةة للعديد من قيم املسةةدولية اإلجتماعية الك تتدم خ

 .التاواا الفضائية يتة  يف متدمت ا قيمة مسدولية الفرد يف املشاركة يف املااسباا اإلجتماعية
ية التاواا الفضةةةةةةةةةائية اخللياية يف اةةةةةةةةةيالة الوع  السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةة   ميلللتعرل إت    xx(2010وركزا دراسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةني  
  حيث بيات الدراسةةةةةة مين البعد ااقتصةةةةةادي كان لائباا من ضةةةةةمن الرباما ااخبارية  حيث وااقتصةةةةةادي وااجتماع 

ال يف ركزا الدراسةةةةة عل  الرباما السةةةةياسةةةةية  من مثد ااهتمام ابلتضةةةةا  ا وهرية ونتد الوقائع ميواا أبول  كما هو اف
 فلسمني والعراق وميفغانستان.
التعرل إت دور الفضةةائياا الفلسةةمياية يف تشةةكيد الوع  السةةياسةة  لدى طلبة   xxi(2009كما بيات دراسةةة  محاد  

ا امعاا الفلسةةةمياية  من خالل بيان طبيعة العالقة بني نوع التاواا الفضةةةائية املااسةةةبة هلم  حيث تكونت عياة هذا  
الباا وطالبة  وقد اسةةةتادم الباحث املا ا الواةةةف   واسةةةتادم ااسةةةتبانة ك دال للدراسةةةة  وكان  ( ط 380الدراسةةةة من  

 من ميهم نتائا الدراسة التايل: 
 جاءا قاال التد  الفضائية ضمن الرتتيب األول  من حيث متابعة الاتاشاا السياسية لدى عياة البحث. ❖
 البحث  وتالها التضا  اإلقليمية  مث العاملية.جاءا التضا  السياسية ضمن اهتماماا عياة  ❖

 الصةةةةورل تشةةةةكيد يف اإلخبارية الفضةةةةائية التاواا لبيان  دور  xxii(2008ويف موضةةةةع اخر جاءا دراسةةةةة  راضةةةة   
اإلخبارية   التاواا ترمسه ما وفق عل  العراق لصةورل الرئيسةة والسةماا والسةياسةية  من خالل  حتديد األبعاد اإلعالمية

http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2575:2014-07-26-21-57-30&Itemid=172&option=com_content
http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=2575:2014-07-26-21-57-30&Itemid=172&option=com_content
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مع بيان الصةةةةةورل الاممية الك تتدم ا التاواا ااخبارية  وقد تكونت عياة الدراسةةةةةة من طلبة جامعك الكوفة واألنبار  
%( من طلبة ا امعتني لدي م تصةور 78وقد اسةتادم الباحث املا ا الواةف   وتواةد إت نتياة مفادها: مين نسةبة  

 اما ااخبارية من اورل ممية تتصد ابألحدال السياسية يف العراق.حول ما حيدل يف العراق  وما تتدمه الرب 
 الفضةةائية التاواا يف السةةياسةةية افوارية للرباما التعره بني لمبيعة العالقة  xxiii(2008ويف اشةةارل بدراسةةة  الفردي  

جمموعة من الشةةةةةةباب ا امعاا  تكونت عياة الدراسةةةةةةة من  يف السةةةةةةعودي الشةةةةةةباب لدى السةةةةةةياسةةةةةة  والوع  العربية
( طالباا  وقد مت اسةةةةتادام املا ا الواةةةةف  التحليل   وجاءا  340السةةةةعودي يف ا امعاا السةةةةعودية  وبلغ عددهم  

 نتائا الدراسة عل  الشكد التايل:
 %( 37%(  مث تلت ا الصح  باسبة  67جاءا نسبة املشاهدل للتلفزيون باسبة   ✓
العربية  اةح  وجمالا سةعودية  قاواا   الفضةائية التاواا تايل:رتبت الوسةائد ضةمن األلية عل  الشةكد ال ✓

 التلفزيون السعودي.
لدور التاواا الفضةةةائية اإلخبارية العربية يف تامية الوع  السةةةياسةةة  لدى   xxiv(2008كما ميشةةةارا دراسةةةة  التمان   

ما السةةةةياسةةةةية  واألسةةةةاليب طالب ا امعة  وذلك من خالل دراسةةةةة تمبيتية راةةةةدا التوالب الفاية الك تتدم  ا الربا
الك قدمت  ا الرباما السةياسةية  والتعرل إت املسةاحة الزماية ألبعاد الوع  السةياسة  يف الرباما السةياسةية يف التاواا  

( طالباا وطالبة من جامعة با ا  واعتمدا الدراسةةةة عل  400الفضةةةائية اإلخبارية العربية  وتكونت عياة الدراسةةةة من  
 ف   وتوالت إت نتائا مفادها:ما ا املسن الوا

توجد عالقة إحصةةةةةةةةةةائية بني مشةةةةةةةةةةاهدل طالب ا امعة للتاواا الفضةةةةةةةةةةائية اإلخبارية العربية ومسةةةةةةةةةةتوى الوع   ➢
 السياس  لدي م. 

 –توجد فروق إحصةةةةةةةائية بني المالب يف مسةةةةةةةتوى الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  ابختالل املتغرياا الدميوجرافية  الاوع   ➢
 املستوى ااجتماع  وااقتصادي( لصاحل الذكور.  –نوع الكلية    –املستوى الدراس  

 عالقة الدراسة احلالية ابلدراسات السابقة ❖
اتفتت كامد الدراسةةةاا السةةةابتة مع الدراسةةةة افالية عل  اسةةةتادام املا ا الواةةةف  التحليل   كما اتفتت الدراسةةةاا 
السةةابتة مع الدراسةةة افالية عل  اسةةتادام ااسةةتبانة. واتفتت الدراسةةة افالية مع الدراسةةاا السةةابتة من حيث العياة  

مع ابق  الدراسةةةةاا  وجتدر اإلشةةةةار إت مين الدراسةةةةة  ( واختلفت2009( ودراسةةةةة  محاد   2008كدراسةةةةة  راضةةةة   
 افالية استفادا من الدراساا السابتة يف اختيار نوع ما ا الدراسة  واإلستفادل يف بااء ميدال الدراسة وبااء ميبعادها.

 
 إجراءت الدراسة امليدانية 
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دال الك اسةةتادمت في ا  وما حتتق هلا متثلت إجراءا الدراسةةة امليدانية يف حتديد املا ا  وواةة  جمتمع الدراسةةة  واأل
 من دااا ادق ورباا  والمريتة الك مجعت من خالهلا املادل العلمية للدراسة. وفيما يل  توضين لذلك.

 منهج الدراسة -أوالا 
 اتبع الباحث يف هذا الدراسة املا ا الواف  التحليل 

 اجملتمع األصلي وعينة الدراسة  -اثنياا 
  يف خمول اتلية جامعاا الريموك والزرقاء والشةةةةةةرق األوسةةةةةةطالدراسةةةةةةة من ميعضةةةةةةاء هيدة التدريس يف   يتكون جمتمع      

( عضةو هيدة تدريس من ميسةتاذ وميسةتاذ مشةارك وميسةتاذ مسةاعد  بدون عدد 28اختار الباحث عياة قصةدية محلفة من  
 الدراسة.املتفرلني واااضرين واملوفدين  وا دول اآليت يبني تومع عياة 

 حسب متغري الرتبة األكادميية واجلامعة ( يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس  1جدول )
 الرتبة األكادميية          

 اجملموع أستاذ مشارك أستاذ مساعد  أستاذ اجلامعة     

 11 3 3 5 الريموك 
 10 1 6 3 الشرق األوسط 

 7 -  6 1 الزرقاء 
 28 4 15 9 اجملموع

( سرتبة  9( مين ميعضةةةةةةةةةاء هيدة التدريس املمث لني يف العياة  تومعوا حسةةةةةةةةةب الرتبة األكادميية إت  1ا دول  يتضةةةةةةةةةن من 
 ( سرتبة ميستاذ مشارك  والشكد البيان اآليت يبني ذلك:4( سرتبة ميستاذ مساعد  و 6ميستاذ  و 

 
 

 
 

 ( توزع عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة  1الشكل  )
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لتحتيق ميهدال الدراسةةةةةةةةةة ميعّد الباحث اسةةةةةةةةةتبانة تضةةةةةةةةةمات جمموعة من العباراا تتيس طبيعة الياا اإلعداد والتتدف  
 ( مفردل.18للرباما السياسية يف التلفزيون  وتكونت ااستبانة من  

 مت حساب ادق ااستبيان بمريتتني لا:صدق االستبانة،   -1 
  ادق ااكمني( الصدق الظاهري    -1-1

( حمكمني من املاتصةةةةةةةني يف كلياا 5مت عره ااسةةةةةةةتبانة يف اةةةةةةةور ا األولية عل  جمموعة من ااكمني بلغ عددهم  
 اإلعالم  وقد مت األخذ سالح اا ااكمني  ومت إجراء التعديالا من قبد الباحث.

 صدق االتساق الداخلي  -1-2
( من ميعضةةةاء هيدة  17محلفة من    عينة اسررتطالعيةوللت كد من اةةةدق ااتسةةةاق الداخل  لالسةةةتبانة  مت توميع ا عل  

التدريس  صةةةةةةةةةمت إعالم  ومت حسةةةةةةةةةاب معامالا اارتبات بني لعباراا ااسةةةةةةةةةتبانة. وا دول اآليت يوضةةةةةةةةةن إجراءاا 
 حساب ادق ااتساق الداخل .

 معامالت ارتباط بريسون لدرجات املقياس   (2اجلدول )
 قيمة الداللة معامل االرتباط  اجملال

الياا اإلعداد والتتدف للرباما السياسية يف  
 التلفزيون 

0.839** 0.000 

( مين معةامالا ارتبةات عبةاراا اليةاا اإلعةداد والتتةدف للرباما السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةيةة يف التلفزيون  ه  2يتبني من ا ةدول  
(  وهذا يدل عل  مين متيا  الدراسةةةةةةةة  0.000معامالا ارتبات عالية  كما ميهنا دالة إحصةةةةةةةائيا عاد مسةةةةةةةتوى دالة  

 يتمتع بصدق ااتساق الداخل .
 ن ربا ا اتبع الباحث المرق اآلتية:للتحتق مثبات االستبانة،   -2
 Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   -2-1

 Cronbach's Alphaيُ  ر ا دول اآليت معامالا رباا ااستبانة ابستادام معادلة ميلفا كرونباخ  
 معامالت ألفا كرونباخ لثبات االستبانة   (3اجلدول )

 معامل ألفا كروابخ اجملاالت 
 0.963 العام )االستبانة كلها( الثبات  

 (  وهو معامد رباا عاٍل.0.936( مين معامالا ميلفا كرونباخ لثباا ااستبانة العام قد بلغ  3يتبني من ا دول  
 
 

 األساليب اإلحصائية    -رابعاا 
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اعتمةةةد البةةةاحةةةث يف حتليةةةد الاتةةةائا عمومةةةاا عل  افةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب اآليل ابسةةةةةةةةةةةةةةتاةةةدام برانما الرممةةةة اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةةائيةةةة للعلوم  
(  وتتلامت األسةةاليب اإلحصةةائية الك اسةةُتادمت يف هذا البحث اسةةتاال   17( اإلاةةدار  SPSSااجتماعية 

 نتائاه يف األساليب اآلتية:
 املتوسماا افسابية وااحنرافاا املعيارية.-
 ( للفروق بني املتوسماا يف الفرضياا.One way ANOVAاختبار حتليد التباين األحادي  -
=    الك تكون في ةا: مربع إيتةا لتيةا  حام األرر. وحتسةةةةةةةةةةةةةةب قيمةة مربع إيتةا  وفق املعةادلةة اآلتيةة:  - 

 = درجة افرية. ويعتمد املعيار اآليت يف تفسري حام األرر: = مربع قيمة  ا(. و  مربع إيتا. و 
 معيرررار حجم األثرررر (  4اجلدول )

 (مربع إيتا )  تقديررر حجم األثرررر 
 ( 0.059>  ( ) ميرر اغري
 ( 0.138>  ( ) ≤(  0.059  ميرر متوسط
 () ≤(  0.138  ميرر كبري

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 ؟   ما آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية وانعكاساهتا على اجلمهور املتلقي

بطت املتوسةةةةماا افسةةةةابية وااحنرافاا املعيارية اسةةةةتااابا  ميفراد العياة( عن   كدّو عبارل لاجابة عن هذا السةةةةحال ُحسةةةةو
 الياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وفق الرتتيب التااميل  وا دول اآليت يوضن ذلك. من عباراا

 ( املتوسطات واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد العينة 5اجلدول )
 حول آليات اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السياسية   

املتوسط   ة العبار  م
 احلسايب

االحنراف  
 درجة األثر  الرتبة املعياري 

 كبري 1 1.018 3.92 يتعني عل  معد ومتدم الربانما السياس  يف ميي حممة تلفزيونية التثبت من املعلوماا الواردل. 6

 كبري 2 0.785 3.91 والعاا.ُتس م الرباما السياسية يف تشكيد ااجتاهاا لدى املتلت  فيما حيصد ابملامتة العربية   2
 كبري 3 0.869 3.88 يُعترب إعداد وتافيذ الرباما من الويائ  امل مة يف اامة التلفزيوياة. 3
 كبري 4 0.760 3.86 تُعد الرباما السياسية واحدل من ميهم الرباما الك يتوم علي ا البااء العام للبث التلفزيون. 7
 كبري 5 0.650 3.85 تُليب الرباما السياسية حاجاا ترتبط بمريف عملية ااتصال  املرسد واملستتبد(.   8
 كبري 6 0.728 3.81 تااقش الرباما السياسية قضا  وموضوعاا تام  الوع  السياس  لدى املتلت   ا م ور(   1
 كبري 7 0.937 3.79 املعد ميو الكاتب.تعتمد الرباما اعتمادا كلياا عل  السيااريو الذي يتدمه   4

 كبري 8 1.903 3.76 يتوجب مين تكون املواد اإلعالمية املتصلة ابلرباما السياسية دقيتة واادقة.   5

 كبري 9 0.934 3.75 مضمون ااتصال ميو الرسالة من الرباما السياسية يعد من العوامد املحررل يف حتتيق هدل ااتصال. 9



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 1- 18-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 13 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

املتوسط   ة العبار  م
 احلسايب

االحنراف  
 درجة األثر  الرتبة املعياري 

10 
درجة يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة الت رري كلما  ترتبط  

 10 0.982 3.71 مادا درجة رتة ا م ور به.
 كبري

15 
ما  الربانما السةةياسةة  يتا  ستدار واةةوله إت عتد املشةةاهد واسةةتثارل رلبته يف التفاعد واملشةةاركة   

 11 1.832 3.69 .املذيع وفريق اإلعداد وقدر م عل  إيصال املعلوماا بكد هدوء وموضوعيةمن خالل شاصية  
 كبري

تتعدد املضةةامني السةةياسةةية للرسةةائد التلفزيونية األشةةكال واملعا اا الفاية املعدل من قبد فريق اإلعداد   12
 والتتدف.

 كبري 12 1.763 3.67

ميهم ركائز البث التلفزيون يف العاا  وتشغد مساحة كبريل من خريمة  تُعد الرباما السياسية واحدل من   13
 البث التلفزيون يومياا.

 كبري 13 1.962 3.65

ميحةةةةدل التلفزيون تةةحةةواا فةة  ترتيب ميولةةويةةاا العالقة بني الةةمةةتةةلةةتةة  والةةوسةةيةةلةةة اإلعالمية األكثر يررياا   17
 عل  ا م ور سا حيمله من تفاعد الصوا والصورل.  

 كبري 14 1.683 3.61

 كبري 15 0.625 3.58  ومعرفته بمبيعة ا م ور.يرري الرباما السياسية التلفزيونية ترتكز عل  شاصية التائم اباتصال   11

ميللب الرباما يغلب علي ا السةةةةمحية والفااجة وعدم الاضةةةةا  والتشةةةةايع عل  التحرير من خالل   16
 اهلاوم الشاص  والتارين  ما يفتدها التدرل عل  الت رري وعل  إرراء معلوماا املشاهد ومعارفه.

 كبري 16 0.821 3.57

كد برانما عن اآلخر حسةةةب املتدم واملضةةةمون  فما يتدمه فيصةةةد التاسةةةم  تل  عما   تل  نك ة   14
 .يتدمه مارسيد لامن ميو وائد اإلبراش   وما تتدمه مع الشاذيل ليس هو ما تتدمه بوا يعتوبيان

 كبري 17 0.735 3.53

الوع  السةةةياسةةة  وااجتاهاا  يعكس اإلعداد والتتدف التلفزيون ا يد للرباما السةةةياسةةةية إت تشةةةكيد   18
 ااجيابية والسلبية حنو التضا  املمروحة.

 كبري 18 0.905 3.51

 كبري  - 0.178 3.73 املتوسط املوزون 

( يتضةةةةةةن مين  املتوسةةةةةةط افسةةةةةةاا اسةةةةةةتااابا ميفراد العياة  ميعضةةةةةةاء هيدة التدريس( عن عباراا 5من مراجعة ا دول  
( وهو يتع يف  املسةةةةةةتوى الكبري(. ويعزو الباحث  3.73التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية قد بلغ  الياا اإلعداد والتتدف  

هذا الاتياة إت مين عملياا اإلعداد والتتدف الفاية ا يدل للرباما السةةةياسةةةية ُتسةةة م يف تشةةةكيد الوع  السةةةياسةةة  حنو 
عد واحدل من ميهم الرباما الك يتوم علي ا البااء  التضةةةةا  املمروحة للحوار يف تلك الرباما  كما مين الرباما السةةةةياسةةةةية تُ 

العام للبث التلفزيون  حيث ترتبط درجة يرري الربانما السةةياسةة  التلفزيون بشةةاصةةية التائم اباتصةةال  إذ تزداد درجة 
ا م ور    الت رري كلما مادا درجة رتة ا م ور به  ويرتكز هذا الت رري عل  شةةةةاصةةةةية التائم اباتصةةةةال ومعرفته بمبيعة

كما يفسةةةر الباحث ارتفاع املتوسةةةط افسةةةاا لعباراا املتيا  إت مين ما  الربانما السةةةياسةةة  يتا  ستدار واةةةوله إت  
عتد املشةةةةةاهد واسةةةةةتثارل رلبته يف التفاعد واملشةةةةةاركة  من خالل شةةةةةاصةةةةةية املذيع وفريق اإلعداد وقدر م عل  إيصةةةةةال  

 املعلوماا بكد هدوء وموضوعية.
اإلشةةةةارل إت مين الرباما السةةةةياسةةةةية املعدل بمريتة فاية ميسةةةة مت وما مالت يف تامية الوع  السةةةةياسةةةة  لدى املتلت  وجتد  

العرا اجتاا التضةةةةةا  الك حتصةةةةةد يف املامتة والعاا  وا بد من توضةةةةةين مين قاال ا زيرل شةةةةةكلت جمموعة من ااجتاهاا  
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براجم ا عل  سةةةةةةةبيد املثال ا للحصةةةةةةةر  ااجتاا املعاكس  عني  وتامية الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  لدى املتلت  العرا من خالل
 ا زيرل  ...اخل(.

السؤال الثان: هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة الدراسة، فيما يتصل آبليات 
ى للمتغريات التالية )الرتبة اإلعداد والتقدمي التلفزيون للربامج السرررياسرررية وانعكاسررراهتا على اجلمهور املتلقي، تعز 

 األكادميية، اجلامعة( ؟  
توجد هااك فروق ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةةةة  فيما يتصةةةةةد  الفرضةةةةةية األوت: ا   ❖

 .دلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السياسية وانعكاسا ا عل  ا م ور املتلت   ملتغري الرتبة األكادميية
(  كما  One Way Anovaجرى اختبار الفرضةةةةةةةية الصةةةةةةةفرية وذلك ابسةةةةةةةتادام اختبار حتليد التباين األحادي  

 (يتضن من ا دول اآليت: )توضع الفرضية يف املنهجية كي يتم اثباهتا ابلدراسة امليدانية
 

 ( نتائج حتليل التباين األحادي وفقاا ملتغري املرتبة االكادميية 6جدول )
املتوسط   العدد  املرتبة االكادميية

 القرار مستوى الداللة  قيمة ف االحنراف املعياري احلسايب

 13.103 123.90 9 ميستاذ
 12.576 112.35 15 ميستاذ مساعد  لري دالة 0.060 2.291

 14.548 109.74 4 ميستاذ مشارك 

(  وه  لري دالة إحصةةةةةةةةةائياا عاد 2.291( مين قيمة  ل( ااسةةةةةةةةةوبة بلغت  6تشةةةةةةةةةري الاتائا الواردل يف ا دول       
(  وهذا يحكد عدم وجود فروق 0.05( <  0.060(  حيث كانت قيمة مسةةةةةةةتوى الدالة  0.05مسةةةةةةةتوى دالة  

رتبة األكادميية الياا اإلعداد والتتدف يف ذاا دالة إحصةةةةةةةةةةائية بني اسةةةةةةةةةةتااابا ميعضةةةةةةةةةةاء هيدة التدريس وفتاا ملتغري امل
الرباما السياسية وانعكاسا ا عل  املتلت   وميكن مين يعزى ذلك إت الرؤية الفكرية افتة الك ياملق ما ا مجيع ميعضاء  
اد هيدة التدريس سةةةواء ميكانو ميسةةةاتذل ميوميسةةةاتذل مشةةةاركني ميو ميسةةةاتذل مسةةةاعدين يف سةةةعي م إت الت كيد عل  ميلية اإلع

والتتدف يف الرباما التفلزيونية وملا هلا ميرر عل  املتلت   ا م ور( وما تعكسةةه من اجتاهاا حنو التضةةيا املمروحة للحوار 
 والاتا  بني الشاصياا السياسية واإلعالمية.

ا توجد فروق ذاا دالة إحصةةةائية بني اسةةةتااابا ميفراد عياة الدراسةةةة  فيما يتصةةةد دلياالفرضةةةية الثانية: ا  ❖
تعزى ملتغري   .اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةةةياسةةةةةةةةية وانعكاسةةةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت   ملتغري الرتبة األكادميية

 .)ضمن املنهجية (ا امعة
(  كما  One Way Anovaجرى اختبار الفرضةةةةةةةية الصةةةةةةةفرية وذلك ابسةةةةةةةتادام اختبار حتليد التباين األحادي  

 اآليت:يتضن من ا دول 
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 ( نتائج حتليل التباين األحادي وفقاا ملتغري اجلامعة 7جدول )
 القرار مستوى الداللة  قيمة ف االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد  اجلامعة 
 12.138 197.23 11 الريموك

 11.872 187.62 10 الشرق األوسط  لري دالة 0.070 2.770

 113.483 156.74 7 الزرقاء 

(  وه  لري دالة إحصةةةةةةةةةائياا عاد 2.770( مين قيمة  ل( ااسةةةةةةةةةوبة بلغت  7تشةةةةةةةةةري الاتائا الواردل يف ا دول       
(  وهذا يحكد عدم وجود فروق 0.05( <  0.070(   حيث كانت قيمة مسةةةةةتوى الدالة  0.05مسةةةةةتوى دالة  

 امعة  ومرد ذلك يعود إت مين مجيع ميعضةةةةةاء  ذاا دالة إحصةةةةةائية بني اسةةةةةتااابا ميعضةةةةةاء هيدة التدريس وفتاا ملتغري ا
وسةةةةةةائد اإلعالم وعملياا اإلعداد والتتدف  يعرفون واقع  هيدة التدريس يف جامعاا الشةةةةةةرق األوسةةةةةةط والريموك والزرقاء   

عل  الكثري من الرباما    ابإلضةةةافة إت إطالع مللرباما السةةةياسةةةية ولريها كوهنم در سةةةو  صةةةصةةةاا تتصةةةد  ذا ا انب 
ااخبارية السةياسةية ولريها من الرباما. وابلتايل من املامت  ميا يوجد فرق دال إحصةائياا بني وج ة ن ر كد ما ما حنو 
الرباما السةةةةةةةياسةةةةةةةية والياا التتدف واإلعداد هلا وانعكا  ذلك عل  تشةةةةةةةكيد وتامية الوع  السةةةةةةةياسةةةةةةة  لدى ا م ور 

 لك مين استاااب م عن باود ااستبانة كانت تصب يف اجتاا واحد.  وةا يدل عل  ذاملتلت 
 توصيات الدراسة

وبراجم ا وخااة السياسية ما ا سا  دم وبشكد  ضرورل إعادل الا ر يف ميسلوب عمد التاواا الفضائية العربية .1
 إجياا وعدم حتيز يف تامية الوع  السياس  الصحين.

الفضةةةةائية بتوعية الشةةةةباب العرا ستابعة الرباما املاصةةةةصةةةةة يف التاواا الفضةةةةائية وما  ضةةةةرورل اهتمام التاواا   .2
 يتصد ابلوع  السياس  ملا حيدل يف املامتة العربية والعاا.

ضةرورل إجراء مزيد من الدراسةاا والبحول اخلااةة املتصةلة ابلتاواا العربية ودراسةة توج ا ا حنو تامية الوع   .3
 .السياس  لدى املتلتني

 ااهتمام الزائد بعملياا اإلعداد والتتدف يف الرباما التلفزيونية املتصلة اب انب السياس . .4
يابغ  مين تكون ميلياا اإلعداد والتتدف التلفزيون للرباما السةةةةةةياسةةةةةةية وانعكاسةةةةةةا ا عل  ا م ور املتلت  ميكثر   .5

 ثتافية وااقتصادية يف اجملتمعاا اإلنسانية.تاوعاا يف موضوعاته سا يتااسب والغا ا ااجتماعية والسياسية وال
لر  وتدعيم التيم والتتاليد السةةةةةياسةةةةةية مثد افرية واملسةةةةةاوال واحرتام التانون واملشةةةةةاركة يف الرباما السةةةةةياسةةةةةية   .6

 املعدل يف التلفزيون.
ل واملعا اا  بيان مضةمون الرسةالة واللغة املسةتادمة يف الرباما السةياسةية حبيث ُتمر  وفتاا للكثري من األشةكا .7

 الفاية.
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الةدقةة واملصةةةةةةةةةةةةةةةدقيةة من قبةد فريق اإلعةداد وكةذلةك متةدم الرباما ك  تكون اجتةاهةاا املتلتني اجيةابيةة حنو تلةك  .8
 الرباما. 
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