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 یل المحتوىلتح

 مقدمة

 الثالث من مشروع تطویر اإلذاعات المحلیة، وھو:یتعلق ھذا المحور بتنفیذ الھدف 

. تقییم المحتوى اإلذاعي في كل إذاعة للوصول إلى نتائج واضحة حول توزیع اھتمامات المحتوى اإلذاعي ١
 (تحلیل خارطة الدورة البرامجیة)

 اعي للوصول إلى نتائج حول المالمح المھنیة ومناطق الفجوات في جودة المحتوى. . تحلیل محتوى البث اإلذ٢

 خلفیة

یقوم معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع منظمة الیونسكو واالتحاد األوروبي بتنفیذ مشروع "بناء قدرات اإلذاعات 
 المحلیة في األردن." یستھدف المشروع سبع إذاعات محلیة، ھي: 

 الموقع اإللكتروني التردد المدینة ھة المالكةالج اإلذاعة #

http://www.liveonlineradio.net/j 105.7 إربد الیرموك جامعة  FMیرموك  ١
ordan/yarmouk-fm-105-7.htm 

 /http://www.leqaa.fm 106.5 الزرقاء جامعة الزرقاء األھلیة FMلقاء  ٢

http://jufm.ju.edu.jo/Pages/List 94.9 عّمان الجامعة األردنیة الجامعة األردنیة ٣
enNow.aspx 

https://www.mutah.edu.jo/radio 91.9 الكرك جامعة مؤتة صوت الكرك ٤
/index.html 

 /http://fm.ttu.edu.jo 91.3 الطفیلة جامعة الطفیلة التقنیة الطفیلة التقنیة ٥

 www.jobook.jo ٩٠.٣ معان جامعة الحسین بن طالل صوت الجنوب ٦

http://aqaba.ju.edu.jo/Radio.as 93.1 العقبة سلطة العقبة الخاصة صوت العقبة ٧
px 

 



	
	

	

 مراحل:  خمسیتألف المشروع من 

 تقییم احتیاجات بناء القدرات  -١

 اعة بناء على مخرجات التقییم بناء القدرات التدریبیة للعاملین والمتطوعین في اإلذ -٢

 تقییم المحتوى اإلذاعي. والذي یشكل في جزء منھ أساساً لتصمیم برنامج التدریب.  -٣

 المساعدة في التنظیم الداخلي وفي تطویر البرامج بناء على مخرجات تقییم المحتوى.    -٤

 إنشاء إطار تنظیمي جماعي لإلذاعات المحلیة.  -٥

 

 المجتمعیة \اإلذاعات المحلیة

ً ھي اإلذاعة المجتمعیة وتمثل النوع الثالث من اإلذاعات بعد إذاعات الخدمة ؛ community radio اصطالحا
تخدم مجتمعاً محدداً  جتمعیة. وعلیھ فاإلذاعة المCommercialواإلذاعات التجاریة  Public Serviceالعامة 

؛ أو عرقي، أو فئة عمریة أو فئة مھنیةأو قریة؛ أو مجتمع بلدة أو مدینة مجتمع ھویة أو اھتمام؛ مثل بجغرافیا أو 
 تطوعیة في مجال ما. 

وغالباً ما وتعتمد بشكل أساس على التطوع. ؛ مجتمعیة تُدار على أساس غیر ربحيوفي التعریف أیضاً، اإلذاعة ال
 اإلذاعي من مھامھا.  –یكون التدریب الصحفي 

 ھذه اإلذاعات:  أمثلة على

 Anythingإقلیم كیبیك الكندي المختص بتمكین الشباب. من أھم البرامج في ھذه اإلذاعة  في CKUTرادیو  -
Goes  .(كل شي ماشي) الذي یقوم على إعداده وتقدیمھ المراھقون 

مدینة في  Willamette Valley  الموجھ لسكان منطقة شمال، و١٩٦٨الذي یبث منذ العام  KBOOرادیو  -
البث یشمل برامج بلغات آسیویة مختلفة نظراً للتنوع السكاني في تلك . ألمریكیةابورتالند في والیة أوریغون 

 المنطقة. 
 . في تنزانیا المختص في التعلیم والتثقیف خارج الغرف المدرسیة UAACCرادیو  -
- Disability:119   المختص بذوي االحتیاجات الخاصة إنجلترافي.  
- VIP On Air بصریة.سكتلندا المختص باإلعاقة الفي ا 
- Colchester Garrison FM موجھ لعائالت الجنود البریطانیین.في بریطانیا ال 
- Takeover Radio  لألطفال في لیستر بإنجلترا وھي محطة یدیرھا األطفال وموجھة 
إذاعة مجتمعیة في مالي في إفریقیا بدأت كمشروع لمتطوعین محبین للموسیقى التراثیة وانتھى بھم األمر إلى  -

لموسیقى إلى جمیع أنحاء إفریقیا حیث صاروا یمولون المحطة من عائدات بیع الموسیقى التي یعزفھا تصدیر ا
 المھتمون في المجتمع المحلي. 



	
	

	

 العامة  التحلیلمنھجیة 

تتمثل منھجیة التحلیل في مجموعة من اإلجراءات التي أقرھا مكتب إدارة المشروع لضمان الجودة المطلوبة في 
 اعتماد: العملیة، وذلك ب

المخرجات النھائیة لى تصور إحصائي للمحتوى المعني ببحیث الحصول ع التحلیل الكّمي للمحتوى اإلذاعي -١
 إلى خطة تطویر المحتوى.  باإلضافةللتحلیل؛ والتي ستشكل في جزء منھا أساساً لبرنامج التدریب 

ف في المحتوى بما یتصل والمعاییر للتعرف على مواطن القوة والضع التحلیل النوعي للمحتوى اإلذاعي -٢
 المھنیة واألخالقیة للعمل اإلذاعي. 

 

  التحلیل النوعي

 منھجیة التحلیل

 على اإلجراءات التالیة بھدف الرصد والمتابعة: في التحلیل النوعي، اعتمد مكتب إدارة المشروع 

في أیام تّم اختیارھا بشكل  streamingرصد البث المباشر لإلذاعات التي تبث على اإلنترنت من خالل ـ ١
"الیوم  تجاوزعشوائي وبفارق زمني واضح بین الیوم واآلخر من أیام الرصد لإلذاعة الواحدة بحیث یتم 

االستثنائي" أو "الظرف االستثنائي" الذي قد یتعرض لھ العمل اإلذاعي بحكم طبیعة مواكبتھ للمستجدات من 
 خارجة عن المألوف. وعلى سبیل المثال، األحداث وبحكم تأثره بظروف بشریة وتقنیة 

  في األیام التالیة: ٤ أكتوبر ٢٠١٦، ١٠+١٥+١٦ نوفمبر ٢٠١٦.  FMإذاعة یرموك  رصد بث تم

 بعد الظھر خالل أیام األسبوع من األحد إلى الخمیس. ٤صباحاً حتى الساعة  ٨فترات الرصد تراوحت من الساعة 

ال تبث إلكترونیاً، فتم االستماع إلى تسجیالت من البرنامج الصباحي وبرامج أسبوعیة تم  أما اإلذاعات التي -٢
 إرسالھا من جانبھم وبحسب اختیارھم. وھما إذاعتان: صوت الجنوب (معان)؛ وصوت الكرك (الكرك).

 یة وھي:ات البرامجیة لإلذاعات المستھدفة. اإلذاعات التالیة قدمت دورات برامجاالطالع على الدور -٣
 ، اإلذاعة األردنیة، صوت الكرك، صوت الجنوب، صوت العقبة.FM یرموك

 

 مواضیع الرصد والتحلیل

وبما یتماشى مع من أجل الحصول على تصور واضح لمواطن القوة والضعف في المحتوى لإلذاعات المستھدفة، 
 التالیة لرصدھا وتحلیلھا:  لعناصراتّم تحدید فقد المعاییر المھنیة واألخالقیة، 



	
	

	

  . ویشمل: المحتوى والخطاب: أوال

 المواضیع المطروحة .١
 اللغة واألسلوب  .٢
 مراعاة الجندر في الطرح واللغة .٣
 التوجھ نحو فئات المجتمع المھمشة: الشباب، ذوي االحتیاجات الخاصة، األطفال .٤
 األخبار .٥

 . وتشمل:: جودة المحتوىثانیاً 

 تماعأنماط االس مراعاة  .٦
 التفاعل مع الجمھور .٧
      إجراء المقابالت .٨

 . وتشمل: الجوانب الفنیةثالثاً 

  الموسیقى واألغاني  .٩
 شارات المحطة والترویج للبرامج .١٠

 

 المناقشة

 أوالً: مجاالت التقییم

 

 تجارب ناجحة

وبھذا التعریف فاإلذاعات الستقاللیة والمحلیة. التشاركیة والتطوع والتنوع واتقوم اإلذاعة المجتمعیة على مبادئ 
المحتوى الُمقدم من في ملكیتھا وتمویلھا، وفي  mainstreamالمجتمعیة تختلف عن النمط السائد من اإلذاعات 

 و موسیقى تُحدد بحسب الجمھور الُمستھدف.مواضیع 

ممن  ٪٥٠ أكثر منھناك . أسترالیا من التجارب المتمیزة في العالم في ھذا اإلطار، اإلذاعات المجتمعیة في
إلى العام ھناك إلذاعات المحلیة عاماً یستمعون إلى إذاعات محلیة كل شھر. ویعود تاریخ ا ١٥تزید عن أعمارھم 

. الیوم، Adelaideتتبع لجامعة أدیالید  5UVإذاعة محلیة ھناك وكانت تعلیمیة اسمھا ، حیث أنشئت أول ١٩٧١
متطوع وحفنة من  ٥٠٠. یقوم على إدارتھا وتقدیم برامجھا أكثر من Radio Adelaideاإلذاعة اسمھا 

 العدالة االجتماعیةتتنوع البرامج فیھا من من المتطوعین أصحاب ذوي إعاقات یقدمون برامج مختلفة. الموظفین. 
بینھا  في تسع لغات منإلى تطور موسیقى الروك أند رول. وفیھا محتوى یُبث  واألجندة الثقافیة واألخبار



	
	

	

 سبانیة والفارسیة. اإلنجلیزیة واإل

معظمھم متطوع  ٥٠٠(شبكة الطالب الشباب) التي یدیر فیھا   SYNمحطة  التجارب المتمیزة في أسترالیاومن 
ً  ٨٠یقدمون طالب  ویعني ساعة التأخیر التي  Detentionمن أشھر البرامج الشبابیة برنامج كل أسبوع.  برنامجا

لمشاغب في المدرسة. في البرنامج یتحدث المراھقون عن مشاعرھم ورغباتھم، ویقدمون یُعاقب بھا الطالب ا
 عاماً.  ٢٥إلى  ١٥موسیقى یحبون االستماع إلیھا. المحطة موجھة للشباب من 

عین وتتبع ، تحتفل بعیدھا األرب٢٠١٧من أقدم اإلذاعات المجتمعیة في أسترالیا. في كانون الثاني  RRRمحطة 
ً یقدمون  ١٥٠فیھا معھد ملبورن الملكي للتكنولوجیا. جامعة ملبورن ا لجامعتین ھم ً أسب ٦٣متطوعا وعیاً برنامجا

من المواھب األسترالیة التي تتراوح مواضیعھا بین البیئة، اآلیدز، والسیاسة المحلیة. وتعتمد على محتوى موسیقي 
 ت التجاریة والمحطات الكبرى. أو التي قد تبثھا المحطا mainstreamقد ال تجد طریقھا إلى ألـ 

مواضیعھا تتراوح  لغة. ٢٨المحطة بـ برنامجاً أسبوعیاً. وتبث  ١٣٢متطوع بإنتاج  ٥٠٠، یقوم 3CRفي إذاعة 
تأسست اإلذاعة في بین العدالة االجتماعیة، الریاضة، المجتمعات اإلثنیة، الفنون والموسیقى والنقابات العّمالیة. 

١٩٧٦ . 

ال تطرحھا أو تتوسع في طرحھا "محلیة" ن اإلذاعات المحلیة او المجتمعیة أن تطرح مواضیع یُتوقع موھكذا، 
اإلذاعات التجاریة أو اإلذاعات التي تبث على مستوى جغرافي واسع (على مساحة الوطن). مواضیع لھا عالقة 

یع تؤسس لظواھر اجتماعیة بالفئات االجتماعیة األكثر ھشاشة: المرأة، الطفل، ذوي االحتیاجات الخاصة؛ ومواض
مثل العمالة الوافدة، ثقافة العمل، التعلیم المھني؛ ومواضیع لھا خصوصیة محلیة مثل صناعات محلیة أو عادات 

 وتقالید محلیة؛ وھكذا.

جانب الموضوع، یُتوقع أن تكون طریقة الطرح مختلفة عن اإلذاعات األخرى، بحیث ال یُكتفى بطرح العنوان  إلى 
وفي الوضع  قدیم تفاصیل من األرض؛ كإجراء مقابالت وجاھیة مع المواطنین المعنیین مباشرة بالموضوع.وإنما بت

المثالي أن یقوم على إعداد وتقدیم المادة أفراد من المعنیین مباشرة في المسألة. ھكذا یتحقق شرط مھم من شروط 
 ي المادة اإلذاعیة. اإلذاعة المجتمعیة ویتحقق الفھم الحقیقي للمسألة مدار البحث ف

  

 مراعاة أنماط االستماع

یُقصد بھذا البند مدى االعتناء بتوقیت بث برنامج أو فقرة بما یتالءم وأنماط االستماع المعتمدة أو السائدة. فمثالً، 
 ار.یمیل المستمع صباحاً إلى تفضیل األغاني ذات اإلیقاع السریع، والفقرات السریعة والمختصرة بما في ذلك األخب

حتى یتّم االستثمار فیھا  Prime Timeوفي نفس االتجاه، ثمة حاجة دائماً للتعرف على فترات الذروة من النھار 
 وتوجیھ الطاقات إلى شغلھا.

اد شعبیة برنامج ما تُعزى إلى توقیت البث. فالبرنامج أو الفقرة الجیدة اإلعدبجزء كبیر من المشاكل المتعلقة 



	
	

	

والتنفیذ قد ال تجد رواجاً إن تّم بثھا في أوقات غیر مناسبة من النھار. وعلى ذلًك، المقابالت الطویلة تكون أجدى 
 إذا تّمت صیاغتھا ضمن برنامج أسبوعي ؛ أو على األقل إن تّم تأخیر بثھا إلى فترة الظھیرة وما بعد.

نھا تقدم محتوى ترفیھي منوع. "الشاعریة" في الخطاب األمر نفسھ ینطبق على البرامج الصباحیة التي یُفترض أ
 سواء من حیث النص أو الموسیقى ال تتناسب مع إیقاع الصباح السریع.

وكذلك الحال بالنسبة لألغاني التي یتم بثھا. بعض األغاني ال تتناسب مع أوقات معینة خاصة األغاني القدیمة 
 والطویلة ذات اإلیقاع البطيء أو الحزین.

 

 طاب اإلذاعي واللغةالخ

المقصود ھنا ھو قدرة المذیع أو مقدم البرنامج أو الفقرة على بناء جمل مترابطة مفھومة للجمھور. إذ یُبدع المذیع 
أكثر عندما یكون مستعداً لما سیقول وما سیأتي أُثناء البث. وفي ھذا اإلطار، یخطئ البعض فھم "االرتجال" 

ي. وھذا من األمور الواجب توضیحھا. فاالرتجال مطلوب في طارئ األمور؛ أما واعتباره أساساً في العمل اإلذاع
 القاعدة فتستدعي االستعداد والتحضیر المسبق.

ً باألسلوب في الطرح. ویُقصد ھنا جملة من العوامل التي تحدد إن كان الخطاب یبدو  خطاب المذیع یرتبط أیضا
العوامل ھنا قد تكون لفظیة (مفردات) أو  ط التحریري توقعات الجمھور. متعالیاً، محایداً، منحازاً بما یتالءم مع الخ

 صوتیة (نبرة الصوت وحدتھا).

  

 التفاعل مع الجمھور

ً من المجتمع المحلي مما ھو الحال بالنسبة لإلذاعات التي تبث على  اإلذاعات المجتمعیة أو المحلیة أكثر قربا
لھذا مھم جداً البحث عن مساحات واسعة من التفاعل مع الجمھور مساحة جغرافیة واسعة أو على مستوى الوطن. 

ومشاركتھم، سواء من خالل االتصاالت الھاتفیة؛ أو التواصل على الفیسبوك؛ أو التحدث مباشرة مع الجمھور حیث 
 ھم.

   

 الموسیقى واألغاني

ألوقات االستماع؛ توزیع األغاني مراعاة مالءمة الموسیقى  األغاني والموسیقى جزء مھم من فترة البث اإلذاعیة.
خالل برنامج لھ طابع ترفیھي یظھر مراعاة ھذا الطابع ومدى العنایة بمدة الفقرات فكلما كانت أقصر قلّت األخطاء 

 وعّمت الفائدة أكثر.



	
	

	

ً قدرة فني الصوت على إنتاج نسیج صوتي منساب تستسیغھ األذن  من خالل الموسیقى واألغاني، یظھر أیضا
 ة العامة. ومن قبیل ھذا أن یحسن فني الصوت المزج بین المقاطع الموسیقیة أو الفقرة التحریریة والموسیقیة.والذائق

التعامل مع الموسیقى واألغاني یخضع لقرار تحریري ال یقل أھمیة عن ذلك المتبع في األخبار أو الفقرات. قرار 
 ً عاماً للعمل اإلذاعي وتقدیراً لذائقة الجمھور. فمثالً، ثمة  بث لون معین من األغنیات، أو بث أغنیة معینة یظھر فھما

حاجة لتحدید معنى األغاني الوطنیة وتمییزھا عن الحربیة ومراعاة مواقیت بثھا. وفي نفس اإلطار، سحب أغاني 
 مطرب مشھور تورط في فضیحة جنسیة أمر مستحسن.

  

 إجراء المقابالت

اعي یظھر في تلقي االتصاالت الھاتفیة، المتابعة بالحوار مع مسؤول أو إجراء المقابالت جزء مھم من العمل اإلذ
مختص، أو في المقابالت الطویلة المتخصصة. االعتناء بأصول المقابالت ضمن البث اإلذاعي یظھر استعداد 

 المحاور، وفھم الھدف من الحوار، وإیصال ھذا الھدف أو الغایة إلى الجمھور.

  

 التعامل مع الجندر

اعات المجتمعیة بشكل خاص یجب أن تكون أكثر حساسیة في التعامل مع الجندر سواء من خالل استخدام اإلذ
اللغة، أو إبداء المالحظات أو التعلیقات، أو إعداد برامج متخصصة في المسائل الجندریة. وفي واقع األمر، ھذه 

 اصة والطفل.الحساسیة تنسحب أیضاً على قضایا أخرى مثل شؤون ذوي االحتیاجات الخ

   

 األخبار 

إدراج ھذا البند یأتي الھتمام اإلذاعات المستھدفة بالمحتوى اإلخباري. إذ تقدم األخبار (مواجز ونشرات) وتقدم 
  فقرات قراءة الصحف في البرامج الصباحیة.

ي وأخالقیات یُراعى في األخبار التحریر الجید، الجمل القصیرة الواضحة والمفھومة، اإللتزام بالخط التحریر
 المھنة، وتقدیمھا من خالل االستثمار في المقاطع الصوتیة.

كذلك یُتوقع في اإلذاعات المحلیة أن تكون األخبار "محلیة" أكثر من نظیراتھا في اإلذاعات الوطنیة. فمثالً، یُتوقع 
ذاعة التي تغطي تلك أن یحتل خبر افتتاح مركز تدریب مھني في منطقة البث المعنیة مساحة واسعة في أخبار اإل

 المنطقة، فیما قد ال یُذكر ھذا الخبر في أخبار اإلذاعة الوطنیة.

  



	
	

	

 شارات المحطة والترویج للبرامج

ً بعد األیام األولى من الرصد. شارات المحطة  مؤشر على فھم ھویة  Station IDتم إضافة ھذا البند الحقا
 .Trailersویة. وینسحب ھذا األمر على صیاغة ترویج البرامج المحطة واألسلوب المتبع في التعبیر عن ھذه الھ

وھنا یؤخذ  .Playlist وفي اإلطار نفسھ، توزیع شارات المحطة والترویجات یظھر مدى العنایة في صنع ألـ
 باالعتبار تكرار بث الشارات والترویجات وطریقة مزجھا مع غیرھا من عناصر البث.

  

 ثانیاً: نتائج التقییم ومناقشتھا

 الموضوعات المطروحة في اإلذاعات المستھدفة

 كالتالي:  القوةیل، یمكن إجمال نقاط لمن خالل الرصد والتح

وطنیة (على ثمة میل عند اإلذاعات لتقدیم برامج مختلفة في مضمونھا عّما ھو موجود في معظم اإلذاعات ال	.１
مستوى الوطن). فمثالً، إذاعة الطفیلة فیھا البرنامج الصباحي یتحدث عن مسائل تتعلق بما یھم الناس من أخبار 
ولیس بالضرورة الجانب الخدماتي. في معان برنامج (یا صباح الخیر) یھدف في إطاره العام إلى أن یكون توطئة 

یا علیم) طابعھ شبابي من حیث مقدما البرنامج والمواضیع للنھار؛ وفي الیرموك برنامج صباحي (یا فتّاح 
المطروحة. إذاعة صوت العقبة تقدم برنامج مسابقات خالل دورتھا األسبوعیة. كما یبرز االھتمام في اإلذاعات 
المستھدفة بتقدیم برامج ریاضیة وأخرى تتعلق بالتراث واللغة والمواھب. ومن المواضیع المتمیزة ھو برنامج 

 قات األمر الذي یضمن مساحة واسعة من التفاعل مع الجمھور، باإلضافة إلى تقدیم محتوى ترفیھي.مساب
برامج المسابقات قد تشكل تحدیاً من حیث "الجائزة" التي یُفترض أن یفوز بھا المستمع أو المشارك؛ لكن في نھایة 

 من الجمھور. األمر ھذا النوع من البرامج یعطي مساحة من التفاعل مع شریحة واسعة
 
ثمة میل للتركیز على خصوصیات المجتمع المحلي القریب من اإلذاعة مثل برنامج برج الساعة الموجھ لطالب 	.２

 الجامعة األردنیة أو حملة الزیتون التي قامت بھا إذاعة الطفیلة أو برامج الشبكة النسویة في معان والكرك.
اعة في خدمة المستمعین في المنطقة التي یصلھا البث ومن قبیل وفي ھذا اإلطار، ثمة إلتزام واضح بأن تكون اإلذ	.３

 ذلك االھتمام بحّل مشاكلھم الخدمیة. وھذا أمر جید یمكن استخدامھ كمؤشر على أھمیة كل إذاعة في منطقة بثھا.

 یمكن االستثمار في معالجتھا كالتالي: التي  الضعففي المقابل، یمكن إجمال نقاط 

ً الطابع ا	.１ لخدماتي التقلیدي المعھود في إذاعات أخرى على مساحة الوطن؛ بحیث تكاد تبدو اإلذاعات یظھر طاغیا
 متشابھة: اتصال ومتابعة باتصال آخر.

بعض اإلذاعات تطرح مواضیع تتعلق باألسرة. لكن إطار البرنامج غیر واضح بحیث یتحول أحیاناً إلى ساعة من 	.２
بنباتات المنزل؛ أو ساعة من اتصالین ھاتفیین عن "الشعور بالدفء مقابلة مع مھندسة زراعیة عن أسالیب العنایة 

 في الشتاء."



	
	

	

كما تم رصد مواضیع حیویة تتعلق بالبیئة والمرأة. لكن غالباً ما تكون ھذه البرامج (برعایة) جھات أخرى. ویُفھم 	.３
 من ھذا أنھ إذا انتھت الرعایة، توقف البرنامج.

واضیع المطروحة في البرامج خاصة البرنامج الصباحي تخضع إلى مزاجیة أحیاناً، تمت مالحظة أن اختیار الم	.４
المذیع. فمثالً، قد یحّول المذیع البرنامج إلى "مرثاة" في "الذكرى الرابعة" لوفاة صدیق لھ. ینعكس ھذا على الجو 

 العام للبرنامج من موسیقى ومحتوى.

  

 أنماط االستماع

لبرامج ألنماط االستماع خاصة البرنامج الصباحي؛ بحیث یكون توطئة لبدء ثمة مساحة لالعتناء أكثر في مالءمة ا
النھار؛ وبحیث تتخلھ مساحات من الترفیھ والتفاعل مع الجمھور في أشكال أخرى غیر المسائل الخدماتیة. البرامج 

مسؤول)؛ أو  الصباحیة على اإلذاعات المستھدفة تكاد تقتصر على برامج خدمیة (متصل یحمل شكوى، ومتابعة مع
 مقابالت طویلة متخصصة في السیاسة المحلیة.

مالءمة بث أغاني معینة تتناسب ووقت البث من النھار سیكون لھ أثر طیب على الجو العام للبث. فمثالً، األغاني 
 الحزینة أو المواویل الطویلة غیر مناسبة في وقت الصباح.

  

 الخطاب اإلذاعي واللغة

 خطاب المذیع

 في ھذا البند كالتالي:   القوةنقاط  یمكن إجمال

بالرغم من التحدیات المالیة ونقص الكوادر والتدریب، تحرص اإلذاعات المستھدفة على مخاطبة الجمھور مباشرة  -
 من خالل البرامج التي تبث بثاً مباشراً. وھذا أمر محمود. 

 ھذا الخطاب المباشر مع المواطن والمسؤول؛ وغالباً ما یتمتع المذیع بالحضور الالزم لحّل مشاكل الناس من خالل  -
ھذا أمر غایة في األھمیة ویتقنھ المذیعون ل للتعبیر عن نفسھ أو طلب أغنیة؛ بل مجرد إفساح المجال أمام متص -

 والمذیعات في اإلذاعات المستھدفة. 

 في ذات الوقت تُالحظ بعض األمور التي قد تؤثر على األداء العام، مثل:

سبقاً وكتابة الفقرات بما یُسّھل على المذیع تقدیم الفقرات واالنتقال من فقرة إلى أخرى ویقلل خطأ ضعف اإلعداد م -
العبارات غیر المفھومة والمتناقضة أحیاناً. فمثالً، یعلّق مذیع على المشاجرات ویقول: "السبب في ھذا ھو 

 ."ین یمكن یكون مبالغ فیھاالحتالل. ال بد من العودة إلى الدین" ثم یقول "لكن اإللتزام بالد
ثمة خطأ عام في فھم "اإلرتجال" كأساس للعمل اإلذاعي. اإلرتجال مطلوب في حال الطوارئ أو االستثناء؛ لكن  -



	
	

	

 .في الوضع العام، اإلعداد الُمحكم وكتابة كل شيء ھو األساس
عامة؛ تحیة إلى قوات األمن العام المیل إلى إقحام السلطة في كل ما یُقال. من قبیل "تحیة إلى نشامى المخابرات ال -

 "والدفاع المدني والبحث الجنائي

 

 التفاعل مع الجمھور

 : القوةنقاط 

واضح مدى حرص اإلذاعات المستھدفة على إتاحة مساحات للتفاعل مع الجمھور. البرنامج الخدمي أحد ھذه 	.１
 المساحات. 

لى إذاعة صوت العقبة؛ وبرنامج "یا فتّاح یا علیم" وثمة برامج أخرى قائمة على التفاعل مثل برنامج "مع وضدّ" ع	.２
 .FMعلى یرموك 

تمت مالحظة استخدام الفیسبوك لالستماع المباشر أو التقدیم للبرامج. وأحیاناً عرض البرامج مسجلة على الفیسبوك 	.３
ھذا التفاعل یتّم من خالل اتصاالت مباشرة لمن فاتھ االستماع. وھذا أمر جید یوسع من قاعدة االستماع والمشاركة.

 أو مشاركات على الفیسبوك.

 : الضعفنقاط 

ثمة حاجة للعنایة أكثر في تطویر مساحات تذھب فیھا اإلذاعة إلى حیث الناس واألخبار وعدم االكتفاء بأن یصل 	.１
 الناس إلى اإلذاعة.

ة. فلیس بالضرورة أن یكون موضوع المشاركة كما ثمة حاجة لتنویع المواضیع التي یستطیع من خاللھا المشارك	.２
جاداً أو یحتمل رأي. یمكن للمستمعین أن یختاروا أغنیة أو یرسلوا إھداء. ھذه مواضیع تقلیدیة لكنھا متجددة. 

 الالفت أن اإلذاعات المستھدفة تخلو منھا.
ة إلى تقریر التحلیل الكّمي . وھنا یمكن اإلشارVox Popضعف وجود التقاریر المیدانیة واستطالعات رأي الناس 	.３

) حول التوزیع النسبي للشكل الفني للمادة الصوتیة في اإلذاعات المستھدفة، حیث أن ١١((الحقاً)، وتحدیداً جدول 
؛ أما ٪٢لم تتجاوز ساعة)  ٣٦(والذي وصل إلى إجمالي نسبة التقاریر المسجلة في المحتوى الذي تّم رصده من 
 . ٪٤جاوز اریر المیدانیة فلم تتالتق

  

 الموسیقى

 : القوةنقاط 

ثمة میل إلى التنویع في األغاني بین القدیم والحدیث والتراثي. وھذا یعكس رؤیة العاملین على اإلذاعة من حیث 	.１
تتمیز إذاعة العقبة بتقدیم أغاني  الرغبة في التمیز تارة وفي تقدیم ما یعتقدون أنھ یلبي حاجة الناس تارة أخرى.



	
	

	

الجنوب بفرقة معان للتراث واحتفاء إذاعة صوت قباویة التي یندر أن تُسمع في أي محطة أخرى. "الشیالت" الع
 الشعبي. 

 : الضعفنقاط 

لكن من خالل الرصد تمت مالحظة أن توزیع األغاني خالل فترات البث المباشر فیھا خلل، فال یتم بث أغاني 	.１
 ا العدد)، بالعدد الكافي (خاصة على اعتبار ان البرنامج یحتمل ھذ

ً واألھم ھو أن األغاني تُبث مبتورة وبشكل 	.２ ، فال یتجاوز بثھا أحیاناً ستین ثانیة. أھمیة ھذا االمر تكمن مربك أحیانا
في إتاحة المجال للمستمع لالستماع إلى أغانیھ المفضلة. فاألغاني تساعد في كسر نمطیة البرنامج الذي قد یبدو 

 وقعھ ثقیالً أحیاناً.
المبالغة في استخدام األغاني الوطنیة الحماسیة وزجھا في كل موضوع. مثالً، في برنامج عن المرأة، تمت مالحظة 	.３

 ال یُسمع إال األغاني الوطنیة الحماسیة بین الفقرة والتالیة.
ً شارة الجھة المنتجة للعمل في األغاني التي تُحّمل من النت. وھنا یجب الحرص على مسألة حقوق  	.４ تُسمع أحیانا

وھذا أمر  playlistلكیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، یتضح أن أحداً لم یستمع لألغنیة قبل إدراجھا في قائمة الم
 یجب االلتفات لھ ألنھ قد ال یؤمن ماذا یمكن أن یكون في الرابط الذي تم تنزیلھ. 

رامج واألغاني والشارات. ثمة لیبدو الصوت انسیابیاً ومتوازناً بین الب levelثمة حاجة لالھتمام بمستویات الصوت 	.５
 . mixer & equalizer حاجة للمعرفة بالصوتیات وإمكانیات جھاز 

  

 المقابالت

ً وتقنیاً.  أھم المالحظات المتعلقة بإجراء المقابالت في اإلذاعات المستھدفة ھو ضعف اإلعداد المسبق تحریریا
 ".فمثالً، في إحدى اإلذاعات یُسأل الضیف بدایة "عرفنا بحالك

ً من خالل التحقق من قدرتھ على االستماع للبث وتفحص مستوى  كما یظھر عدم إعداد الضیف "المتصل" تقنیا
 بحیث تتحول أول دقیقة من المقابلة أو االتصال إلى تبادل كلمة "ألو" بین المتصل والمذیع.  الصوت مثالً.

 اإلكثار من المقابالت الھاتفیة.مقابل المباشرة مع الناس حیث ھم كما یُالحظ قلة المقابالت الوجاھیة 

التوزیع النسبي للشكل الفني للمادة الصوتیة في اإلذاعات المستھدفة، ) عن ١١في التحلیل الكّمي، جدول رقم (
 للحوار الھاتفي.  ٪٢٠مقابل  ٪١٢یظھر أن "الحوار مع ضیف في االستدیو" بلغ 

ن في المضمون اإلذاعي في اإلذاعات المستھدفة، نجد أن ) عن التوزیع النسبي للفاعلی١٢كذلك في جدول رقم (
فیما یتعلق بالحوار مع خبیر أو مختص أو شخصیة  ٪٢٧بینما بلغت النسبة  ٪١٦"حوار" المذیع مع مواطن بلغ 

 یظھر أن االھتمام بالخبیر والمسؤول قد یطغى على االھتمام بالمواطن. عامة. وھذا 

 



	
	

	

 الجندر

 : القوةنقاط 

وجود عدد ال بأس بھ من الصحفیات (متطوعات أو موظفات) المشاركات في اإلعداد أو التقدیم أو الھندسة 	.１
اإلذاعیة. وھذا أمر یعكس قدرة اإلذاعة على إحداث تغییر في منطقة بثھا وإعطاء فرصة للمرأة تحدیداً خاصة في 

 حدّ ذاتھ قصة نجاح.مناطق تُعرف تقلیدیاً بالقیود التي قد تواجھھا المرأة. ھذا في 
 وثمة میل إلنتاج برامج موجھة للمرأة وعن المرأة. وھذا أمر جید یمكن االستثمار بھ.	.２

 : الضعفنقاط 

لكن ثمة حاجة لمراعاة الجندر في الخطاب اإلذاعي. فیفضل أن یستعمل المذیع كلمة "زمیالت أو طالبات" بدالً من 	.１
أو "بالنسیان یعیش الرجال،  التھ بخصوص كافتیریا الجامعة مثالً. می"البنات أو اإلناث" عندما یشیر إلى شكوى ز

لكن تحیا النساء بالذكریات." ھذه عبارة ال معنى لھا سوى أنھا قد تؤطر لعدم مراعاة التعامل مع المرأة كعضو 
 منتج. 

 ھا. وجود سیاسة تحریریة خاصة بالجندر بحیث یلتزم جمیع العاملین بھا ویتدربون على تطبیقضرورة 	.２
 المحتوى المرتبط بقضایا المرأة ما یزال محدوداً. 	.３

) عن التوزیع النسبي للفاعلین في المضمون اإلذاعي في اإلذاعات المستھدفة، ١٣في التحلیل الكّمي، جدول رقم (
 نسبة حضور الرجل منفرداً.  ٪٥٨مقابل  ٪٢١بلغت نسبة حضور المرأة منفردة 

  

 الشباب

 : القوةنقاط 

لى الشباب عات المستھدفة على إبراز المحتوى الشبابي سواء من خالل برامج خاصة موجھة إتحرص اإلذا	.１
جامعة" الذي یشتمل على تقاریر میدانیة یظھر فیھا (خاصة طالب الجامعات). في إذاعة الطفیلة برنامج "صوت ال

 شات جامعیة". "درد FMاألردنیة "برج الساعة" وفي یرموك وفي الجامعة أصوات الطالب والطالبات. 
لتقدیم وإعداد البرامج التي تُبث، وھذا یظھر بشكل خاص في أعداد أو من خالل إتاحة المجال للشباب والشابات 	.２

 المتطوعین في اإلذاعات. غالباً ما یكون الموظفون أكبر عمراً. 
 وت الجنوب. ، وصوالعقبة FMیمكن الحدیث ھنا عن البرامج الریاضیة وھي موجودة في إذاعات مثل یرموك 	.３

 : الضعفنقاط 

لكن ثمة حاجة لالعتناء أكثر بھذه البرامج من حیث اإلعداد الجید ومن حیث الموازنة في الخطاب والتنویع بین 	.１
  الجدّ والترفیھ.

وثمة حاجة النتقاء المواضیع المطروحة في البرامج الموجھة للشباب. فمثالً، في برنامج موجھ للطالب في إحدى 	.２



	
	

	

لى نشاطات ھیئة التدریس والعمداء أو الدورات والمؤتمرات التي تُعقد والتي ال ستھدفة، یتم التركیز عاإلذاعات الم
ً مباشراً. وھذا یحول البرنامج من شبابي محتمل إلى إخباري  ً فیھا أو على األقل طرفا یكون الشباب طرفا

 بروتوكولي. 
 دم االكتفاء بطالب الجامعة. ثمة حاجة للتوجھ إلى شریحة واسعة من الشباب والشابات وع	.３
كمتلقین بدالً  المقدم. فمثالً، غالباً ما یتم التعامل مع الشبابثمة حاجة لزیادة مساھمة الشباب والشابات في المحتوى 	.４

 من فاعلین. فعند الحدیث عن "الشباب" تُعطى المساحة األكبر للمحللین والخبراء ممن خرجوا من ھذه الفئة. 
لشباب في الخطاب اإلذاعي وذلك من خالل إتاحة المجال لمزید من المتطوعین وتدریبھم على لتمكین اثمة حاجة 	.５

 المھارات اإلذاعیة؛ ومن خالل منحھم "صوتاً". 
 ثمة مجال لتطویر البرامج الریاضیة لتكون محلیة أكثر من خالل تنویع المصادر. 	.６

  

 ذوي االحتیاجات الخاصة

 ق بذوي االحتیاجات الخاصة.لم یتّم رصد برامج أو مواضیع تتعل

                                                              

 األخبار 

 : القوةنقاط 

اإللتزام بتقدیم األخبار وقراءة الصحافة بالرغم من قلة الكوادر الالزمة لالضطالع بھذه المھمة أمر یحتاج إلى 	.１
  اإلشادة.

 وى إخباري على شكل مواجز ونشرات. جمیع اإلذاعات المستھدفة فیھا محت	.２
على مستوى المحافظة ولیس على مستوى الوطن. وھذا برزت إذاعة أو اثنتان في التركیز على الخبر "المحلي" 	.３

 أمر یعزز قیمة األخبار في ھذه اإلذاعات. 

 : الضعفنقاط 

ً تغیب الشؤون المحلیة تماماً. ثضعف المحلیة (المناطقیة) في األخب	.１ مة حاجة إلى إعادة بناء قیم وأھمیة ار وأحیانا
 األخبار على أساس المحلیة. 

 الحاجة إلى تطویر مصادر محلیة لألخبار. 	.２
 الحاجة إلى تطویر فھم محرري األخبار إلى مفھوم "دورة حیاة األخبار"	.３
 ٨:٣٠الساعة  ثمة حاجة إلى أن تكون األخبار محدثة. فاألخبار تفقد قیمتھا عندما یتكرر الموجز بال أي تعدیل من	.４

 مساء. وھذه ظاھرة تنطبق على جمیع اإلذاعات المستھدفة ذات المحتوى اإلخباري. ١٦:٠٠صباحاً حتى 
ً التمییز بین النشرة والموجز. النشرة كانت موجزاً ولكن بعناوین. ھذا 	.５ في إحدى اإلذاعات المستھدفة، كان صعبا

 ر وطریقة صیاغتھا وتقدیمھا. والفھم العام لوظیفة األخبااألمر یُظھر ضعف اإلعداد 



	
	

	

 mainstreamفتكرار األخبار التي تقدمھا القنوات الـ الحاجة إلى االھتمام بأخبار المجتمع الذي تبث لھ اإلذاعة. 	.６
كون لن یجعل اإلذاعة مصدراً لألخبار بمعنى أن المحتوى اإلخباري فیھا لن یكون مجدیاً أو مھماً للمستمع. التمیز ی

الخبر الُمغرق في المحلیة. ھذه ھي األخبار التي ال یجدھا المستمع "المستھدف" في القنوات في التركیز على 
بدا  األخرى من إذاعة وتلفزیون وأونالین. فمثالً، في موجز أخبار "مكرر" على إحدى اإلذاعات المستھدفة،

ً في تفاصیل زیارة رسمیة بروتوكولیة؛ وفي عناوین  لیمن وسوریا. لكنھ خال من من العراق وا االھتمام واضحا
خبر عن إنجاز مشروع مھم في المنطقة المستھدفة بالبث؛ أو خبر عن إنجاز لكلیة في الجامعة التي تبث منھا 

  اإلذاعة.
مواكبة ما یھم المستمع. في أحد أیام الرصد، كان الخبر األبرز ھو قرار سامسونغ سحب النسخة األخیرة من 	.７

جاره". عند رصد أخبار إحدى اإلذاعات، لم یتم ذكر الخبر مطلقاً. وكذلك الحال الھاتف الذكي بسبب خطر "انف
عندما فاز ترمب في االنتخابات الرئاسیة األمریكیة. ھذه أحداث تھم المستمع وتتجاوز الجغرافیا أو التوصیف 

 وأھمیتھا. (أخبار سیاسیة، ریاضیة، منوعات، علمیة، الخ) وھي القوالب التي تفرغ األخبار من محتواھا
 فنشرة األخبار أو الموجز ھي مجرد سرد عناوین. . ضعف التقاریر المیدانیة	.８
كما ثمة حاجة إلى أن تُكتب األخبار بطریقة واضحة للمستمع وتمییز عناوین األخبار عن عناوین الصحافة. فعنوان 	.９

  الصحیفة ال یصلح بنداً في موجز األخبار.
 "فیتشر" اإلخباري.  ضعف وجود الصورة اإلخباریة مثل ألـ	.０１

 

 شارات المحطة والترویج

وھي بھذا التعریف تحمل معلومات المحطة. ب" التعریفأي " Station ID (identification)شارة المحطة ھي 
 عن المحطة. وبثھا أمر مطلوب قانوناً. 

 یتم بطریقتین: التعریف بالمحطة 

 . اسم المحطة وترددھاإبراز األولى: 

 وجھ العام للمحطة من خالل شعارھا مثالً أو تحدید الجمھور المستھدف منھا أو ھدفھا. التإبراز الثانیة: 

 . brandingفي ألـ ت مھمة ولھذا الشارا

وھي الجمل الفنیة الجمالیة القصیرة جداً المصممة لتساعد على مرونة االنتقال ، jinglesالشارات تختلف عن ألـ 
ً بحیث یسھل تذكرھا؛ لكنھا  من محور أو مكّون إلى آخر ضمن مادة قد ال تحمل كل البث. وھي مصممة أیضا

 المعلومات المطلوبة المتعلقة باسم المحطة وھدفھا. 

 . trailersأو  promotionsضمن ھذه الفئة، ولغایات ھذا التقریر، نضّمن أیضاً الترویج 

 



	
	

	

 من خالل الرصد، تّمت مالحظة التالي: 

 : القوةنقاط 

في المحطة. وھذا جھد طیب من العاملین في كل إذاعة خاصة جھاز الھندسة  والترویجشارات إنتاج الیتم . ١
 الصوتیة.

 

 : الضعفنقاط 

الشارات تتضمن عبارات "شعر" وإنشائیة طویلة تخلو من لكن ثمة حاجة لالعتناء بمحتوى الشارات. معظم  .١
یفقدھا قیمتھا خاصة وأن التكرار مطلوب ألنھا . المشكلة ھنا ھو أن تكرار الشارة على ھذا النحو مضمون الھویة
 شارة المحطة.

و الترویجات تشتمل على عبارات باإلنجلیزیة من دون أن یكون لھا أي معنى ضمن اإلطار العام بعض الشارات  .٢
محطتان على األقل تستخدمان ھذا األسلوب، لكن تخلوان من أي محتوى بلغة أجنبیة یبرر ھذه العبارات للبث. 
 . let’s partyمثل، 

، من قبیل شارة بصوت Playlistبعض الشارات تبدو غریبة بما یؤثر على االنسیاب العام للـ وفي نفس اإلطار،  .٣
 طفل؛ خاصة عندما یخلو المحتوى من أي إشارة لألطفال. 

تالءم مع ما سیلیھا. في بعض من المھم جداً االعتناء ببث الصیغة المناسبة من الشارة أو الترویج أو الجنغل بما ی .٤
  الصوت.  levelسریعة على أغنیة بطیئة. وفي نفس اإلطار، ضرورة االعتناء بـ األحیان تأتي الشارة 

 الحاجة إلى تطویر شارات جاذبة وانسیابیة فیھا إبداع وتجدید.  .٥

  



	
	

	

 

 التحلیل الكّمي
 

 الھدف
ور إحصائي للمحتوى المعني بالمخرجات النھائیة یھدف التحلیل الكّمي للمحتوى اإلذاعي إلى الحصول على تص

 للتحلیل؛ والتي ستشكل في جزء منھا أساساً لبرنامج التدریب، باإلضافة إلى خطة تطویر المحتوى. 
 منھجیة التحلیل

 في التحلیل الكّمي، اعتمد مكتب إدارة المشروع على اإلجراءات التالي:  
  العینةأ. 

 اعتماد عینة عشوائیة كالتالي:  بھدف تحقیق أغراض التحلیل، تمّ 
 ثالثة برامج صباحیة اختیرت عشوائیاً خالل فترة بث مدتھا ثالثة أسابیع   -
 ثالثة برامج تنمویة اختیرت عشوائیاً خالل فترة بث مدتھا ثالثة أسابیع   -

 ساعة بث، موزعة كالتالي:  ٣٦شكلت ھذه البرامج ما مجموعھ 
 % النسبة  عددال الزمنیة  المدة وسیلة اإلعالم

  18.3 106 6:00:00 إذاعة الجامعة االردنیة
  12.1 70 6:00:00 إذاعة صوت الجنوب

  20.5 119 6:00:00 إذاعة العقبة
  18.6 108 6:00:00 إذاعة جامعة الطفیلة

  13.4 78 6:00:00 إذاعة الیرموك
  17.1 99 6:00:00 إذاعة الكرك

  ١٠٠ 580 ٣٦:00:00 المجموع

 ) یمثل المدة الزمنیة لتغطیة الوسیلة اإلعالمیة١رقم ( جدول
 

 في الزرقاء یأتي لتأخر انطالقھم بالبث.  FMیرجى مالحظة أن غیاب إذاعة لقاء * 
اختیار ھذه العینة (البرنامج الصباحي والبرنامج التنموي)، یھدف إلى ضمان رصد مساحة من البث یُتوقع أن 

دة في العمل اإلذاعي. فمثالً، البرنامج الصباحي یظھر قدرة المحطة على تظھر فیھا معظم الخصائص المعھو
التعامل مع فترة الذروة الصباحیة ومواكبة الجمھور في بدایة النھار، فیُتوقع أن تشمل محتوى إخباریاً. كذلك یُظھر 

المقابلة والخطاب واللغة البرنامج الصباحي التوازن بین تقدیم المعلومة والترفیھ في آن واحد؛ وفیھ تتجسد خصاص 
والتعامل مع الموسیقى. البرنامج التنموي یظھر قدرة المحطة على التعامل مع  قضایا المجتمع من حیث المضمون 

 والشكل. 
 



	
	

	

، وتحلیلھا استناداً إلى عناصر تشكل ھیكل العمل اإلذاعي من دقائق ٥توزیع فترة الرصد إلى وحدات من ب. 
  حیث المضمون والشكل، وھي:

 المقدمات الترحیبیة  -
 تكرار الفواصل الغنائیة والموسیقیة -
 تكرار المواد اإلعالنیة -
 تكرار الموضوعات العامة المطروحة  -
 تكرار مطالب ومشاكل المواطنین -
 تكرار الموضوعات المنوعة -
 تكرار الموضوعات األخرى  -

 

وسیلة 
 اإلعالم

 الموضوع
مقدمات  المجموع

 ترحیبیة
فواصل غنائیة 

موضوعات  مواد إعالنیة یةوموسیق
 عامة

مطالب ومشاكل 
 أخرى منوعات المواطنین

 النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد النسبة%  العدد
إذاعة 

الجامعة 
 االردنیة

0 0.00  18 17.00  0 0.00  73 68.90  0 0.00  15 14.20  0 0.00  106 18.3  

إذاعة 
صوت 
 الجنوب

18 25.70  7 10.00  0 0.00  24 34.30  15 21.40  0 0.00  6 8.60  70 12.1  

إذاعة 
  20.5 119  1.70 2  26.10 31  30.30 36  31.90 38  2.50 3  2.50 3  5.00 6 العقبة

إذاعة 
جامعة 
 الطفیلة

6 5.60  4 3.70  0 0.00  59 54.60  13 12.00  26 24.10  0 0.00  108 18.6  

إذاعة 
  13.4 78  0.00 0  14.10 11  24.40 19  57.70 45  0.00 0  0.00 0  3.80 3 الیرموك

إذاعة 
  17.1 99  8.10 8  16.20 16  16.20 16  38.40 38  1.00 1  9.10 9  11.10 11 الكرك

  100 580  2.80 16  17.10 99  17.10 99  47.80 277  0.70 4  7.10 41  7.60 44 المجموع

 ) یمثل التوزیع النسبي حسب الموضوع  للوسیلة اإلعالمیة٣جدول رقم (



 المقدمات الترحیبیة 
 %٢٦كما في إذاعة الجامعة األردنیة وحوالي  %٠المقدمات الترحیبیة التي یقوم بھا المذیع أو المذیعة تراوح بین 

في الحالتین، مرد ھذا األمر إلى ضعف اإلعداد الصحیح والجید بحیث ال یضطر كما في إذاعة صوت الجنوب. 
المذیع أو المذیعة إلى "ملء" الفراغ من ناحیة؛ وبحیث یؤطر المذیع أو المذیعة البرنامج أو الفقرة عند تقدیمھا 

ظھر أنماط التفاعل ) حیث ت٣للجمھور. ویمكن ربط ھذا بالتوزیع النسبي للفاعلین في المضمون اإلذاعي (جدول 
 مع المادة اإلذاعیة كالتالي: 

 

 اإلذاعي المضمون في الفاعلون

 اإلعالم وسیلة اسم
 الجامعة إذاعة المجموع

 األردنیة
 صوت إذاعة

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

  العدد
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  دالعد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
 النسبة%

  2.1 12  1.0 1  0.0 0  0.0 0  0.0 0  15.7 11  0.0 0 وحده المذیع
  0.7 4  4.0 4  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0 البرنامج فریق مع المذیع

  15.7 91  6.1 6  0.0 0  42.6 46  20.2 24  21.4 15  0.0 0 فقط مواطن مع المذیع
  11.0 64  6.1 6  1.3 1  11.1 12  10.9 13  7.1 5  25.5 27 فقط مسؤول مع المذیع

  2.6 15  2.0 2  16.7 13  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0 معا ومسؤول مواطن مع المذیع
 أو مختص أو خبیر مع المذیع

  26.7 155  30.3 30  32.1 25  0.0 0  29.4 35  1.4 1  60.4 64 عامة شخصیة

 والموسیقیة الغنائیة الفواصل
  39.0 226  46.5 46  50.0 39  46.3 50  34.5 41  54.3 38  11.3 12 والمذیع اإلعالنیة والمواد

 والموسیقیة الغنائیة الفواصل
  2.2 13  4.0 4  0.0 0  0.0 0  5.0 6  0.0 0  2.8 3 اإلعالنیة والمواد

  ١٠٠ 580  ١٠٠ 99  ١٠٠ 78  ١٠٠ 108  ١٠٠ 119  ١٠٠ 70  ١٠٠ 106 المجموع

 ) یمثل التوزیع النسبي  للفاعلین في المضمون اإلذاعي  في  الوسیلة اإلعالمیة١٢جدول رقم (
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 الموسیقى
 . playlistالعینة التي تم تحلیلھا أظھرت مؤشرات یمكن التوقف عندھا عند تصمیم قائمة األغاني والموسیقى أو 

؛ في إذاعة الیرموك كانت %٠ثالً نسبة األغاني الشبابیة في البرامج المرصودة في إذاعة الجامعة األردنیة كانت فم
٦% . 
 

 األغاني تصنیف

 االعالم وسیلة اسم
 الجامعة إذاعة المجموع

 االردنیة
 صوت إذاعة

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

  عددال
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
 النسبة%

  27.1 157  24.2 24  15.4 12  40.7 44  57.1 68  10.0 7  1.9 2 وطني
  7.1 41  8.1 8  6.4 5  0.0 0  0.0 0  40.0 28  0.0 0 شبابي سریع ایقاع

  8.8 51  0.0 0  1.3 1  18.5 20  2.5 3  5.7 4  21.7 23 طربي
  1.9 11  3.0 3  1.3 1  0.0 0  3.4 4  4.3 3  0.0 0 خلیجي

 شعبي غنائي موروث
  4.0 23  0.0 0  2.6 2  0.0 0  5.9 7  1.4 1  12.3 13 أردني

  24.3 141  39.4 39  43.6 34  34.3 37  10.9 13  5.7 4  13.2 14 مختلط
  26.9 156  25.3 25  29.5 23  6.5 7  20.2 24  32.9 23  50.9 54 یوجد ال

  ١٠٠ 580  ١٠٠ 99  ١٠٠ 78  ١٠٠ 108  ١٠٠ 119  ١٠٠ 70  ١٠٠ 106 المجموع

 ) یمثل التوزیع النسبي لتصنیف األغاني  في  الوسیلة اإلعالمیة٩جدول رقم (
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 الموضوعات العامة 

 ً  في المواضیع التي یتم التعامل معھا وتغطیتھا في اإلذاعات المستھدفة كالتالي:   العینة التي تم رصدھا أظھرت تباینا
 

 الموضوعات العامة

 اإلعالم وسیلة اسم
 الجامعة إذاعة المجموع

 اإلردنیة
 صوت إذاعة

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

  العدد
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
 النسبة%

 سیاسیة وموضوعات أحداث
  7.6 21  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  12.5 3  24.7 18 وإقلیمیة دولیة

 سیاسیة وموضوعات أحداث
  22.4 62  2.6 1  8.9 4  30.5 18  0.0 0  45.8 11  38.4 28 محلیة

  4.7 13  0.0 0  0.0 0  3.4 2  0.0 0  0.0 0  15.1 11 اقتصادیة وعاتموض

  23.8 66  86.8 33  0.0 0  55.9 33  0.0 0  0.0 0  0.0 0 اجتماعیة موضوعات

  0.7 2  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  2.7 2 أمنیة موضوعات

  2.5 7  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  29.2 7  0.0 0 دینیة موضوعات

  29.6 82  10.5 4  64.4 29  1.7 1  84.2 32  12.5 3  17.8 13 وتعلیمیة ثقافیة موضوعات

  3.2 9  0.0 0  0.0 0  5.1 3  15.8 6  0.0 0  0.0 0 وخیریة إنسانیة موضوعات

  5.4 15  0.0 0  26.7 12  3.4 2  0.0 0  0.0 0  1.4 1 شبابیة موضوعات

  ١٠٠ 277  ١٠٠ 38  ١٠٠ 45  ١٠٠ 59  ١٠٠ 38  ١٠٠ 24  ١٠٠ 73 المجموع

 ) یمثل التوزیع النسبي للموضوعات العامة التي غّطتھا الوسیلة اإلعالمیة٤جدول رقم (
 

من الجدول یُالحظ أن الموضوعات السیاسیة الدولیة ال تحتل مساحة مھمة وھذا مھم في تقییم اختالف  -
 . mainstreamالسائدة  مضمون اإلذاعة المجتمعیة عن اإلذاعات

المواضیع االجتماعیة أیضاً ال تظھر إال في إذاعتین. وھذا یعني أن ثمة حاجة لتطویر ھذا المحتوى.  -
  

 كذلك الموضوعات الشبابیة ال تحتل مساحة مھمة في تغطیة اإلذاعات المستھدفة.  -
 ویمكن ربط ھذا التوجھ في المواضیع بتحلیل الجمھور المستھدف. 
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 الجمھور المستھدف تحلیل

، یظھر أن جمھور الطالب والشباب یظھر في إذاعة واحدة فقط؛ فیما یغلب على الجمھور أن یكون ١٠جدول رقم 
 "عاماً". 

 

 الجمھور
 المخاطب

 اإلعالم وسیلة اسم
 الجامعة إذاعة المجموع

 األردنیة
 صوت إذاعة

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

 العدد
 

النسبة
% 

العد
 د

 
النسبة

% 
 العدد

 
النسبة

% 
 العدد

 
النسبة

% 

العد
 د

 
النسبة

% 

العد
 د

 
النسبة

% 
 العدد

 
النسبة

% 

 جمھور
 عام

10
6 ١٠٠  45 64.3  51 42.9  95 88.0  27 34.6  50 50.5  37

4 64.5  

 صناع
10  14.1 14  24.4 19  12.0 13  27.7 33  31.4 22  0.0 0 القرار

1 17.4  

  3.6 21  0.0 0  25.6 20  0.0 0  0.0 0  1.4 1  0.0 0 الطالب

  2.1 12  0.0 0  15.4 12  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0 الشباب

  10.5 61  26.3 26  0.0 0  0.0 0  29.4 35  0.0 0  0.0 0 المرأة

 جمھور
  1.7 10  9.1 9  0.0 0  0.0 0  0.0 0  1.4 1  0.0 0 مختلط

  0.2 1  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  1.4 1  0.0 0 أخرى

10 المجموع
6 ١٠٠  70 ١٠٠  11

9 ١٠٠  10
8 ١٠٠  78 ١٠٠  99 ١٠٠  58

0 ١٠٠  

) یمثل التوزیع النسبي للجمھور المحاطب  في  الوسیلة اإلعالمیة١٠جدول رقم (  
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 مطالب ومشاكل المواطنین

 ). ٣مة من البث الذي تم رصده في اإلذاعات المستھدفة (بحسب جدول یحتل ھذا الموضوع مساحة مھ
وفي تحلیل ھذا البند، تم رصد آلیة طرح ھذه المطالب والمشاكل. ویظھر ھنا غیاب المتابعة المیدانیة سواء مع 

 المواطنین أو مع المسؤول. 
 

 ومشاكل مطالب حل آلیة
 المواطنین

 اإلعالم وسیلة اسم
 وتص إذاعة المجموع

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

  العدد
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%  العدد النسبة%
 النسبة%

 على وإنھاؤھا المشكلة حل
  3.0 3  18.8 3  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0 الھواء

  24.2 24  12.5 2  84.2 16  0.0 0  8.3 3  20.0 3 المسؤولة ھةالج عند الحل تعلیق

 فریق من بالمتابعة الحل تعلیق
  15.2 15  12.5 2  0.0 0  0.0 0  30.6 11  13.3 2 البرنامج

  41.4 41  50.0 8  15.8 3  84.6 11  33.3 12  46.7 7 فقط للمشكلة االستماع

  16.2 16  6.2 1  0.0 0  15.4 2  27.8 10  20.0 3 فقط المسؤول من توضیح

  ١٠٠ 99  ١٠٠ 16  ١٠٠ 19  ١٠٠ 13  ١٠٠ 36  ١٠٠ 15 المجموع

ة) یمثل التوزیع النسبي موضوعات مطالب ومشاكل المواطنین التي غطتھا الوسیلة اإلعالمی٧جدول رقم (  
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 التقاریر المیدانیة 

ني المباشر یكاد ال یظھر في اإلذاعات. باسثناء إذاعة واحدة. یظھر أن التقریر المسجل او المیدا ١١الجدول رقم 
في المقابل یغلب على الشكل الفني للمادة الصوتیة أن تكون حواراً إما أحادیاً من قبل المذیع أو مع ضیف عبر 

 الھاتف أو في االستدیو. 
 

 للمادة الفني الشكل
 الصوتیة

 اإلعالم وسیلة اسم
 الجامعة إذاعة المجموع

 ردنیةاأل
 صوت إذاعة

 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب
 الكرك إذاعة الیرموك إذاعة الطفیلة

  العدد
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
  العدد النسبة%

  العدد النسبة%
 النسبة%

  32.6 189  42.4 42  17.9 14  37.0 40  33.6 40  58.6 41  11.3 12 المذیع من مباشر حدیث

 موضوع مع وتفاعل حوار
  22.6 131  13.1 13  23.1 18  27.8 30  47.1 56  20.0 14  0.0 0 محدد

 موضوع غیر من تفاعل
  3.4 20  2.0 2  16.7 13  0.0 0  3.4 4  1.4 1  0.0 0 محدد

 في ضیف مع حوار
  12.4 72  14.1 14  21.8 17  0.0 0  5.9 7  0.0 0  32.1 34 االستودیو

 عبر ضیف مع حوار
  20.0 116  17.2 17  19.2 15  11.1 12  7.6 9  8.6 6  53.8 57 الھاتف

  1.4 8  4.0 4  1.3 1  1.9 2  0.0 0  1.4 1  0.0 0 مسجل تقریر

  3.4 20  0.0 0  0.0 0  18.5 20  0.0 0  0.0 0  0.0 0 مباشر میداني تقریر

  4.0 23  6.1 6  0.0 0  3.7 4  2.5 3  10.0 7  2.8 3 وموسیقیة غنائیة فواصل

  0.2 1  1.0 1  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0 إعالنیة مواد

  ١٠٠ 580  ١٠٠ 99  ١٠٠ 78  ١٠٠ 108  ١٠٠ 119  ١٠٠ 70  ١٠٠ 106 المجموع

 عالمیة) یمثل التوزیع النسبي لشكل الفني للمادة الصوتیة في  الوسیلة اإل١١جدول رقم (
  



	
	
	

	 25	

 

 الجندر

إذاعات ھي الطفیلة  ٣یغلب حضور "الرجل" على المحتوى المرصود، فیما یقتصر حضور المرأة "منفردة" في 
: ١٣والیرموك والكرك؛ كما یظھر في الجدول رقم   

 
 

 فئة
 الجندر

 في
البرنام

 ج

 اإلعالم وسیلة اسم

 إذاعة المجموع
 الجامعة
 األردنیة

 صوت إذاعة
 جامعة إذاعة العقبة إذاعة الجنوب

 الطفیلة
 إذاعة

 الكرك إذاعة الیرموك

العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 
العد
 د

 
النسبة

% 

33  43.4 43  67.9 53  55.6 60  68.1 81  90.0 63  32.1 34 رجل
4 57.6  

12  52.5 52  14.1 11  40.7 44  0.0 0  0.0 0  14.2 15 امرأة
2 21.0  

  16.0 93  2.0 2  17.9 14  2.8 3  29.4 35  0.0 0  36.8 39 مختلط
 ال

  5.3 31  2.0 2  0.0 0  0.9 1  2.5 3  10.0 7  17.0 18 یوجد

المجمو
 ع

10
6 ١٠٠  70 ١٠٠  11

9 ١٠٠  10
8 ١٠٠  78 ١٠٠  99 ١٠٠  58

0 ١٠٠  

التوزیع النسبي للفاعلین في المضمون اإلذاعي  في  الوسیلة اإلعالمیة) یمثل ١٣جدول رقم (  
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 قضایا للبحث

التقییم بمراحلھ الثالثة: تقییم األفراد، تقییم المحتوى، ومجموعات العمل المركزة فرزت قضایا یُفضل البت فیھا 
 خاصة في مرحلة تطویر المحتوى، وھي:

 

 الھویة -

المجتمع المستھدف أمر مھم من أجل تحدید نوع وتوقیت البرامج التي یتم بث أو الُمعدّة للبث تحدید أھداف اإلذاعة و
الحقاً. وھذا یشمل أیضاً األغاني التي یتم بثھا. یظھر ھذا في كل اإلذاعات التي تصّر صباحاً على بث فیروز ومن 

نیھا الطربیة ھو ما یجذب الناس إلیھا. وھنا ثم األغاني الوطنیة الحماسیة. إذاعة الجامعة األردنیة تتمیز بأن أغا
على اإلذاعة األردنیة أن تحدد ھویتھا: إذا كان ما یجذب الناس إلیھا ھو األغاني، فھل ثمة حاجة للبرامج؟ وإذا كان 

 ھدفھا خدمة المحیط المباشر (الجامعة) فأین الطالب منھا؟

  

 اإلدارة -

ن أجل ضمان استمرار بث البرامج وبحیث ال یتعطل البث بغیاب یجب توضیح الھیكل اإلداري والسلم التحریري م
 األفراد. (عنوان المرحلة التالیة من المشروع: بناء الھیكل الداخلي التنظیمي)

  

 المتطوعون -

بعض اإلذاعات تعتمد بشكل شبھ كامل على المتطوعین وھذا یھدد بتعطل بث البرامج الذي یتبع حركة دخول 
ً غیاب البرامج أو نشرات فبا وخروج المتطوعین. لمقارنة بین الدورة البرامجیة ورصد البث، الحظنا أحیانا

 األخبار. مرة أخرى، ھذا مرده إلى االعتماد على عدد محدد من األفراد إلنجاز ھذه المھام.

لي ھذا األمر ینضوي تحت البند السابق وستتم معالجتھ في المرحلة التالیة من المشروع: بناء الھیكل الداخ
  التنظیمي.


