
  
  

  المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني
 

The Role of the Journalist reporter  in Enriching the 

News bulletins of  Jordan Television 

  

   إعداد

  یوسف عوض المشاقبة

  إشراف

  ة حمیدة مهدي سمیسمالدكتور األستاذة  

  

  اإلعالم فياًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر قدمت هذه الرسالة استكم

  قسم اإلعالم
  كلیة اإلعالم

  طجامعة الشرق األوس

  م2018، أیار



 ب      
   

 تفویض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج      
   

  قرار لجنة المناقشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د      
   

  شكر وتقدیر

مؤونة هذه هللا أوال كل الحمد والشكر على جالل فضله وعظیم نعمه الحمد اهللا الذي كفاني 
الدراسة، ویسر لي من الوقت والجهد والعزیمة ما أعانني على إتمام هذه الدراسة ، انه على كل 

  قدیر. شيء

نني  األستاذة الرسالة على المشرفة الفاضلة األستاذة إلى والعرفان الشكر بجزیل أتقدم وإ
 مع هأن وعلمتني لمعرفة،وا العلم دروب لي أنار نبراسا كانت والتي سمیسم مهدي حمیدة  الدكتورة
  .إلیه یصبو ما اإلنسان یحقق واإلرادة الصبر

 هذه مناقشة بقبول تفضلهم على ینالموقر  المناقشة لجنة أعضاء إلى وتقدیري شكري وأوجه
 مجتمعهم وعلى علیهم یعود وجهد وقت من یستغلونه ما وعلى ، قراءتها عناء وتجشمهم الرسالة
 الممتحن  عرجة أبو تیسیر الدكتور األستاذ الى والتقدیر الشكر وكل العلمي والتقدم بالتطور
 الممتحن الزعبي اشرف والدكتور  المناقشة إلى الحضور في اً وجهد عناء تكبد والذي الخارجي
  .والتقدیر الشكر كل مني فلهم الداخلي

ة ذاعة والتلفزیون ممثلإلكما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان  إلى العاملین في مؤسسة ا
الذي قاموا   ورئیس قسم األخبار المحلیة  بمدیرها العام ومدیر التلفزیون ومدیر دائرة االخبار

  معلومات حول موضوع الدراسة.اكمل وجه وعلى ما قدموه لي من  علىبتسهیل مهمتي 

معي  للتجاوبوأوجه شكري وتقدیري إلى زمالئي المراسلین الصحفیین في دائرة األخبار 
االستبانة، وجمیع من ساهم في تقدیم العون والمساعدة لي إلتمام هذه  وتعبئةبالت في اجراء المقا

  .  الدراسة

عالم في جامعة إلكما أعرب عن شكري وتقدیري لجمیع أعضاء هیئة التدریس في كلیة ا
  الشرق االوسط والذین استفدت من علمهم.
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  اإلهداء  

  

  إلى ینبوع المحبة .. ومصدر العطاء

  ا نورا" في حیاتي ودعواتهما سبب نجاحيإلى من كان

  وامي الغالیة ..  ابي الغالي 

  إلى الزهور والریاحین من حولي

  األخوة  .. واألخوات .. واألصدقاء

      

  

   الباحث                                                                               

  یوسف عوض المشاقبة 
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  المحتویات قائمة

 الصفحةرقم  الموضوع

  أ  .................................................................... العنوان

  ب  ...................................................................التفویض

  ج  ..........................................................قرار لجنة المناقشة

  د  ................................................................وتقدیر شكر

  ه  ......................................................................اإلهداء

  و  .............................................................المحتویات قائمة

  ط  ...............................................................قائمة الجداول

  ك  ...............................................................قائمة المالحق

  ل  ......................................................الملخص باللغة العربیة

  ن  ....................................................الملخص باللغة اإلنجلیزیة

 1 ..........................................الدراسة عامة الفصل األول: مقدمة

 2 .....................................................................المقدمة

 4 ...............................................................مشكلة الدراسة

 5 ..............................................................أهداف الدراسة

 5 ...............................................................أهمیة الدراسة

 6 ...............................................................أسئلة الدراسة

 6 ...............................................................حدود الدراسة
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 7 ............................................................محددات الدراسة

 7  ......................................اإلجرائیة وتعریفاتها الدراسةمصطلحات 

 10 .............................اني: اإلطار النظري والدراسات السابقةالفصل الث

 11  ..........................................................النظري اإلطار: أوال

 11 ......اإلعالمي اإلعالمیة ونظریة التأطیر البوابة حارس نظریةالمبحث األول: 

  22  ..................الصحفي والمراسل األخبار شراتون التلفزیون المبحث الثاني:

  37  .............................. وتطوره األردني التلفزیون نشأة:  الثالث المبحث

 72 ......................................................الدراسات السابقة: نیاً ثا

  80  ....................................السابقة الدراسات عن الدراسة هذه یمیز ما

 83 ........................الفصل الثالث: منهجیة الدراسة (الطریقة واإلجراءات)

 :  84 ...........................................................منهج الدراسةأوًال

 :   84  ........................................................مجتمع الدراسةثانیًا

  85  ..........................................................عینة الدراسةثالثا: 

 :   87  .........................................................أدوات الدراسةرابعًا

 :   88  .....................................................الصدق والثباتخامسًا

 :   90  ....................................................متغیرات الدراسةسادسًا

 :   91  .....................................................إجراءات الدراسةسابعًا

 :   92  .......................................االسالیب االحصائیة المستخدمةثامنًا

  93  ................................................عرض النتائج: لفصل الرابعا
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  94  ........................على فقرات اإلستبیان الصحفي المراسلعرض إجابات 

  94  ..........................................األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  96  .........................................الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  100  .........................................الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  105  .........................................الرابع الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  106  .......................................الخامس اسةالدر  بسؤال المتعلقة النتائج

  110  .......................................السادس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج

  115  ..........................مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات: الفصل الخامس

  116 ..................................لاألو  الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  118 ..................................الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  120 .................................الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  122 .................................الرابع الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  123 ...............................الخامس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  124 ...............................السادس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 :   126  ................................................................النتائجأوًال

 :   130  ............................................................التوصیاتثانیًا

  132  ....................................................قائمة المصادر والمراجع

  143  ..............................................................المالحق قائمة
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  قائمة الجداول

 -رقم الفصل
  رقم الجدول

  رقم الصفحة  عنوان الجدول

 الخبرة العلمي، المؤهل العمر، الجنس، حسب الدراسة ألفراد النسبي التوزیع  )1- 3(

  صحفي كمراسل الخبرة اإلعالم، حقل في

85  

  89  الداخلي االتساق ثبات معامالت قیم  )2- 3(

 المراسل دور متغیر ابعاد على المعیاریة واالنحرافات بیةالحسا األوساط قیم  )1- 4(

  ردنيألا التلفزیون في اإلخباریة النشرات إثراء في الصحفي

94  

 العوامل متغیر ابعاد على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )2- 4(

 في اإلخباریة النشرات إثراء في الصحفي المراسل دور على المؤثرة

  األردني التلفزیون

97  

 الداخلیة المشاكل مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )3- 4(

  الصحفي المراسل عمل تواجه التي

98  

 الخارجیة العوامل مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )4- 4(

  الصحفي المراسل عمل على المؤثرة

99  

 المهارات متغیر ابعاد على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )5- 4(

  األردني التلفزیون في اإلخباریة للنشرات الصحفي المراسل في توافرها الالزم

101  

 المهارات مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )6- 4(

   الصحفي المراسل لعمل الشخصیة

102  

 المعاییر مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات لحسابیةا األوساط قیم  )7- 4(

  الصحفي المراسل عمل تحكم التي الشخصیة

104  
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 التزام واقع متغیر فقرات على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )8- 4(

 التلفزیون في اإلخباریة النشرات في المهنة بأخالقیات الصحفي المراسل

  األردني

105  

 الصعوبات متغیر ابعاد على المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط یمق  )9- 4(

  المهنیة والمعوقات المعلومات على بالحصول الصحفي المراسل تواجه التي

107  

 التي الصعوبات مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )10- 4(

  ماتالمعلو  على الحصول  في الصحفي المراسل تواجه

107  

 التي المعیقات مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة األوساط قیم  )11- 4(

  الصحفي المراسل تواجه

109  

 إثراء في الصحفي المراسل لدور المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات  )12- 4(

 مر،الع الجنس،: في لالختالف تبعاً  األردني التلفزیون في اإلخباریة النشرات

  صحفي كمراسل الخبرة اإلعالم، حقل في الخبرة العلمي، المؤهل

110  

 في الصحفي المراسل دور في الفروق الختبار االحادي التباین تحلیل نتائج  )13- 4(

 الجنس،: في لالختالف تبعاً  األردني التلفزیون في اإلخباریة النشرات إثراء

  صحفي كمراسل الخبرة اإلعالم، حقل في الخبرة العلمي، المؤهل العمر،

111  

  112  العمر حسب الفروق داللة الختبار شیفیه اختبار نتائج  )14- 4(

  113  عالماإل حقل في الخبرة حسب الفروق داللة الختبار شیفیه اختبار نتائج  )15- 4(

  114  صحفي كمراسل الخبرة حسب الفروق داللة الختبار شیفیه اختبار نتائج  )16- 4(
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157  

  161  مقابلتهم تتم الذین الصحفیون المراسلون   .5

  175  المهمة تسهیل كتاب   .6

 اإلعالم بقطاع بالعاملین الخاص المهني الشرف میثاق   .7

  المملكة في والمسموع المرئي

176  

 التلفزیون إخباري في ومندوب لمحرر الوظیفي الوصف   .8

  األردني

182  

  186  األردنيالوصف الوظیفي لمندوب إخباري في التلفزیون    .9

  190  اللكتاب فحص نسبة االست .10
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  األردني التلفزیون في اإلخباریة النشرات إثراء في ودوره الصحفي المراسل
  إعداد

  المشاقبة عوض یوسف
  إشراف

  مهدي سمیسم حمیدة: الدكتور األستاذ
  الملخص

 راتالنش إثراء في الصحفي المراسل دور على التعرف إلى رئیسي بشكل الدراسة هدفت

 المنهجو  الوصفي، المنهج: منهجین على الدراسة هذه واعتمدت األردني، التلفزیون في اإلخباریة

 وتم األردني، التلفزیون في العاملین الصحفیین المراسلین جمیع من الدراسة مجتمع وتكون التحلیلي،

 )30( ،اذكور ) 80( ،مراسلین صحفیین ) 110( عددهم والبالغ الدراسة، مجتمع ألفراد شامل مسح

 تم اإلحصائیة المعالجة وألغراض) العمدیة( العنقودیة العینة الدراسة في الباحث واعتمد ،اإناث

 واستخدمت, الحاسوب إلى إدخالها تم والتي, البیانات لمعالجة) SPSS( برمجیات حزمة  استخدام

 الداللة بمستوى ذواألخ, متغیراتها ومستوى الدراسة وطبیعة تتناسب التي االحصائیة االسالیب

)a≤0.05.(  

 على الدراسة عینة أفراد لدى الموافقة من متوسطة درجة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت

 ،)3.48( اجابات بمتوسط األردني التلفزیون في اإلخباریة النشرات إثراء في الصحفي المراسل دور

 في اإلخباریة النشرات إثراء يف الصحفي المراسل دور على المؤثرة للعوامل الكلیة الدرجة وأنَّ 

 من مرتفعة درجة ووجود ،)3.75( اجابات بمتوسط مرتفعة بدرجة جاءت قد األردني التلفزیون

 إلى الدراسة نتائج أشارت ،)3.90( اجابات بمتوسط المراسل عمل تواجه التي الداخلیة المشاكل

  ) 3.57( اجابات بمتوسط لالمراس عمل على المؤثرة الخارجیة العوامل من متوسطة درجة وجود

 الصحفي مراسلال في توافرها الالزم للمهارات الكلیة الدرجة أنَّ  إلى التحلیل نتائج وأشارت

 وعلى ،)4.09( اجابات بمتوسط مرتفعة بدرجة جاءت قد األردني التلفزیون في اإلخباریة للنشرات
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 التي الشخصیة المعاییر مجال على كانت تقدیر درجة أعلى أن نالحظ المتغیر مجالي مستوى

 الثانیة الدرجة وفي. مرتفعة تقدیر وبدرجة) 4.37( اجابات بمتوسط الصحفي المراسل عمل تحكم

 مرتفعة تقدیر وبدرجة) 3.96( اجابات بمتوسط  المراسل لعمل الشخصیة المهارات مجال جاء

 الصحفي المراسل التزام واقع على الموافقة من مرتفعة درجة وجود إلى التحلیل نتائج أشارت

 بینت ،)4.42( اجابات بمتوسط األردني التلفزیون في اإلخباریة النشرات في المهنة بأخالقیات

 المعلومات على بالحصول الصحفي المراسل تواجه التي للصعوبات الكلیة الدرجة أنَّ  التحلیل نتائج

 مجالي مستوى ىوعل ،)3.98( اجابات بمتوسط مرتفعة بدرجة جاءت قد المهنیة والمعوقات

  في المراسل تواجه التي الصعوبات مجال على كانت تقدیر درجة علىأ أن نالحظ المقیاس

 جاء الثانیة الدرجة وفي. مرتفعة تقدیر وبدرجة) 4.46( اجابات بمتوسط المعلومات على الحصول

  .متوسطة تقدیر وبدرجة) 3.55( اجابات بمتوسط المراسل تواجه التي المعیقات مجال

 التي الداخلیة المشاكل حل على العمل: یلي بما توصي فأنها الدراسة نتائج ضوء لىوع

 والتعلیمات االنظمة ووضوح الحوافز نظام في تتمثل والتي ردنياأل التلفزیون مراسلي تواجه

 التلفزیون لمراسلي الیومي العمل ضغوط من التخفیف وضرورة والبیروقراطیة، الروتینیة واالجراءات

  .الوظیفي باألمان الشعور وتعزیز والتنظیمیة داریةاإل جراءاتاإل من والتخفیف يردناأل

 سسأ على الصحفیین المراسلین باختیار والتلفزیون ذاعةاإل مؤسسة قیام على والعمل

 اعطاء خالل من ،اً مهنی عمالً  اإلعالمي العمل باعتبار والمحسوبیة الواسطة عن بعیدا مهنیة

 بأبجدیات إللمامهم وذلك األخبار دائرة في واإلعالم الصحافة شهادة لحملة نیالتعی في االولویة

 هذا في والدراسات االبحاث من المزید اجراء على والعمل نواحیه مختلف في اإلعالمي العمل

 وخدمة اإلخباریة النشرات إثراء في الصحفي المراسل لدور رؤیة بلورة في ذلك ألهمیة الجانب

  .بها یقوم لتيا اإلعالمیة الرسالة

  األردني. التلفزیون اإلخباریة، النشرات إثراء، دور، الصحفي، الكلمات المفتاحیة: المراسل
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Abstract 

The study mainly aimed at identifying the role of the reporter in 

enriching newsletters in Jordan TV. The study was based on two methods: 

the descriptive approach and the analytical approach. The population of the 

study covers all reporters (110 participants) who work in Jordan TV: (80) 

males and (30) females. The researcher adopted cluster random sample.  

The statistical analysis has been managed using SPSS software where 

several variables have been considered taking into consideration the 

significance level (a≤ 0.05). 

The results of the study indicated a moderate degree of accepting the 

fact that reporter are committed among the sample of the study on the role 

of the reporter in enriching Jordan TV newsletters (with the average 

responses = 3.48). It also finds out that the overall degree of factors 

influencing the role of the reporter in enriching newsletters on Jordan TV 

was high (with the average responses = 3.75). The study also finds that 

reporters encounter a high degree of internal problems (with the average 

responses = 3.90). However, it is found that external factors contribute a 

medium degree of influence on the work of the reporter (with the average 

responses = 3.57). 

The overall degree of the skills required for newsletters’ reporters in 

Jordan TV registered a high degree (the average response = 4.09). At the 

variables levels, it is noticed that personal criteria, which control reporters 
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work, contribute to the highest level (average response = 4.37). This 

percentage is followed by personal skills that reporters have (average 

response = 3.96). The results intriguingly find a high degree of accepting 

the fact that reporter are committed to work ethics in the Jordan TV 

newsletters (average response= 4.42). Additionally, the overall degree of 

difficulties faced by a reporter to access information, and professional 

obstacles receive a high degree respectively (average response = 3.98). 

Considering the two scales, the highest score was registered for the 

difficulties encountered by the reporter in obtaining information (average 

response = 4.46). The second highest category was the obstacles faced by 

the reporter (average responses = 3.55). 

In light of the results of the study, it is recommended that internal 

problems faced by Jordan TV reporters must be solved via several 

procedures including: activating incentives system, clarity of regulations 

and instructions, breaking routine and bureaucratic procedures, alleviating 

the pressures of daily work for Jordan TV reporters, simplifying the 

administrative and regulatory procedures, and enhancing the sense of job 

security. 

It is also recommended that Jordan TV selects reports on the basis of 

professionality away from nepotism or favoritism by giving priority to 

recruit holders of academic degrees in journalism and media in the News 

Department. Further research and studies in this concern are also 

recommended to crystallize a vision for the role of reporters in enriching 

newsletters and serving their media message. 

Key words: Journalist, Role, Enrichment, Newsletters, Jordan 

Television. 
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 الفصل األول

  مقدمة عامة للدراسة

   :المقدمة

لى الساحة رغم التطور المتسارع في یبقى التلفزیون من أهم الوسائل اإلعالمیة الفاعلة ع 

والمتمثلة بأدوات التواصل االجتماعي والتي استطاعت أن تأخذ حیزًا  ةتشعب وسائل اإلعالم الجدید

واسعًا من اهتمام المتابعین للخبر، إال أن التلفزیون یبقى مصدرًا ال غنى عنه في عملیة الحصول 

كوسیلة اتصال، له أثره الواضح على حیاة على الخبر وخاصة الرسمي والمحلي. والتلفزیون 

الشعوب واألفراد حتى بات حدثًا هامًا له خطورته في العالم المعاصر، وهو الذي جمع أفراد األسرة 

حول شاشته لیطوف بهم في كل مكان ویقدم لهم المشاهد المتكاملة في بیوتهم دون تعب أو مشقة 

الصوت حتى أصبح العالم في قریة صغیرة، حیث معتمدًا في ذلك على الصورة والحركة واللون و 

  للمعلومات في العدید من المجاالت. اً أصبح التلفزیون مصدر 

لم یحدث في تاریخ تطور وسائل اإلعالم الجماهیریة أن هیمنت وسیلة على أخرى بهذه 

م السرعة المذهلة، وهذه القدرة على أسر الجمهور وتغییر أنماط استهالكه لرسائل وسائل اإلعال

بنفس الطریقة التي فعلها التلفزیون، إذ إنه في ظرف سنوات قلیلة قفزت هذه الوسیلة إلى صدارة 

وسائل اإلعالم، وسجل المهتمون والمختصون بوسائل اإلعالم عشرات المالحظات عن هذه 

الظاهرة، فقد كتب "جان كلود جیبو" في الموضوع یقول" إن سیطرة التلفزیون على عقول الناس، 

ثیر الصورة الذي یشمل العالم كله، أمر مقلق ألنه غیر مفهوم، فإمبراطوریة التلفزیون تسیر وفق وتأ

قوانین لم تستوعب بعد بشكل كامل وتحریك آلیات عاطفیة ال یسیطر علیها أحد سیطرة تامة، ومن 
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ة خطیرة، النادر أن یصبح شيء ما مخلوقًا مستقالً عن خالقه بهذه الدرجة، فالتلفزیون أداة متفجر 

وهو روح متجولة تنشر رمزیة ذات معنى غیر مفهوم بشكل مؤكد، وهو في غایة القوة وفي نفس 

  ).37- 36، ص 2007الوقت أقل نضجًا بكثیر مما یتصوره الناس"(شطاح، 

ومن البرامج التي یولیها القائمون على التلفزیون المكانة الهامة نجد أن األخبار تحتل حیزًا 

التلفزیون في خبار األبرامج ومحطات التلفزیون في العالم، مما یدل على أهمیة كبیرًا من وقت و 

بصفة عامة كمصدر للمعرفة ودورها في خدمة التنمیة الشاملة، وللتلفزیون دور ال مثیل له في نقل 

حیث  ائمة على هذه الحقیقیة، خباریة قاإل هوأن أفضل قیماألخبار وأساسًا وسیلة إخباریة مصورة 

مثابة نافذة یطلع فیها المشاهدون وهم في منازلهم على العالم الكبیر. باألخبار في التلفزیون  تعتبر

ًا وصناعة لها أصول تتطلب في ذلك الحاسة والذوق  وأصبح إعداد األخبار في التلفزیون فنّ

 یؤكد الخبراء ضرورة أن والممارسة والتدریب إلى جانب الدراسة في هذا الحقل اإلعالمي، حیث 

 حیثریق الواحد لخدمة المشاهدین بروح الفو شخصیات تعمل بكفاءة عالیة  إدارات األخبار تضم

تحتاج نشرات األخبار في التلفزیون إلى خبرة ومهارة لتقدم بشكل واضح وجاذب النتباه المشاهدین 

  واالستحواذ على اهتماماتهم.

مد في ذلك على عتتالخبر، و  وتعد نشرات األخبار من أهم المضامین التلفزیونیة في تقدیم

اإلخباریة والتي یتم الحصول علیها باالتفاق مع وكاالت إخباریة والذي یعده  التقاریرمصادر منها 

ویصنعه المراسل التلفزیوني في المیدان. ونشرات األخبار التلفزیونیة تحتاج إلى تضافر العدید من 

نتاج وتنفیذ هذا الجهد ا عداد وإ یسعى بالدرجة األولى إلى تقدیم حیث لجماعي الجهود من تغطیة وإ

نشرات واضحة وخالیة  خدمة إخباریة تحظى باهتمام المشاهد وتغطي أغلب االنشغاالت على شكل
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الحلقة األولى في صناعة األخبار، وهو الذي یهیئ المادة األولیة  أما المراسل فیشكل، و  من التعقید

  ومعارف متعددة. ي دخلت فیها فنوًن خبار المعقدة والتلألخبار ویعد عنصرًا أساسیًا في صناعة األ

العین التي نرى بها واألذن التي نسمع من خاللها، وأنه  والمراسل الصحفي في التلفزیون

جل أن یطلع المشاهدین على االنسان الذي یتخطى الصعاب ویتحدى األخطار أحیانًا من أ

اقًا في األعمال التلفزیونیة لكنها في نفس الوقت المهنة األكثر اره المراسل التلفزیونيفة، الحقیق

، ولهذا یتطلب من المراسل الصحفي أن یكون متسلحًا بكل أدوات العمل  األكثر إثارة وتشویقًا

ة للمشاهد بكل أمانة وموضوعیة. والتلفزیون األردني هني لیكون قادرًا على نقل الحقیقالصحفي الم

هو األكثر ترجمة لذلك فیها محلي یبقى المراسل الصحفي كمحطة إعالمیة رسمیة تعنى بالشأن ال

  المعنى عبر التركیز على هموم الناس ومشاكلهم ومحاولة التواصل مع المسؤول بخصوص ذلك.

من هنا جاءت الدراسة التي یقوم بها الباحث بناء على خبرته في هذا المجال كمراسل 

اء النشرات اإلخباریة في التلفزیون صحفي وبشكل رئیسي بیان دور المراسل الصحفي في إثر 

  األردني.

  مشكلة الدراسة: 

على دور المراسل الصحفي في إثراء نشرات تبرز مشكلة الدراسة من خالل الوقوف 

األخبار لتأثیر على المتلقي واحداث األثر المطلوب ، إضافة الى البحث عن طرق جدیدة في ظل 

راسل الصحفي والوقوف على المهارات الصحفیة العولمة اإلعالمیة الجدیدة لتطویر دور الم

زالة المعقومات المهنیة ، حیث الحظ الباحث  للمراسلین في دائرة األخبار في التلفزیون األردني وإ

من خالل خبرته وعمله كمراسل  صحفي وجود ضعف لدیهم وایضا رغبة الباحث في القاء المزید 

  حظة وتم اختیار الدراسة لتكون میدانا للباحث .الل والتي لم تدرس حتىمن الضوء على المشكلة 
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  أهداف الدراسة:

التعرف على دور المراسل الصحفي في إثراء إلى  تهدف هذه الدراسة بشكل رئیسي 

  النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني،  وینبثق عن هذا الهدف األهداف الفرعیة التالیة:   

  لنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني.بیان  دور المراسل الصحفي في إثراء ا .1

التعرف على العوامل المؤثرة على دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في  .2

  التلفزیون األردني.

التعرف على المهارات الصحفیة الالزم توافرها في المراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة  .3

 في التلفزیون األردني.

المراسل الصحفي بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون بیان واقع التزام  .4

  األردني.

التعرف على الصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي بالحصول على المعلومات  .5

 والمعوقات المهنیة .

  أهمیة الدراسة:

  ویتلخص فیما یلي: تتناولهتكمن أهمیة الدراسة في أهمیة الموضوع الذي 

القوة والضعف لدى المراسل الصحفي في التلفزیون األردني، وبالتالي اعتماد تحدید جوانب  - 1

 األدوات واألسالیب الالزمة لتطویر دوره وجعله أكثر فاعلیة.

ضافة جدیدة وغیر مسبوقة والتي  - 2 تتمیز هذه الدراسة بأنها األولى (حسب علم الباحث) وإ

لیة التي یمتلكها المراسل الصحفي تتطرق إلى تحدید درجة امتالك المهارات الصحفیة والعم

 في التلفزیون األردني.
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أیضًا في النتائج التي ستقدمها إلى المسؤولین في مؤسسة اإلذاعة  الدراسةتكمن أهمیة هذه  - 3

 والتلفزیون بهدف تطویر مستوى أداء عمل المراسل الصحفي.

 حفي.معرفة مدى إمكانیة أن یستفید من الدراسة في مجال اإلعالم والعمل الص - 4

  أسئلة الدراسة:

السؤال الرئیسي الذي تنطلق منه الدراسة: ما دور المراسل  علىسعت الدراسة لإلجابة 

  الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟ ویتفرع عن هذا السؤال االسئلة التالیة:

اریة في التلفزیون ما العوامل المؤثرة على دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخب - 1

  األردني؟

 ما المهارات الالزم توافرها في المراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟ - 2

ما واقع التزام المراسل الصحفي بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون  - 3

  األردني؟

لمعلومات والمعوقات ما هي الصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي بالحصول على ا - 4

 المهنیة؟

هل یوجد فروق في دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني  - 5

تعزى إلى اختالف الخصائص الشخصیة والوظیفیة (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة 

 في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي)؟ 

  حدود الدراسة: 

  .2018نیسان  -  2017كانون أول  الفترة: طبقت الدراسة المیدانیة  خالل یةالحدود الزمان

  المراسلون الصحفیون العاملون في دائرة األخبار في التلفزیون األردني.  الحدود البشریة:
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یتحدد تعمیم نتائج هذه الدراسة بدالالت صدق وثبات االستبانة التي تم تطویرها  محددات الدراسة:

دراسة، وصدق وجدیة المبحوثین على استبانة الدراسة والعینة من المراسلین ألغراض هذه ال

  الصحفیین في دائرة األخبار في التلفزیون األردني.

  : وتعریفاتها اإلجرائیة مصطلحات الدراسة

    Journalist reporterالمراسل الصحفي : 

المحدد، القادر على  عرف أحد الدارسین المراسل بالقول: "أنه القادر على مواجهة الوقت

الكتابة، وال بد أن یكون قادرًا على جمع األخبار والمعلومات وابتداع أفكار الموضوعات"، وأضاف 

: "المراسلون هم أناس یعرفون كیفیة الحصول على المعلومات أیًا كان مصدرها ومهما  لتعریفه قائًال

" (جواد،    ).23، ص  2001كان خفیًا أو غامضًا

مراسل الصحفي أثناء تأدیة عمله وحدیثه مع مصادر األخبار وجمعه ومجرد تجول ال

، سترنزللمعلومات، فهو بكل هذا یمارس نوعًا من السلطة وقد یصبح وسیطًا بین مصادر األخبار (

  ).13، ص  1988

للمهنة كمراسلین في  الصحفیون الممارسونبالصحفیین في هذه الدراسة هم  إجرائیاً ویعرف 

  في التلفزیون األردني.دائرة األخبار 

نه وظیفة الفرد في أروتیز "على  هما یقوم به الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي، وعرف الدور:

الجماعة أو الدور الذي یلعبه الفرد في جماعة أو موقف اجتماعي"(الهاشمي ونصر الدین ، 

  ) 265، ص 2012
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 كوني والتي یتطلب القیام بها ولیالصحف یعرف الدور بأنه: المهمة الملقاة على المراسل واجرائیاً 

قائمًا بالمهام الموكلة له بكفایة واقتدار وذلك من خالل إعداد تقاریر إخباریة وبثها على نشرات 

األخبار في التلفزیون األردني ویقدمها للمشاهدین باألخبار والمعلومات حول مختلف القضایا 

  والمواضیع .

وكیفًا من خالل بیئة غنیة بمثیرات إیجابیة جیدة مثل: (زیادة الوعي هو اتساع الخبرة كمًا اإلثراء: 

النمائي، وتشكل في نفس الوقت  –والتطور والعلم) وهو عملیة تمثل استجابة متبادلة بین الثقافي 

  )1ص :2011تنبیها مثیرًا للفرد (عباس،

 : وتزید من قیمته وتعزز  یعرف بسلسلة من المهام التي تغني العمل وتمده بطاقات جدیدةواجرائیًا

عناصر اإلثراء في المراسل الصحفي باختیار  تعتمددوره من خالل التخطیط والتنظیم السلیم، حیث 

الموضوعات وابراز هذه الموضوعات والتوسع بها وتناولها بطریقة أفضل، واختیار المقدمات 

همال النقاط السلبیة، واختیا ر لقطات مصورة وشخصیات االستهاللیة والتركیز على اإلیجابیة وإ

غناء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بما هو جدید ومفید ومشوق إمؤثرة من شأنها 

األخبار من خبر أو تقریر سواء سمعیًا فقط أو بالمشاهدة  ةللمشاهدین. وایضًا ما یضاف إلى نشر 

ضافة تفاصیل  ةآنی ةأو تعلیمی ةأو ترفیهی ةكلیهما عبر تأكید معلومة تثقیفی أو أو إزالة اشتباه وإ

ضافة عنصر الحقیقة لكي یصدق المشاهد ما یتم تبادله من أخبار عن طریق إجراء مقابالت مع  وإ

  المواطنین والمسؤولین.

 News Bulletinالنشرة اإلخباریة: 

هي شكل من أشكال تقدیم المواد اإلخباریة في أوقات محددة من خالل اإلذاعة والتلفزیون، 

ن القصص الخبریة وبعض األخبار القصیرة وتقاریر المندوبین المراسلین في الداخل والخارج وتتضم
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التي یحصلون علیها، حیث یستدعي األمر االستشهاد بمصادر األخبار لمزید من  والتصریحات

الواقعیة، ویحتاج تنفیذ نشرات األخبار إلى جهد جماعي یستهدف في المقام األول تقدیم خدمة 

، بحیث یعیش  إخباریة سالمیًا وعالمیًا تحظى باهتمام المستمع وربطه بكل ما یدور حوله محلیًا وإ

مجتمعه الیومیة، ویعتبر  إلحداثمتابعة الوعي و الأحداث مجتمعه وعصره والتفاعل معها من خالل 

و التحلیل الخبر العمود الفقري لكل النشرات اإلذاعیة والتلفزیونیة، ومن دونه ال یوجد اللقاء الخبري أ

الخبري أو غیرهما، لهذا یتم تلخیص األحداث الهامة ومتابعتها ثم اعدادها وتقدیمها في أوقات 

محدودة ومعروفة للمستمعین أو المشاهدین بأسلوب شیق وممتع وفي أشكال خالیة من التعقید 

  ).21، ص 2001(شعبان، 

ي فترة زمنیة معلومة بهدف اإلعالم بأنها مجموعة من األخبار والتعلیقات تقدم ف إجرائیاً وتعرف 

  والتفسیر والشرح لما یقع من أحداث ووقائع وباستخدام الصورة والصوت والكلمة . 

  Jordan Television التلفزیون األردني:

األردني قناة البرنامج العام (األردنیة) وهو تلفزیون رسمي مملوك بالكامل للدولة،  یقصد بالتلفزیون

   ي منطقة أم الحیران في العاصمة األردنیة كمحطة تلفزیونیة شاملة.، ف1968وأنشئ عام 
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  يالفصل الثان

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  أوال: اإلطار النظري 

 :   الدراسات السابقةثانیًا
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

: اإلطار النظري    أوًال

  اإلعالمي تأطیرالبوابة اإلعالمیة ونظریة ال المبحث األول: نظریة حارس

  نظریة حارس البوابة اإلعالمیة 

یعتبر القائم باالتصال أحد أهم العناصر الرئیسیة والفاعلة في نظام العمل في المؤسسة 

اإلعالمیة، وألهمیة هذا العنصر، فإن نظریة حارس البوابة اإلعالمیة تعنى بدراسة القائم باالتصال 

وًال إلى مجموعة السیاسات التي یرسمها أصحاب الملكیة أو القائمون علیها، وتتفق مع الذي یدین أ

أهدافهم من إنشاء هذه المؤسسات، ویعتبر التزام القائم باالتصال بهذه السیاسات التي قد تكون 

  . رة معلنة أو مستت

مؤسسة ویشیر عمل القائم باالتصال بمراجعة المحتوى إلى مدى التزامه بالسیاسات لل

اإلعالمیة وتحقیقًا ألهدافها سواء بالحذف أو باإلضافة أو التعدیل، بما یشیر في النهایة إلى التحیز 

في انتاج المحتوى نحو خدمة األهداف والسیاسات الخاصة بالمؤسسة المعلنة أو المستترة التي 

هنالك بعض الفروقات تحدد ما یجب وماال یجب أن یتعلمه القائم باالتصال أثناء ممارسته لعمله. و 

تخذ الصحافة واإلعالم مهنة ثابتة له ا(حارس البوابة)، فالمحرر من وبین (المحرر أو اإلعالمي)، 

كون مصدر رزقه ومن أتعابه بهذا المیدان، وقد یكون هناك مساهمون وكتّاب ال ینطبق علیهم تو 
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، أما حارس البوابة فهو وصف (الصحفي) أو (اإلعالمي) ألنهم لم یتخذوا العمل اإلعالمي مهنة

  ).267، ص  2014المتحكم بالتدفق اإلعالمي في المؤسسة اإلعالمیة (مراد ،

إلى مصطلح حارس البوابة  1947في عام  Kurt Lewinأشار الباحث كیرت لوین و 

موضحًا بأنها العملیة التي تسیر فیها المادة اإلعالمیة في قنوات حتى تصل إلى الجمهور، وسمى 

اس بوابة، وفي عملیة كیرت لوی ن هذه النقاط بوابات، وسمى األشخاص الذین یقفون علیها حرّ

اإلعالم یمثل حراس البوابة وظائف متعددة مثل الناشرین، المحررین، مدیري المحطات وغیرهم 

ممن لهم سلطة تقییم محتوى اإلعالم لتحدید عالقته وقیمته بالنسبة لجمهور المتلقین. وال بد هنا من 

ر فعالیة االتصال بعدد من المعاییر الموجودة لدى القائم في االتصال، وقد یوف على تأثالوق

  ، مجموعة محاضرات غیر منشورة):2016ید برلو" بالتالي(سمیسم، فلخصها "دی

مهارات؛ مهارتان متعلقتان باإلرسال ووضع خمس  هارات االتصال األساسیة، وهيتوافر م - 1

ابة)، ومهارتان متعلقتان باالستقبال وفك الشیفرات (القراءة (التحدث والكت بشیفراتالمعاني 

 واالتصاالت)، والمهارة الخامسة هي القدرة على التفكیر السلیم وتحدید أهداف االتصال.

اتجاهات القائم باالتصال نحو نفسه، ونحو الموضوع، ونحو المتلقي، وكلما كانت هذه   - 2

 االتجاهات إیجابیة زادت فعالیة االتصال.

 ستوى معرفة القائم باالتصال وتخصصه بالموضوع الذي یؤثر في زیادة فعالیة االتصال.م - 3

مركز وكالة القائم باالتصال في إطار النظام االجتماعي والثقافي وطبیعة األدوار التي یؤدیها  - 4

 والوضع الذي یراه الناس فیه یؤثر على فعالیة االتصال.

 ئم باالتصال مؤثرًا في إقناع الجمهور بالتالي:وحدد "ألكس تان" العوامل التي تجعل القا

  )17، ص 2000(عبد الحمید، 
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 المصداقیة. - 1

 الجاذبیة. - 2

  السلطة (النفوذ). - 3

یة التي تؤدي إلى وفي ظل عمل القائم باالتصال فإنه یتعرض للعدید من الضغوط المهن

،  2018ر: (علي، ة المؤسسة اإلعالمیة التي ینتمي إلیها، ولعل من أهم المعاییتوافقه مع سیاس

  )19ص 

وتتمثل بعوامل خارجیة منها موقع الوسیلة من النظام االجتماعي  سیاسة المؤسسة اإلعالمیة:  -أ

القائم ومدى ارتباطها بمصالح معینة وعوامل داخلیة منها نمط الملكیة وأسالیب السیطرة والنظم 

األخبار دور أساسي اإلداریة وضغوط اإلنتاج والتي في كثیر من األحیان ال یكون لمحرر 

وانما تعتبر آراء صاحب العمل. وهناك العدید من األسباب التي تجعل الصحفي یخضع 

  :)18، ص 2000لسیاسة الوسیلة اإلعالمیة ومنها (عبد الحمید، 

 للمالك سلطة عقاب المحرر بتقلیص سلطاته أو تكلیفه بمهمة أقل أو فصله. - 1

. شعور الصحفي بااللتزام نحو المؤسسة ألنها - 2  هي التي وفرت له عمًال

 طبیعة العمل اإلعالمي الذي یتم بالود والتعاون وتبادل المناقشات واألفكار. - 3

التركیز على األخبار كقیمة أساسیة، فبدًال من سعي الصحفي لتحقیق الحیاد بالنسبة للسیاسة  - 4

 .للحصول على مزید من األخبار اً اإلعالمیة كمقیاس لحسن األداء، بحیث یبذلون جهود

وتظهر أهمیة عالقات العمل في أن وظیفة القائم باالتصال في  عالقات العمل وضغوطه:  -ب

حد ذاتها وظیفة تنافسیة، حیث یستهدف كل صحفي تحقیق السبق إلى أكبر عدد من 

ضافة إلى جانب إالجمهور، وكسب ثقة المتلقین ألسباب اقتصادیة أو فكریة أو عقائدیة، 
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تجاوز  فيتقوم عالقات العمل على مساعدته بحیث ییر المهنیة اكساب القائم باالتصال المعا

  مخاطر المهنة وتوفیر الرضا الوظیفي الذي یؤثر في الدافعیة واالنجاز.

أفضل نظریات االتصال حول شأن  إحدىشكلت نظریة لوین، من وجهة نظر العلماء، 

نسیاب المعلومات إلى ایتعلق بالقائم باالتصال، ویؤدي حارس البوابة اإلعالمیة دورًا مهمًا فیما 

  )113، ص  2011الجمهور، حیث یتحكم في تلك المعلومات من ناحیتین، هما :(مشاقبة، 

تتحكم االعتبارات الشخصیة لحارس البوابة اإلعالمیة في إدخال ما یریدون من معلومات، وقد  .1

  .یتم اختیار تلك المعلومات عمدًا بغرض إحداث تأثیر على الجمهور المستهدف

قد تلجأ وسائل اإلعالم أحیانًا إلى حجب الحقیقة، أو المواد التي یحتاجها الجمهور لتعزیز  .2

ثوابته الثقافیة، وحمایة بنیانه االجتماعي، وبالتالي فإن حارس البوابة اإلعالمیة من خالل 

  إتاحته لمعلومات معینة للجمهور فإنه قد یحرمهم من معلومات أخرى .

، 2011اذج التفسیریة لنظریة حارس البوابة اإلعالمیة ومنها (مراد، وهناك مجموعة من النم

  :)122ص

  نموذج لوین:-1

أول من أطلق فكرة تدفق المعلومات، إلى أن التدفق اإلعالمي یمر  وهو أشار كیرت لوین،

بسلسلة من البوابات التي یقوم حارس البوابة (األفراد، المؤسسات) بالسیطرة علیها، ویضم هذا 

ذج خمسة عناصر أساسیة، هي:  مصدر المعلومات، والمرسل، وقناة االتصال، والمستقبل، النمو 

  والوجهة أو الهدف. 

  نموذج ماكویل:-2

یشیر هذا النموذج إلى ضغوط القوى الخارجیة التي تؤثر على القائم باالتصال، وتشمل 

تعرض المؤسسة هذه القوى: النظام السیاسي، والجمهور، وجماعات الضغط، والمعلنین، وت
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اإلعالمیة وفقًا لهذا النموذج إلى ضغوط خارجیة تؤثر على سیاستها وعملها، وتتوقف األهمیة 

  النسبیة لهذه الضغوط على األهداف التي تسعى المؤسسة اإلعالمیة إلى تحقیقها. 

  نموذج وایت:-3

دة؛ نظرًا  یعتمد هذا النموذج على المستوى الشخصي، وتعرض هذا النموذج إلى انتقادات ع

لعدم أخذه باالعتبار العوامل المؤسسیة التي توجه عملیة حراسة البوابة اإلعالمیة وركزت على 

التفسیرات الشخصیة للفرد، إضافة إلى أن النموذج یفترض وجود بوابة رئیسة واحدة في الرحلة التي 

عدید من البوابات التي تقطعها المادة اإلعالمیة من المصدر إلى المتلقي، ویختلف ذلك مع وجود ال

.   تمر بها المادة اإلعالمیة، ویوجد بها العدید من حراس البوابات، ولیس مرحلة واحدة وحارسًا واحدًا

  نموذج وستلي وماكلین:-4

شّكل هذا النموذج تطویرًا لنموذج لوین، وینقسم النموذج إلى أربعة أقسام، یركز األول على 

ه األحداث التي تقع من حوله، أما القسم الثاني فیشتمل على الحالة التي یشاهد بها الفرد بنفس

، أو جماعة، أو نظامًا اجتماعیًا یؤثر في المتلقي، الذي  مصدر المعلومات الذي قد یكون فردًا

یصدر رجع الصدى للمصدر، ویحیطه علمًا بمدى تأثیر رسالته، ویظهر دور حارس البوابة في 

حداث التي تالئم احتیاجات المتلقي من وجهة نظر المصدر، القسم الثالث حیث یقوم باختیار األ

، ص 2011ویأخذ القسم الرابع في االعتبار رجع الصدى من المتلقي إلى حارس البوابة.(مراد ،

135(  

  نموذج جایبر وجونسون: -5

قراءة العالقة التبادلیة  تتمیقوم هذا النموذج بتوضیح عالقة حارس البوابة مع المصدر، إذ 

الطرفین من خالل رؤیة حارس البوابة لما تفرضه مقتضیات العمل، وادراك حارس البوابة بین 



      16 
   

، ص  2012لألهداف الخاصة بالمصدر، وادراك حارس البوابة الهتمامات الجمهور (مزاهرة، 

260(  

  ف نظریة حارس البوابة في الدراسةتوظی

بوابة اإلعالمیة یقوم یسهم توظیف النظریة في تحلیل دور المراسل الصحفي كحارس لل 

بدور اختیار األخبار كمندوب للتلفزیون األردني في المحافظات وتغطیة األخبار المحلیة في الدوائر 

والمؤسسات الحكومیة والخاصة واألحداث الیومیة والمشاكل الیومیة للمواطن ویساعد استخدام هذه 

في التلفزیون األردني، والضغوطات  النظریة في بیان العوامل المؤثرة على أداء المراسل الصحفي

والصعوبات واألخالقیات التي یتحلى بها المراسل الصحفي والذي یمارس دوره في إطار نظریة 

  حارس البوابة ضمن مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون األردنیة. 

مما سبق یمكن القول، أن المؤسسات اإلخباریة تتضمن مجموعة من المعاییر للحكم على 

معاییر تستند إلى االحتیاجات االقتصادیة للوسیلة اإلعالمیة، فضالً عن  -ة معینة قصة إخباری

السیاسة التنظیمیة، وتعریفات تتعلق باألهمیة اإلخباریة، ومفاهیم خاصة بطبیعة الجمهور المعني، 

ویستخدم هذا المنظور اإلخباري ومعاییره  .والمعتقدات حول واجبات السلطة الرابعة للصحفیین

قدة كل من المحررین ومدیري األخبار وغیرهم من الموظفین الذي یحددون عدد األخبار المع

 .المحدود لعرضها على الجمهور، وترمیزها بطرق تلبي متطلبات وسیلة اإلعالم وأذواق الجمهور

لذلك یصبح الموظفون في المؤسسات اإلخباریة حارسي بوابات إعالمیة، حیث یسمحون بمرور 

منعون أخرى، وبالتالي یتم تقیید ومراقبة وتشكیل معرفة العامة بحقیقة الحدث الذي بعض األخبار وی

  .یقع بالفعل
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  اإلعالمي تأطیرنظریة تحلیل ال

تعود أصول فكرة تشكیل األطر اإلعالمیة إلى كل من علم النفس وعلم االجتماع التي ترى 

فیها، ویربط علم االجتماع تشكیل أن التعدیالت التي تدخل على تعریفات األحكام تؤدي إلى تغیر 

األطر في وسائل اإلعالم بالثوابت من القیم والمعتقدات، ومن هنا كانت الفكرة الرئیسة لتشكیل 

. وتبلورت نظریة معیناإلطار اإلعالمي على أنه تنظیم لألحداث لیكون للنص أو للمحتوى معنى 

الذي طور مفهوم البناء  1974عام  Erving Goffmanاألطر اإلعالمیة على ید عالم االجتماع 

االجتماعي والتفاعل الرمزي من خالل مناقشته لقدرة األفراد على تكوین مخزون من الخبرات یحثهم 

على حسن استخدام خبراتهم الشخصیة وذلك عن طریق أطر إعالمیة مناسبة تضفي على 

ات التي یقوم بها إلى أن اإلطار هو "العملی (Coffman)المضمون معنى ومغزى. فقد أشار 

ث في اإلنسان في تصنیف وتنظیم وتفسیر الواقع والتي تسهل عملیة فهم المعلومات ووضع األحدا

  .سیاقها" 

ومثلت فترة الثمانینیات من القرن العشرین بدایة التشكیل الحقیقي لمالمح هذا المدخل 

،  2010النامي، االجتماعي (النظري الجدید الذي له عالقة قویة بمفاهیم التفاعل الرمزي والواقع 

   )68ص 

  اإلعالمي تأطیرأهمیة نظریة ال

هناك العدید من الدراسات التي أكدت على أهمیة عملیة التأطیر في عملیة االتصال 

  )71، ص  2010النامي، ( الجماهیري، وذلك على النحو التالي:

ألحداث المختلفة من تؤثر عملیة التأطیر بشكل كبیر على كیفیة تفسیر الجمهور للقضایا وا - 1

 حوله.
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تعد األطر أسلوبًا مالئمًا الختبار مكانة وسائل اإلعالم في السیاق الدولي، فوسائل اإلعالم ال  - 2

نما یقوم  ببناء معنى لهذا المحتوى. ایضا یقتصر دورها على مجرد تقدیم المحتوى اإلخباري، وإ

خالل مفردات ومصطلحات بناء أو هدم معالم أي نص إعالمي من  التأطیرعملیة تستطیع  - 3

 ).404، ص  2004(عبد الحمید،  .متناقضة

في فهم  له دو اساسي تلعب األطر دورًا مهمًا في عملیة تشكیل الواقع، فأن مفهوم اإلطار  - 4

 دور وسائل اإلعالم في تشكیل الجدل حول الموضوعات والقضایا المختلفة.

ح للتغطیة اإلعالمیة التي تقدم من تسمح األطر للباحث بقیاس المحتوى الصریح وغیر الصری - 5

 خالل وسائل اإلعالم السیاسیة المثارة.

  اإلعالمي التأطیرإیجابیات نظریة 

اإلعالمي بأنها تقدم المرجعیة التي یمكن أن تساعد  التأطیرتتمثل إیجابیات نظریة 

هات ومعارف الجمهور في تقویمه وتفسیره للمحتوى اإلعالمي من خالل التأثیرات المختلفة في اتجا

  ).21- 20، ص  2015(قیراط،  مفرداته

أنها تركز على مكانة إلى إیجابیات تلك النظریة ب (Baran & Davis)أشار كل من و  

ودور األفراد في عملیة االتصال، وأنها بالرغم من كونها نظریة تصلح للمستوى الجزئي، إال أنه من 

باإلضافة إلى أنها تتصف بالمرونة  واتساقها مع الممكن تطبیقها بسهولة على قضایا وتأثیرات كلیة 

النتائج الراهنة لعلم النفس المعرفي كما تتمیز نظریة األطر بقدرتها على التطویر الذاتي من خالل 

النماذج التي یقترحها الباحثون المعنیون بمجال التأطیر، والتیارات البحثیة المعاصرة والمستقبلیة 

حدود بحثیة جدیدة، واتساعها لتشمل ثالثة نماذج تتمثل في بناء التي تهتم باقتحام مجاالت و 

  األطر، ووضع األطر، والتأطیر االستراتیجي.
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  اإلعالمي التأطیرعناصر 

  )332، ص  2012(المزاهرة، :  االعالمي بأربعة عناصر وهي التأطیرتتمثل عناصر 

كیل األخبار في بناء وتش هام  ریقوم الصحفي بدو  القائم باالتصال (الصحفي): .1

ویؤّطر الصحفیون القصص الخبریة من خالل اختیاراتهم التي وفقًا ألطر تنظم قیمه ومعتقداته، 

یقومون بها أثناء كتابتهم وتحریرهم لتلك القصص، وتؤثر هذه االختیارات في الطریقة التي یفّسر 

ا  ا تصب معرفیً اء القصص من خاللها. ویرسم الصحفیون أنماطًا أو أطرً في المناقشات القرّ

العامة، وتؤثر في مستوى معلومات األفراد، وهذا یتم من خالل االختیار االنتقائي لتغطیة جانب 

بدورهم باألطر التي تنظِّم  محكومین ینما لحدث أو قضیة ما، وأن الصحفیأو الجانبین كلیه

الملكیة أنساقهم المعرفیة والضغوط المهنیة التي یعملون في ظلها مثل: ضغوط السیطرة و 

والتمویل، والتي تحدد السیاسة التحریریة، باإلضافة إلى ضغوط المساحة وسرعة العمل 

اإلعالمي، والمشكلة التي تحدث في عمل التحریر الیومي تتعلق بعملیة اإلدراك االنتقائي التي 

 لوجیة عن وعي أو عدم وعي بذلك . تقود إلى أطٍر بدیلة تصطبغ باألیدیو 

إلى أن الصحفیین ومصادرهم یعززون  Chyi & McCombsر كل من وفي إطار ذلك، أشا

إبراز القضیة في األجندة اإلعالمیة من خالل تغییر اإلطار، وأنَّ المغزى المحتمل المرتبط 

ا على مستویات متعددة، كما أنَّ االختالف في  بطبیعة الحدث اإلخباري یجعُل التأطیرَ ممكنً

ف األخبار.التغطیة ینتج عن اختالف القیم ال   شخصیة والمهنیة للصحفیین الذین یعملون في ُغرَ

یتضمن النص كأحد عناصر اإلطار اإلعالمي، األطر التي تبرز من خالل حضور أو  النص: .2

غیاب كلمات أساسیة، وتراكیب معینة، وصور نمطیة، ومصادر المعلومات، والجمل التي 

ا معینة.   تتضمن حقائَق وأحكامً
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س تفكیر المتلقي واستنتاجه األطر في النص، ونیة أو قصد التأطیر لدى حیث قد یعك المتلقي: .3

  القائم باالتصال، وقد ال یعكس.

تعرف الثقافة كأحد عناصر األطر اإلعالمیة بأنها "مجموعة من األطر المشتركة  الثقافة: .4

بأنها    Entmanالمقدَّمة في خطاب األفراد أو تفكیرهم في جماعة اجتماعیة معینة"، كما عرَّفها 

"مجموعة من األطر التي یتم االستشهاد بها"، ومن الممكن أن تعرَّف بأنَّها "مجموعة من األطر 

الشائعة التي تظهر في خطاب وتفكیر معظم الناس، أو جماعة اجتماعیة معینة"، وأنَّ التأطیر 

استخدام تلك في العناصر أو المواقع األربعة یتضمن وظائف متشابهة هي: االختیار واإلبراز، و 

  العناصر لبناء الجدل حول المشكالت ومسبباتها، انتهاًء بتقییمها وتقدیم حلوٍل لها.

  اإلعالمي التأطیرالعوامل المؤثرة في 

  : هناك خمسة عوامل داخلیة وخارجیة تؤثر في كیفیة تأطیر الصحفیین لموضوع معین وهي

  العادات والتقالید االجتماعیة. .1

  سسیة أو التنظیمیة.القیود والضغوطات المؤ  .2

  جماعات الضغط والمصالح. .3

  القیود الصحفیة الروتینیة. .4

  االتجاهات األیدیولوجیة والسیاسیة للصحفیین. .5

 242، ص 2008القاضي، ( یتأثر اإلطار اإلعالمي بمجموعة من المصادر من أهمها ما یليو 

 - 243(:  

متغیرات مثل: األیدیولوجیة، حیث أنَّ تشكیل األطر تتوسطه  التأثیرات التي مصدرها الصحفي: - 

  واالتجاهات، وتعكس الطریقة التي یؤطر بها الصحفیون التغطیة اإلعالمیة.
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اختیار األطر كنتیجة لعوامل مثل: نوع االتجاه السیاسي للوسیلة، والقیود المؤسسیة أو  - 

  التنظیمیة.

مصالح، والنخب العوامل الخارجیة المتمثلة في العوامل السیاسیة مثل: السلطة، وجماعات ال - 

األخرى، و"السیاق االقتصادي بما فیه من ضغوط عناصر الملكیة والتمویل واإلعالن، 

 .باإلضافة إلى األنماط والقیم االجتماعیة والثقافیة الموجودة في المجتمع"

  ر اإلعالميالتأطیأدوات وآلیات 

في الصحیفة، بأنها المواقع التي تحتلها القصة الخبریة  التأطیریشیر مفهوم آلیات 

شارات تشیر إلى أهمیة القصة الخبریة. من هنا، فأن آلیات التأطیر  باإلضافة إلى وجود رموز وإ

تتمثل في موقع الخبر أو القصة الخبریة، الرموز واإلشارات، الصور والرسوم البیانیة، العناوین 

  ).152- 151، ص  2016الفرعیة، وأخیرًا حجم الخبر(الدلیمي، 

) بالكلمات الرئیسیة، Entman,1991( أطر وسائل اإلعالم من وجهة نظربینما تتمثل  

األحكام، المفاهیم، الرموز، والصور البصریة. كما أشارت العدید من الدراسات إلى وجود آلیات 

نغمة (نبرة) التغطیة، إعادة التأطیر، آلیات خاصة بالعناصر أخرى لإلطار اإلعالمي والمتمثلة ب

الصحفیة مثل: الصور، وموقع التغطیة الصحفیة، وحجمها، والمساحة، الشكلیة في النصوص 

وكلمات التدعیم والتكرار، آلیات اعتمدت على توظیف خصائص التحریر الصحفي مثل: البناء 

  الفني، ونوع الشكل التحریري، واخیرًا القضایا الفرعیة التي یتضمنها النص اإلخباري.

احثین حول مفهوم اإلطار وتحدید ماهیته، أصبح  ونظرًا الختالف وجهات النظر بین الب

، حیث تقوم نظریة "التأطیر االعالمي" على  تحدید أدوات وآلیات اإلطار اإلعالمي أمرًا صعبًا

استخدام اآللیات التي تحكم صناعة المنتوج اإلعالمي اثناء تغطیة ومعالجة القضایا واألحداث 

ل قضایا اخرى، یعني وضع هذه األحداث والقضایا في هماإ الراهنة، حیث یتم التركیز على قضایا و 
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عالمیة والبیئة عالمیة، أو المؤسسة اإلأطر یراها صانع الرسالة اإلسیاق معین وخلفیة محددة وفق 

فاألخبار لیست بریئة ولیست  ، ادیة، مالئمة لفهم الحدث والقضیةاالجتماعیة والسیاسیة واالقتص

ومعنوي، تقدم للجمهور من الزاویة التي یراها الصحفي  سلعة مجردة، وانما هي منتوج فكري

  ، محاضرات غیر منشورة) 2016، سمیسم( صحیحة ومالئمة تفي بالغرض

  اإلعالمي في الدراسة التأطیرتوظیف نظریة 

یسهم توظیف األطر اإلعالمیة في بیان دور المراسل الصحفي في التلفزیون األردني في 

عداده  وتحریره وقدرته على توظیف الصوت والصورة في عمل أخبار صیاغة الخبر الصحفي وإ

تكون قادرة على جذب المتلقي األردني بما ینعكس بشكل مباشر ، كما یمكن توظیف خصائص 

التحریر الصحفي مثل: البناء الفني، ونوع الشكل التحریري، والقضایا الفرعیة التي یتضمنها النص 

  اإلخباري.

أو المواقع األربعة والمتمثلة بالقائم باالتصال (الصحفي) والنص  وأنَّ التأطیر في العناصر 

والمتلقي والثقافة یتضمن وظائف متشابهة هي: االختیار واإلبراز، واستخدام تلك العناصر لبناء 

  الجدل حول المشكالت ومسبباتها، انتهاًء بتقییمها وتقدیم حلوٍل لها.

یاراتهم التي یقومون بها أثناء كتابتهم ویؤّطر الصحفیون القصص الخبریة من خالل اخت

وتحریرهم لتلك القصص وفق التوظیف الجید للعناصر، وهذا كله من شأنه أن یسهم في إثراء 

  النشرات اإلخباریة. 

  المبحث الثاني: التلفزیون ونشرات األخبار والمراسل الصحفي  

ة للجمهور، ویفترض أن یعد الخطاب اإلعالمي أحد المصادر الهامة لتشكیل األطر الثقافی

تقوم وسائل اإلعالم بدورها من خالل تقدیم المعلومات حول القضایا واألحداث المحلیة والدولیة، 
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ملتزمة في ذلك بآلیة التغطیة وموضوعیتها وعدالتها وتوازنها، وهو ما یساعد الجمهور على تكوین 

  آراء واتجاهات واتخاذ قرارات دقیقة. 

فضل وسائل اإلعالم في مجال نقل الواقع االجتماعي أمام یعتبر التلفزیون من أو 

المشاهدین، وذلك بسبب انتشاره الواسع وقدرته الفعالة على االستقطاب واإلبهار واستحواذه على 

، 2008اهتمام الجماهیر ومنافسته الشدیدة للمؤسسات االجتماعیة األخرى في مجال التأثیر(عبود، 

  ).6ص 

میة خاصة بین وسائل اإلعالم الجماهیري، إذ هو ینقل الكلمة ویستأثر التلفزیون بأه 

ین والمتعلمین على اختالف مستویاتهم  اطبمسموعة ومرئیة، فضالً عن أنه یخوالصورة،  األمیّ

  ).   293، ص  2007التعلیمیة (مهنا، 

ة یلعب التلفزیون في حیاة الدول والمجتمعات دورًا كبیرًا لكونه یتمیز بإمكانیات إعالمی

وسیاسیة وتعلیمیة واسعة، فهو یعطي صورة حیة أو صامتة مصحوبة بتعلیق صوتي یتضمن 

غییر طبیعة بثنایاه معالجة فكرة ما، وقد اعتبرت إحدى الدراسات التلفزیونیة بأنه قوة یمكنها ت

، ص  2007المنجزات األساسیة في تقدم المجتمع اإلنساني (مهنا،  أحدالمجتمع ذاته وهو 

اك بعض المداخل والنظریات لتوضیح وتفسیر مدى تأثیر التلفزیون على مشاهدیه، ). وهن293

جتماعیة، ثم النظریات الخاصة بتأثیر تأثیر التلفزیون على العالقات اإلوهي: النظریات التي تتعلق ب

التلفزیون على األحوال العقلیة والفكریة بما في ذلك السلوك والمشاعر واألحاسیس المؤثرة على 

شاركة اإلیجابیة والمبادرة، والنظریات الخاصة بتأثیر التلفزیون على المعلومات العامة والتعلیم الم

  ).130- 131، ص  1994وما یتعلق باتساع نظرة الجمهور وتوسیع اآلفاق الثقافیة (الشال، 

، : (فرجوهماتأثیر التلفزیون على عملیة تشكیل الرأي العام،   وظیفتان رئیسیتان توضحانهناك 

  )61، ص  2007
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ویقصد بها تقدیم التلفزیون لألحداث الهامة واألنشطة المختلفة التي تدور في  :وظیفة التقریر  - 1

المجتمع، ومن ثم فإن التلفزیون یقوم بأداء هذه الوظیفة من خالل عرضه للقصص الخبریة 

صرها ومفرداتها والتعلیقات السیاسیة والمقاالت االفتتاحیة والتحلیالت المختلفة لألحداث وعنا

 والقضایا المرتبطة بها.

وتعني عرض التلفزیون لردود أفعال المؤسسات والكیانات المختلفة  :وظیفة استطالع اآلراء - 2

تجاه األحداث والقضایا، ویتم ذلك من خالل اللقاءات الحواریة والتقاریر اإلخباریة الملخصة 

تجاهات القطاعات اإلالتي توض مختلفة من خالل استعراض اآلراء جتماعیة الح استجابات وإ

وتغطیة المؤتمرات الصحفیة واالتجاهات المعارضة، ومن ثم فإن اتجاهات أجندة الجمهور 

وتكوین الرأي العام المتابع للتلفزیون ینشأ معتمدًا على تلك الوظائف التي تقوم بها الوسائل 

 اإلعالمیة في إطار الوسط المحیط به.

  جاه الجمهورف وأدوار التلفزیون توظائ

تمثل عملیة االتصال عملیة أساسیة والزمة لوجود أي مجتمع وتماسكه وتقدمه، ویعتبر 

من الباحثین إلى بحث وتحلیل وظائف  العدیدالتلفزیون أحد وسائل االتصال الجماهیري، وقد سعى 

  )49- 53، ص  2010وأدوار التلفزیون، ومنها : (حجاب، 

والبیانات والصور والتعلیقات عن األحداث والظروف في األخبار: وتتمثل في جمع األنباء  - 1

المجتمع والعالم، ومن ثم بثها بعد معالجتها ووضعها في اإلطار المالئم من أجل فهم 

الظروف الشخصیة والبیئیة والدولیة، ومن ثم یمكن لمتلقي األخبار الوصول إلى وضع یسمح 

 له بإتخاذ القرار السلیم.
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ر هذه الوظیفة إلى أهمیة تفسیر معاني األحداث والمعلومات والعمل الوظیفة التفسیریة: تشی - 2

على نقلها والتعلیق علیها، بغرض توفیر رصید مشترك من المعرفة یدعم التآلف ویمّكن 

أعضاء المجتمع من التعایش والعمل المشترك، ویصر دعاة التفسیر على أن التفسیر لیس 

 هو الرأي، وأن المحلل یفسر.

تخاذ القرارات: تسهم عملیة ترتیب األولویات في بناء حوار بین  وظیفة ترتیب - 3 األولویات وإ

المسؤولین وعامة الناس مما یتیح ذلك الفرص لإلسهام في عملیة إتخاذ القرارات، ووسائل 

اإلعالم ومنها التلفزیون والذي له القدرة على أن یساعد على أداء تلك الوظیفة، فمن خالل 

ظهار رأي القادة، وجعل المسائل مطروحة واضحة، وتوسیع تغذیة المناقشات بال معلومات، وإ

الحوار، تستطیع القنوات التلفزیونیة أن تفرض أسالیب للحیاة االجتماعیة، وأن تسهم في 

 تكوین الذوق العام، وأن تغیر االتجاهات وخاصة غیر الراسخة أو عمیقة الجذور.

رصید من المعرفة في تمكین األفراد من لعب دور  التنشئة السیاسیة واالجتماعیة: یسهم توفیر - 4

فعال في المجتمع الذي یعیشون فیه، وكلما كانت المادة اإلعالمیة في التلفزیون مالئمة 

 ).75، ص  2014للجمهور لغة ومحتوى، ازداد تأثیرها على حیاتهم والمجتمع .(الزبیدي، 

أوقات الفراغ لدى الجمهور بما هو  ء: یقوم التلفزیون بعدة وظائف كملالتسلیة أو الترفیه - 5

مسٍل ومرفه، حیث یعمل التلفزیون في هذا اإلطار على تقلیل التوتر، ویسهل على األفراد 

 التغلب على مشاكل الحیاة الیومیة، وكسر الحواجز الثقافیة بین المجتمعات.

عام في أهمیة التلفزیون كأحد أحدث الوسائل المؤثرة في تكوین الرأي ال یبینمما سبق، 

القرن العشرین، وفي نفس الوقت من أخطرها على اإلطالق، وذلك لما یقدمه لألفراد من صورة 

. وال تحتاج مشاهدته إلى ارتباطات معینة في األوقات كالسینما أو المسرح، أو ارتداء  وصوت معًا

نما یستطیع الفرد أن یضع أصبعه على مفتاح صغیر في التلفزیون، لینتق ل فورًا مالبس خاصة وإ
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لى مشاهدة األخبار واألحداث التي  على بساط الصورة السحریة إلى عدد كبیر من عواصم العالم، وإ

  تقع في العالم مصورة ومسموعة.

  الخبر التلفزیوني

تباینت أشكال الخبر التلفزیوني من حیث األسلوب في الصیاغة والتحریر وذلك الرتباطه 

اغم بین الصوت والصورة في أثناء نقل الخبر التلفزیوني، في نقل الصورة، فمن الضروري إیجاد تن

فالصورة یمكن أن تجیب عن مسألة ما بدون صوت إذا كان األمر متوقفًا على من وماذا، إال أنها 

تبقى عاجزة لوحدها عن اإلجابة على مسألة متى وأین، إن خبر التلفزیون هو تحالف بین الصوت 

، ص  1996حقائق الجدیدة في أدمغة المشاهدین. (الدروبي، والصورة في سبیل عرض المعارف وال

159.(  

وعلیه، فإن الخبر التلفزیوني هو أحد أبرز عناصر نشرات األخبار وأساسها، فالخبر 

التلفزیوني المصور ینشأ في موقع الحدث وتتولى أطقم التصویر االخباریة (المصور، المندوب، 

، ویتكون الخبر vtrجیله على أفالم أو شرائط مسجل الصوت، موزع االضاءة) نقله أو تس

، ویبلغ أدنى طول  التلفزیوني من مجموعة من اللقطات المصورة واحدة تلو األخرى مرتبطة معًا

كما في األفالم وهو ما یسمى باللقطة المتناهیة الصغر، أما  للقطة من الناحیة النظریة إلطار واحدا

فتحدده المادة الخام التي تستطیع آلة التصویر أن  أقصى طول لها من الناحیة النظریة أیضاً 

ول اللقطة القصیرة ما تستوعبها سواء كانت أفالمًا أو شرائط فیدیو، أما من الناحیة العلمیة فیبلغ ط

، في حین قد تستمر لقطات الحدث اإلخباري لعدة دقائق كما یحدث عند تصویر نيیعادل ثوا

  ).19، ص  1987بالت (معوض، االمق
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  هم صفات الخبرأ

  ) 112-111، ص 2010وي على عدة مواصفات أو مؤثرات تحدد محتواه وهي: (خلیل،تالخبر یح

  الصدق : على كاتب المقال أن ینقل األخبار بصدق الكتساب مصداقیة في عین القارئ

  والمشاهد والمستمع والمصدر في نفس الوقت .

 غیر سلیم أو اللبیة للنقل غیر ر لتجنب التبعات السالدقة : عنصر مهم في نقل الخب

  واضح ولضمان استمراریة تزوید المصدر المستقي منه األخبار في المستقبل .ال

  الموضوعیة : المقصود بالموضوعیة نقل الخبر بجمیع جوانبه سواء أكان الخبر مع أو ضد

  نظرة الكاتب .

 أو اي منبر  ة الصحفیة أو المؤسسة اإلعالمیة : لكل صحفیة أو مؤسسة إعالمیةسیاس

وعلى  عاتها عند صیاغة الخبرإعالمي سیاسات ومصالح ورؤى یتحتم على الكاتب مرا

سبیل المثال االبتعاد عن النبرات الطائفیة أو التمییز أو المحافظة على مصالح معینة عند 

 بعض المؤسسات الخبریة أو التجاریة یتجنب الكتابة في بعض المواضیع .

  النشرة اإلخباریة

من أشكال تقدیم المواد اإلخباریة في أوقات محددة من خالل  الً خباریة شكالنشرة اإل تعتبر

وسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفزیون)، وتتضمن القصص الخبریة وبعض األخبار القصیرة وتقاریر 

التي یحصلون علیها، حیث یستدعي األمر  ریحاتسلین في الداخل والخارج والتصالمندوبین المرا

هاد بمصادر األخبار لمزید من الواقعیة، ویحتاج تنفیذ نشرات األخبار إلى جهد جماعي االستش

خباریة تحظى باهتمام المستمع وربطه بكل ما یدور حوله إیستهدف في المقام األول تقدیم خدمة 

، بحیث یعیش أحداث مجتمعمحلیًا واسالمیًا  وعصره والتفاعل معها من خالل وعي  هوعالمیًا

تابعة أحداث مجتمعه الیومیة، ویعتبر الخبر العمود الفقري لكل النشرات اإلذاعیة مستنیر وم
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والتلفزیونیة، ومن دونه ال یوجد اللقاء الخبري أو التحلیل الخبري أو غیرهما، لهذا یتم تلخیص 

األحداث الهامة ومتابعتها ثم إعدادها وتقدیمها في أوقات محدودة ومعروفة للمستمعین أو 

بأسلوب شیق وممتع وفي أشكال خالیة من التعقید, وتأخذ  نشرات األخبار العدید من  المشاهدین

  ) 23-22، ص  2013األنماط ومنها: (حمدي، عراضة، 

 :تتضمن أهم و وهي النشرة الرئیسة الموجهة إلى جمیع أفراد وفئات المجتمع  النشرة العامة

ة توقیت البرامج المسائیة من الثامنة تأخذ عادو األحداث الوطنیة والعالمیة بشيء من التوازن 

 إلى الثامنة ونصف.

 :ترتكز على األخبار الداخلیة أي أهم األحداث المحلیة التي تدخل في محلیات  النشرة المحلیة

 الوطن.

 :والتي تضم نوعًا واحدًا فقط من األخبار كاالقتصاد والریاضة أو الثقافة  النشرات المتخصصة

ة والصحة والقانون والمعلوماتیة والبیئة وغیرها من النشرات والمجتمع واألحوال الجوی

 المتخصصة.

 :تهمهموتوجه لشرائح أو فئات اجتماعیة محددة لتقدم لهم األحداث والوقائع التي  نشرات الفئات 

 في حیاتهم الیومیة كاألطفال أو المعوقین، الطلبة، الفالحین.

 :باإلیجاز وترك التفاصیل إلذاعتها في  وهو عبارة عن نشرة مصغرة تتمیز موجز األخبار

 النشرات العامة.

 :نشرة أخبار تلفزیونیة تتضمن عرضًا لألحداث التي تناولتها النشرة. نشرة أخبار مصورة 

 :عرض لألخبار التلفزیونیة یعاد فیه محتواها مع تطعیمه بمادة جدیدة في بعض  مجلة األخبار

 األحیان.
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 :لفزیوني لمختلف األخبار التي تناولتها الصحف وهو عرض إخباري ت معرض الصحافة

العالمیة في ذلك الیوم، مع التركیز على أهم العناوین التي تناولتها الصحف بأسلوب مختصر 

ن وظیفة األخبار تتحدد في:    وموجز مع التعلیق على كل خبر بأسلوب الصحفي. وإ

 اإلعالم واألخبار. .1

 اإلقناع. .2

 التعلیم والتنشئة االجتماعیة. .3

ما یمكن لألخبار أن تساهم وتساعد على تحقیق أهداف المجتمع عبر الوظائف السابقة من خالل ك

  )66، ص  1997اسماعیل، : (

فهم ما یحیط به من أحداث والحصول على معلومات جدیدة یضیفها إلى ما لدیه من  .1

 معلومات تساعده على اتخاذ القرارات.

 تعلم مهارات جدیدة تزید من خبراته. .2

ومساعدة النظام االجتماعي القائم، وذلك لتحقیق االجتماع واالتفاق بین أفراد  مساندة .3

  المجتمع عن طریق اإلقناع.

ویرى الباحث أن اإلعالم یعتبر أداة لنقل المعلومات واألخبار والمعارف والثقافات المعرفیة 

لتأثیر في مواقف بهدف اوذلك والسلوكیة (عبر وسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئیة) 

تجاهات المتلقيو    .إ

  اإلخباریة لألخبار التلفزیونیة  القیم

لكونه یأتي أحد أهم أولویات اهتمام الجمهور،  الصحفيتعتمد وسائل اإلعالم على الخبر 

فالقیم اإلخباریة تعد أسلوبًا یحدد الصیغة المهنیة التي في ضوئها یبني الخبر الصحفي لیكون ذا 
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وسائل اإلعالم المختلفة، فالقیمة اإلخباریة هي المرتكز األساس في العملیة معالم واضحة في 

اإلعالمیة وعصب الحیاة للخبر، وهذه القیم هي أول ما یسأل الصحافي نفسه عنها عندما یحصل 

ستمر في جمع مادة الخبر وكتبه اعلى مادة الخبر، فإذا تأكد من توافر بعض القیم في الخبر 

-76، ص  2009(نصر، وعبدالرحمن،  .لقسم في الوسیلة التي یعمل فیهاوقّدمه إلى رئیس ا

77.(  

وتعرف القیم اإلخباریة بأنها "المعیار الذي یمارس بموجبه المحترفون في وسائل اإلتصال 

أحكامهم التقویمیة وتفضیالتهم لشيء على شيء مما یوجه عملیة جمع األخبار وانتقائها وتقدیمها"، 

ییر المادیة والذهنیة التي یتم على أساسها تحویل الحدث إلى خبر صحفي، وهي "مجموعة المعا

وهي الصفات التركیبیة المرتبطة بالتفاعل بین الحدث وبین الجمهور، التي تكشف عن جوهر 

(ملیاني،  .الحدث وعن استخدامه االجتماعي، أي تحویله إلى موضوع لالطالع والفهم والمعرفة"

   ).19- 18، ص  2002

تعرف القیم اإلخباریة بأنها: "مجموعة المعاییر التي یعتمدها الصحافیون في  وكذلك

دون سواه، بل أنها مجموعة قیم  صحفياختیارهم الخبر، وهذه المعاییر لیست فردیة تنسب إلى 

متعارف علیها لدى أمة من األمم، ففي كل مجتمع هناك مجموعة من األفكار والمعتقدات وطرائق 

قیم، وأن مجموع هذه القیم أو المعاییر التي تعتمد في إصدار حكم قد تصل إلى السلوك تسمى بال

   ).76، ص  2000مستوى نظام قیمي" (جواد، 

وبناءً على ما سبق، فأن القیم اإلخباریة متغیرة ومتجددة في مفاهیمها، وذلك نظرًا 

   ).14، ص 1985(السید،  الرتباطها بالتطورات المختلفة في الجانب المهني اإلعالمي
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(الموسوي،  :القیم اإلخباریة التي یساهم المراسل الصحفي في تعزیزها ما یليومن أهم 

  )92، ص  2011

 :وتشیر إلى قیام المراسل الصحفي بالتأكید على توخي الدقة في صناعة الخبر وتجنب   الدقة

 كل ما من شأنه المساس بهذه الخاصیة المهمة. 

 :رة بین وسائل اإلعالم والقائمین علیها للوصول إلى الجماهیر، نظرًا للمنافسة الكبی السرعة

فأن تلك الوسائل تسعى جاهدة إلى نقل الخبر بأسرع وقت،  إذ إن السبق الصحفي كان وما 

زال مهمًا جدًا ألي مراسل ألن المنافسة في الوصول إلى األخبار أصبحت هي السمة الممیزة 

 لمسموعة والمرئیة.لعمل جمیع وسائل اإلعالم المقروءة وا

 :تشیر سمة المصداقیة إلى الموضوعیة من طرف فإنها لیست مرادفًا لها أو بدیًال  المصداقیة

عنها إذ أن الموضوعیة في صناعة األخبار ال یمكن تحقیقها بدون الدقة والمصداقیة والتوازن 

ة من حیث القوانین وعدم االنحیاز. وتتأثر القیم اإلخباریة بعدة عوامل منها: السلطة السیاسی

المتعلقة بعمل وسائل اإلعالم والرقابة، التمویل، السیاسة اإلخباریة للوسیلة اإلعالمیة، 

علیها، القیم المجتمعیة، الخصائص المهنیة  والقائموناألیدیولوجیا التي تتبناها الوسیلة 

ح لصالح الغرب واألخالقیة، ملكیة وسائل اإلعالم، والهیمنة اإلعالمیة التي تمیل بشكل واض

  المصدر للتكنولوجیا والمعلومات.

 :وتعني هذه القیم أن تقدم األحداث ساعة وقوعها، ولذلك تحرص الصحف  الجدة أو الحالیة

والقنوات اإلذاعیة والتلفزیونیة على تبلیغ جمهورها بالوقائع لحظة حدوثها، وتنطلق جل 

س أقدم من جریدة األمس". ومن التجارب في هذا اإلطار من المثل األمریكي القائل "لی

تعریف أحد الروائیین الفرنسیین للصحافة من خالل أهمیة الوقت، حیث قال "الصحافة كل 

ثارة من الیوم". (مینشر،   ). 43، ص  1992شيء سوف یصبح غدًا أقل أهمیة وإ
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التناول  جدةوالجدة أو الحالیة ال تعني فقط جدة الموضوع وحداثته، بل تتعداه إلى 

معالجة، فقد تبدو لإلنسان العادي بعض الموضوعات قدیمة، ولكن القائم باإلعالم بإمكانه أن وال

یمنحها فرصة أخرى لكي تطفو على سطح األحداث وتصبح محل متابعة من قبل الجمهور في 

  الوقت ذاته.

 :ویشیر هذا العنصر إلى وجود حدث وقع فعالً، حیث تقع بعض وسائل اإلعالم في  الواقعیة

خطأ نتیجة التسرع ولتحقیق قیمة الجدة والحالیة، لذلك تحرص وسائل اإلعالم وخاصة ال

رسال مندوبیها إلى عین المكان وتدعیم الوقائع بالصور  التلفزیون على تنویع المصادر وإ

الحیة واالستجوابات مع شهود العیان أو الفاعلین في الموضوع حتى یتحقق مبدأ الواقعیة 

ألبرت لهستر أي الن جو تو، ( .سیلة في عیون جمهورها أو مشاهدیهاوتزداد مصداقیة الو 

1988.( 

 :یستخدم القرب المكاني والنفسي والزماني لقیاس أهمیة الخبر فإذا  القرب المكاني والنفسي

مرتبطًا بالجدة، فإن القرب المكاني والنفسي مرتبط بالجانب اإلنساني في  يكان القرب الزمان

م، من هنا تحرص وسائل اإلعالم في نشراتها اإلخباریة على تقدیم جمهور وسائل اإلعال

الموضوعات القریبة مكانًا ونفسیًا من جمهورها، حتى إن بناء وترتیب وتقدیم األخبار یتم في 

ن القرب المكاني یعني أن الحدث قریب جغرافیًا من  كثیر من المحطات وفق هذه القیمة وإ

الخبر سیترك أثرًا سلبیًا أو إیجابیًا في المشاهد ساعة  الجمهور، والقرب النفسي یعني أن

 متابعته له.

 :ویقصد بها أن یثیر الخبر أو الواقعیة أكبر قدر ممكن من الجمهور، فخبر زیادة  الضخامة

أسعار النقل أو الغاز الطبیعي ال یهم أكبر عدد من الجمهور، وال یلقى اهتمامًا سوى من 

 علق بمفاوضات بین إدارة النقل أو الغاز والنقابة.عدد محدود إذا كان األمر یت
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 :تبدو هذه القیمة أكثر حضورًا في وسائل اإلعالم وخاصة التلفزیون، إال أن  اإلثارة والغرابة

 المحطات الجادة تحرص على أن تخصص برامج خاصة.

 :یة في یعتبر الصراع مهما كانت أشكاله ومضامینه قیمة إخباریة، وقیمة فنیة وجمال الصراع

األعمال األدبیة واالبداعیة (الروایة، القصة، والمسرح وغیرها)، كما أن الصراع مرتبط بالنفس 

 ).31، ص  1994(العیاضي، .البشریة التي یفترض أنها تنزع نحو الخیر

 :تراعي وسائل اإلعالم في انتقاء األخبار والمعلومات موضوع الشهرة فنشاط الرئیس  الشهرة

یر أو البرلماني، كذلك فإن خبرًا عن وزیر أو برلماني أهم من خبر عن أهم من نشاط الوز 

 ).118، ص  2004إنسان أو مواطن عادي. (شطاح، 

یرى الباحث مما تقدم، أن عملیة صناعة األخبار عملیة معقدة، فهي نتاج مشترك یتعاون 

ضة في البیئة السیاسیة فیه كل من صانعي األخبار، سواء كانوا من القوى السیاسیة الرسمیة والمعار 

من ناحیة، والقائمین باالتصال من خالل وسائل اإلعالم من ناحیة أخرى، وعادة ما ترتبط هذه 

  الصناعة بمداخل ونماذج نظریة مهمة حول حراسة البوابة ودورة حیاه الحدث ومسارات تدفقه .

  :االشكال الصحفیة التي تعرض المادة الخبریة 

  یطة :األخبار القصصیة البس- 1

وهي تقاریر سریعة عن األحداث ، وتتركز على العناصر الرئیسة للحدث ، وهو الشكل 

  الغالب استخدامه على صفحات الجرائد دون االهتمام بمضمون وعناصر الفتشر .

وتصاغ األخبار البسیطة بأسلوب موجز ویستخدم لتغطیة األحداث التي تقل أهمیة عن تلك التي 

جیب في أغلب األحیان عن أربعة فقط من األسئلة الشهیرة وهي ( من ، غطاها الخبر المركب وت

  ومتى، واین ، وفیما یلي ) 
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  الخبر المركب :- 2

ویقصد به الخبر الذي یتناول أكثر من واقعة واحدة في نطاق جزء واحد أو عرض عدد من 

لجمع بینهما األخبار البسیطة حول حدث معین ، ویشمل تفاصیل متعددة لتلك الوقائع ویقوم با

  وتركیبها في سیاق واحد .

، والذي یكون بدوره اكثر توسعا من الخبر  مهماً  والخبر المركب له أهمیة قصوى حیث یغطي حدثاً 

  .البسیط ، كما یجیب في أغلب األحیان عن أربعة من األسئلة الستة الشهیرة 

  القصص اإلخباریة الفتشر :- 3

حداث والوقائع المهمة وتحتوي على التفاصیل والجوانب تعرف بأنها تقریر دقیق وموضوعي عن األ

المختلفة للحدث وتهم أكبر قطاع ممكن من القراء وذلك في اكثر من فقرتین ، بحیث تجد أن 

همیة في تفسیر األحداث المحلیة والعالمیة لصناعة األخبار وتحلیل ما أالقصة الخبریة الفتشریة لها 

الیب األفضل للتغلب على المشكالت وتجدها ایضا على سؤالین یحدث داخل المجتمع واقتراح األس

  )60-59ص ،2017 ،. (الزعبي وصبرياألسئلة الستة الشهیرة وهما ( كیف ولماذا)  من

 بناء النشرة اإلخباریة

تتكون نشرة أخبار التلفزیون من مجموعة من القصص اإلخباریة التي أصبحت الشكل 

مجموعة من األخبار القصیرة والمتفرقة والتي یتم تركیبها  وهية السائد للخدمات اإلخباریة المصور 

المفتاح الذي  ةداخل نشرة أخبار التلفزیون بمنزل وترتیبهابشكل متسلسل وبعد تنسیق األخبار 

  )145، ص  1987یكسبها فعالیة وأهمیة. (معوض 
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ریة دورًا هامًا في وللنشرة اإلخباریة بدایة ووسط ونهایة، بحیث تلعب العناصر والقیم اإلخبا

بناء نشرات األخبار وكل نشرة إخباریة تلفزیونیة قصة إخباریة هامة تتصدرها وتعطي هذه القصة 

أهمیة للنشرة، ویتطلب ذلك وحدة درامیة في بنائها وتتبع تسلسل من الذروة والسبب واألثر وترتب 

اهدین وتعتبر مقدمة النشرة أهم النشرة حسب أهمیة أخبارها بمعنى أن تبدأ باألخبار التي تهم المش

خبر مصور فیها. والشكل النهائي الذي تظهر علیه النشرة اإلخباریة یعبّر عن مدى إبداع ومهنیة 

المخرج وخبرته، فأن معظم المحطات التلفزیونیة تحرص على أن یتولى تنفیذ نشراتها اإلخباریة 

امة لدى معظم المحطات كتقاریر مخرجون مهرة ومحترفون، ألن نشرات األخبار تمثل فقرات ه

(معوض وعبد  المندوبین أو استخدام وسائل إیضاحیة مرئیة أو بالتعلیق الصوتي للمادة الخبریة

  .)177، ص 2000العزیز،

  كیفیة إضفاء الحیویة على النشرة اإلخباریة

ع لتخرج نشرة األخبار التلفزیونیة بصورة متمیزة، فإنها تحتاج إلى جهود كبیرة في تجمی

وصیاغة وعرض المادة اإلخباریة، ویقدم تیدكافانا نائب شبكة أخبار الكابل عدة اقتراحات تساعد 

على إضفاء الحیویة والسرعة على نشرة األخبار التلفزیونیة منها توفیر عناصر الربط والتسلسل بین 

لمسجلة األخبار، وكتابة مقدمات مختصرة لشرائط التسجیل تتیح سرعة الحصول على األخبار ا

وتقلل من وقت ظهور صورة قارئ النشرة على شاشة التلفزیون، وعدم كتابة األخبار باختصار إذا 

وجد مادة مصورة جدیة، والحرص على خلق سرعة اإلیقاع عند االنتقال من خبر ألخر، والتنوع في 

اعد على بناء األخبار فال یجب تقدیم األخبار الجادة أو الجافة وراء بعضها وانما خلق التنوع یس

النشرة بشكل جید والحرص على تحدید الزمن المخصص لكل خبر مع إیجاد التوازن في زمن 

األخبار واستخدام عناصر الصور المختلفة من أفالم وشرائح ورسومات وخرائط في جمیع األخبار 

  )41- 40، ص   2013التي تحتویها النشرة .( حمدي وعراضة ،
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 مصادر األخبار في التلفزیون

یعتمد التلفزیون في عمله كوسیلة إخباریة مصورة، على مصادر األخبار المصورة ویشارك 

باقي وسائل االتصال في الحصول على األخبار المصورة من المصادر التقلیدیة وأهم هذه 

 ، محاضرات غیر منشورة)2017حجاب،  (المصادر ما یلي: 

لتلفزیون من المندوب أو المراسل سواء طاقم التغطیة اإلخباریة التلفزیونیة: یتكون طاقم ا .1

عداد الرسائل  المحلي أو الخارجي، یرافقه طاقم التصویر ویقوم بتغطیة أهم األحداث وإ

اإلخباریة إلى  أطقمهوالقصص اإلخباریة وتزوید المحطة التلفزیونیة بها، كما یوفد التلفزیون 

  الرأي العام . جمیع أنحاء العالم لتغطیة أهم األحداث العالمیة التي تهم

والتي تعتبر من المصادر األساسیة وتقدم تغطیة لألحداث  وكاالت األنباء العالمیة المصورة: .2

العالمیة الهامة، وأصبحت أیضًا الشریك في عملیة التبادل اإلخباري الیومي ومن أشهرها وكالة 

 World-Wide televisionنجلیزیة معروفة، ووكالة إوهي وكالة  Vis Newsفیز نیوز 

news ) واختصارهاWTN وهي من الوكاالت الكبرى المتخصصة باألفالم اإلخباریة، ووكالة (

) وهي APTVالفیلمیة التي تقدم خدماتها اإلخباریة المصورة بشكل متطور، ووكالة ( زرویتر 

  جزء من وكالة اسوشیتدبرس األمریكیة.

ي أوائل الستینات، حیث تم إنشاء التبادل اإلخباري: بدأ الربط الرسمي في مجال التلفزیون ف .3

 الفیلمیةشبكة یوروفیزون التي تعتبر ولیدة االتحاد اإلذاعي األوروبي وتقوم باستقبال األخبار 

العالمیة وتعمل على تزوید محطات الدول األعضاء والمشتركین  الفیلمیةالمصورة من الوكاالت 

  المصورة. الفیلمیةباألخبار 

منظمات العالمیة والمتخصصة ومكاتب االستعالمات والهیئات وال مصادر أخرى منها السفارات .4

  بالقطعة. والمصورونالعالقات العامة  ووممثل



      37 
   

  أهمیة الخبر المحلي

یهتم المشاهد عادةً باألخبار المحلیة التي تتناول القضایا المحلیة في المجتمع الذي یعیشه 

األخبار المحلیة تتراوح في وسائل االتصال شرام" أن نسبة  ولبورالمشاهد، إذ یرى عالم االتصال " 

ن القلیل الذي یرد من الخارج وله داللته ألن معظمه یأتي من الدول % 90-60ما بین  ، وإ

المتقدمة إلى الدول النامیة بالرغم من إنتشار األقمار الصناعیة التي من شأنها زیادة التوازن 

  )162_161، ص  2000(معوض وعبد العزیز، .اإلخباري

  وتطوره  المبحث الثالث: نشأة التلفزیون األردني

، حیث أعطى الملك الراحل الحسین 1968أبریل عام  27أنطلق التلفزیون األردني بتاریخ 

بن طالل إشارة البدء النطالق البث لیكون األردن من الدول الرائدة في البث التلفزیوني، ومنذ ذلك 

إلى أبناء األمة ومنبرًا للصوت الحر المعبّر  وصوته الوقت أصبحت الشاشة األردنیة صورة األردن

عن رسالة األردن القومیة وأداة اتصال وتواصل مع الدول المجاورة خاصة مع الضفة الغربیة 

وقطاع غزة. وقال الملك الراحل الحسین في خطاب االفتتاح: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن 

فیها التلفزیون األردني لیكون منارة جدیدة للحق والهدى أتحدث إلیكم في هذه اللحظات التي ینطلق 

األردني منذ بدایات التأسیس الدور الریادي في  للتلفزیونوینبوعًا ثریًا للفكر والعرفان." وكان 

المنطقة سواء من حیث التمیز في برامجه أو أخباره أو سعة انتشاره والذي استطاع أن یحقق العدید 

  الصعد. من اإلنجازات على مختلف

باللغة العربیة (البرنامج العام)  إحداهماففي مطلع السبعینات أصبح البث على قناتین 

واألخرى بلغات أجنبیة (القناة الثانیة) وكانت أول قناة عربیة في العالم العربي تبث باللغات 

خبار بأربع األجنبیة، كما أصبح منذ ذلك الحین وفي حالة متفردة في العالم العربي، یقدم نشرات األ
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اقًا على جمیع الهیئات  لغات هي: اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة واللغة الفرنسیة.  كما كان سبّ

التلفزیونیة العربیة في البث التلفزیوني الملون مما مّكنه أن یصبح مركزًا الستقطاب الدراما المصریة 

یون یأخذ دور الریادة في المنطقة، حیث والسوریة باإلضافة إلى الدراما األردنیة. كما كان أول تلفز 

بمنظومة السواتل (األقمار الصناعیة) عن طریق المحطة الفضائیة في  1972رتبط في عام ا

منطقة البقعة مما مكنه من نقل األحداث السیاسیة والریاضیة الكبرى مثل هبوط اإلنسان على القمر 

 .لمیة مثل كأس العالم ودورات األلعاب األولمبیةوالمباریات الریاضیة الهامة والدورات الریاضیة العا

  ).57، ص  2012(الزعبي، 

وفي عقدي السبعینات والثمانینات استطاع التلفزیون األردني النهوض بالدراما األردنیة، 

وفرض اإلنتاج التلفزیوني األردني نفسه بقوة على خریطة اإلنتاج العربي، حیث أصبح منافسًا قویًا 

ي العربي كما أصبح محل ثقة وتقدیر المشاهد األردني والعربي على حد سواء. وفي لإلنتاج الدرام

مطلع التسعینیات وفي ظل الثورة التقنیة الهائلة التي شهدها العالم في ذلك الحین، أصبحت دائرة 

األخبار في التلفزیون األردني أول دائرة أخبار في الوطن العربي تدخل نظام الحاسوب في معالجة 

إنشاء قناة الفضائیة األردنیة لیصل البث المباشر منذ ذلك  1993ریر األخبار. كما تم في عام وتح

الحین إلى المنازل مباشرة ولیخرج التلفزیون من إطاره اإلقلیمي إلى اإلطار العربي والعالمي األوسع 

  ون األردني)لتلفزیلبما یقدمه من برامج وأخبار ومنوعات ومسلسالت درامیة . ( الموقع الرسمي 

بمثابة معهد إعالمي یرفد  1985وأصبحت مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون بعد اندماجهما عام 

الهیئات التلفزیونیة العربیة والمحطات الفضائیة بالكوادر البشریة والفنیة التي أثبتت جدارتها 

قناة للشباب ونقل  أیضًا تم إنشاء القناة الثالثة لتكون 1993وكفاءتها ومهنیتها العالیة. وفي عام 

األحداث والمناسبات الخاصة وجلسات البرلمان األردني قبل أن تتحول إلى قناة لألفالم األجنبیة 
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ُسجل للتلفزیون األردني أنه صاحب أكبر مكتبة  وبرامج لألطفال بشراكة مع القطاع الخاص، وی

  ).112، ص  2017(عبد صافي،  .أرشیف في التلفزیونات العربیة

  فزیون األردنيتطور التل

ذاعة والتلفزیون بحلتها الجدیدة بالتزامن مع عید میالد جاللة الملك انطلقت مؤسسة اإل

، وشهدت االنطالقة دورة برامجیة  2018عبداهللا الثاني في الثالثین من كانون الثاني من عام 

صباحیة، إلى جانب جدیدة، تتمیز بتنوعها بین السیاسیة والثقافیة واإلخباریة والبرامج الحواریة ال

، وتم إنشاء ( ) استدیوهات جدیدة متعددة اإلستخدامات ومجهزة بتقنیات 3المضمون والتقنیات أیضًا

). وتم اطالق الموقع اإللكتروني الجدید  للتلفزیون HDعالیة الجودة، باإلضافة إلى بث بتقنیة (

ًال عن متابعة یومیة لبرامج األردني بالتزامن مع دورته البرامجیة ، یتضمن متابعة إخباریة فض

التلفزیون األردني، وتفعیل منصات التواصل االجتماعي. وأطلق التلفزیون االردني موجة بث إذاعیة 

) میجاهیتز في خطوة جدیدة تهدف إلى الوصول ألكبر 88لبرامجه على موجة "إف إم" وبتردد (

  شریحة من متابعیه.

-2-6التلفزیون فراس نصیر بمكتبه بتاریخ ذاعة و وفي مقابلة مع مدیر عام مؤسسة اإل 

عالمیة والبد من االلتزام برسالة داة الدولة اإلأ، أشار نصیر إلى أن التلفزیون األردني، 2018

أما فیما یتعلق بالقنوات الخاصة االخرى  ،الدولة في الداخل والخارج وهذا أمر ثابت ال نقاش فیه

والبد من وجود  ،تقاء بمستوى االعالم االردني ككلفإن من شأن التنافس بین هذه القنوات االر 

عالمي عالي الجودة، فمن إلى منتج إتنافس یتحلى بالموضوعیة والمهنیة وهو األمر الذي یؤدي 

  عالم األردني الرسمي والخاص أن تنطلق مثل هذه القنوات.مصلحة اإل
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یقى جدیدة، وفواصل ردني شاشة جدیدة بألوان جدیدة وموسویشاهد على شاشة التلفزیون األ

ودورة برامجیة ومسلسالت ممیزة، وألول مرة في تاریخ التلفزیون تم عرض العدید من المسلسالت 

وهو عمل أردني عربي یروي تاریخ العاصمة ” ابناء القلعة”التركیة وعرض جزء جدید من مسلسل 

ن امكانیاته. ومن ردني ضمة تساهم في دعم وترویج الفنان األعمان. وبهدف إنتاج أعمال أردنی

، استقطاب مجموعة من البرامج العالمیة من أبرزها 2018أبرز التحسینات أیضًا في عام 

seven””doctors حیث قدم البرنامج سبعة اطباء شباب، من تخصصات طبیة مختلفة، وهو ما ،

  یشكل نقلة نوعیة للتلفزیون مما یعكس طموح المؤسسة بكل إداراتها وموظفیها.

نب التي عمل التلفزیون األردني على تطویرها الجانب التقني، حیث أن الجمهور ومن الجوا

وعلى سبیل المثال  األردني، یشاهد جمیع البرامج ضمن نمط مختلف تمامًا بعیدًا عن التقلیدیة، 

خباري والمؤثرات الصوتیة، باإلضافة یقة مشوقة من حیث طریقة العرض اإلخبار بطر تقدیم نشرة األ

بداعیة، بحیث یتماشى المحتوى مع إعمال جرافیكیة أالعمالقة، ویرافق عرض االخبار للشاشات 

  خباریة العالمیة. لوجي المعروض في معظم المحطات اإلالتطور التكنو 

وفیما یتعلق باستقطاب كفاءات إعالمیة جدیدة مع االنطالقة الجدیدة للتلفزیون األردني، 

من المذیعین والمندوبین لمواكبة العمل الجدید وفق رؤیة فانه حسب حدیث "نصیر" تم اختیار عدد 

واضحة اعتمدت لهذه الغایة وتم تعیین اإلعالمیین الجدد من خالل عدة مراحل وبعد موافقة مجلس 

حین وهذه التعیینات جاءت بعد موجة ممتدة من العام الماضي لتخفیف العبء،  ،الوزراء على ذلك

شراء “ یعمل عبر نظاممن ، منهم 200ظفین تجاوز عددهم باالستغناء عن عدد من المو  قمنا

لم یكن لدیهم أي عمل یقومون به، وال یحضرون للدوام ویتقاضون رواتب ، و ”التكلیف“أو ” الخدمات

نهاء خدماتهم. وحریصون على عدم االنتقائیة في هذ األمر، وتم االستغناء عنهم بناء إلذلك تم 
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تخفیف بعض العبء الذي تعانیه المؤسسة، وبالتالي ال بد في  ، وبالتالي تم مدرائهمعلى تقییم 

ا زالت على كادر زائدة م اً أعدادمرحلة جدیدة أن یكون هناك وجوه جدیدة، وال اخفي ان هنالك 

نعمل على ایجاد توازن لهذه القضیة. وفي عالم اإلعالم ال یمكن أن تجري اختبارا المؤسسة، و 

 6حرر، وفي حالتنا فنحن نتحدث عن إعالمیین  اقلهم لدیه لمذیع شهیر، وربما یكون ذلك لم

ذاعات عربیة ومحلیة وال یمكن أن تسألهم أن یتقدموا الختبار وانما یتم  سنوات خبرة في قنوات وإ

  استقطابهم للعمل.

وتتركز األهداف االستراتیجیة للمؤسسة بتغطیة كامل مساحة المملكة بالبث اإلذاعي 

ة األردن إلى أرجاء المعمورة وتغطیة األحداث الوطنیة وكل ما یهم المواطن والتلفزیوني ونشر رسال

وتعزیز الحوار وتأكید الرأي والرأي اآلخر وقیمها الجوهریة االنتماء إلى الوطن والملك والحیادیة 

  بعدم تبني رأي على آخر والشفافیة بوضوح اإلجراءات والعملیات.

ة والتلفزیون السابق "محمد الطراونة" بمكتبه بتاریخ وفي مقابلة مع مدیر عام مؤسسة اإلذاع

كان مدیرًا عامًا لها، أشار الطراونة أنه  اوحول التطور الذي شهده التلفزیون عندم 2018/ 17/3

یمینك" والذي تم فیه تغطیة األحداث ن خالل استخدام جهاز "ستر تم ادخال نظام التغطیة المباشرة م

ابعة أحوال الظروف الجویة واالنتخابات النیابیة والبلدیة ومجالس في جمیع محافظات المملكة لمت

المحافظات، حیث تم العمل على توفیر بعض المكاتب للتلفزیون األردني في عدد من المحافظات 

مع تأمین متطلبات العمل من األجهزة والكامیرات والمونتاج والمندوبین من ذوي الخیرة والكفاءة في 

ة إلى تطویر عربات النقل الخارجي والتي تعتبر من أحدث األجهزة في العمل الصحفي، إضاف

المنطقة وتجهیز استدیو جدید لألخبار مجهز بتقنیات حدیثة، وكوادر إعالمیة جدیدة من المذیعین 
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ردني إلى مرحلة متقدمة على مستوى محطات قد وصل التلفزیون األف، وبالتالي والمندوبین والمعدین

  )4العربیة. ( ملحق رقم  التلفزة الحكومیة

بحسب الطراونة فإنها تتمثل برفع  للتلفزیون األردني اما األهداف المؤسسیة الرئیسیة 

نتاج برامج  مستوى األداء والمضمون، ومراعاة اهتمامات المشاهد واحترام الذائقة العامة للجمهور وإ

دریب الكوادر العاملة في التلفزیون عالیة المستوى متنوعة تُعنى بالشأن المحلي واستمراریة تأهیل وت

وتقییم الوظائف وتوصیفها. وتشمل التغطیة الفضائیة للتلفزیون األردني منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفریقیا وجنوب أوروبا ومنطقة أوروبا ومنطقة أمریكا الشمالیة.( الموقع الرسمي للتلفزیون 

  األردني)

ذاعة والتلفزیون المهندس عماد الشبار سسة اإلمدیر دائرة الهندسة في مؤ  وفي مقابلة مع

بدأت إدارة الهندسة في مؤسسة  2012بأنه ومنذ نهایة عام  قال  2018 - 1-29بمكتبه بتاریخ 

نتاج ات التي طرأت على أنظمة البث واإلاإلذاعة والتلفزیون وضع استراتیجیة جدیدة لمواكبة التطور 

لغایة  2012عام سنوات من نهایة  5الموازنة خالل  حیث وضعت خطط وتقییم ،التلفزیوني عالمیاً 

لى استخدام البث العالي الوضوح وتطویر البنیة الهندسیة التحتیة وتحدیثها إللوصول  2016عام 

عربات البث و لكترونیة وتطویر االستدیوهات والكامیرا إم الخوادم وأرشفة المواد بطریقة مثل استخدا

ناطق البث ووحدات المونتاج الالخطي وتدریب الكوادر البشریة الفضائي وعربات البث الخارجي وم

في الهندسة على استخدام األجهزة والتقنیات الحدیثة حیث تم إنجاز جزء من هذه البنیة خالل 

وتحدیث  HDحیث تم تحدیث استدیو (محمد كمال) وتزویده بأجهزة ، 2013/2014العامین 

وتنفیذ تطبیق البث   HDكامیرات  9ي مكونة من لكتروني وشراء سیارة نقل خارجالموقع اإل

وحدة فیدیو  12وشراء  FMالمباشر الذي یستخدم في األجهزة الذكیة وتطویر محطات ال



      43 
   

STREAMING  وزعت على محافظات المملكة وتطویر وحدات المونتاج الالخطي وتزوید

وتركیب شاشات  2وتحدیث استدیوهات اذاعیة عدد  ,HD  20المؤسسة بكامیرات محمولة عدد 

تم تطویر منطقة البث ونظام األرشفة  2015فیدیو حائطیة في استدیو محمد كمال وفي بدایة عام 

وتم االستغناء عن األشرطة كلیًا األمر الذي سینعكس على وضوح الشاشة وتم زیادة البث الفضائي 

لك تم التحول وكذ for secondمیغابت  5.5لى إ  Per second 3,5على القناة الفضائیة من 

  في بث القناة األرضیة من البث التماثلي الى البث الرقمي.

وتطویر نظام   HDكامیرات  5وتزویدها بــ OBكما تم تحدیث عربة البث الخارجي 

األخبار الوضع الهندسي لألجهزة العاملة، ویوجد في التلفزیون األردني ستة استودیوهات وهي 

   2م 80) مساحته 2خصص لنشرات األخبار، وأستودیو رقم (م 2م 200) مساحته 1أستودیو رقم (

، مخصص للبرامج المختلفة 2م 400) مساحته 3مخصص للبرامج الریاضیة، وأستودیو رقم (

مخصص لبرامج األطفال واالقتصادیة،  2م 120) مساحته 5المسجلة والمباشرة، وأستودیو رقم (

 2م300) مساحته 7لحواریة، وأستودیو رقم (مخصص للبرامج ا 2م 80) مساحته 6وأستودیو رقم (

  مخصص للبرامج المختلفة المسجلة والمباشرة .

  عمرة  -المحطة األرضیة 

. وتتعامل 1989أنشئت المحطة األرضیة  في حرم مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون في عام 

البرامج المحطة مع منظومات األقمار الصناعیة العربیة واألوروبیة واآلسیویة لبث واستقبال 

اب التلفزیونیة، والحقائب اإلخباریة، والبرامج الریاضیة، والبطوالت العالمیة، وكأس العالم، واأللع

في نقل اإلشارة  ان)  تستخدمSNG'sبث عبر األقمار الصناعیة ( تااألولمبیة. ویتبع للمحطة عرب

  التلفزیونیة من مواقع الفعالیات المختلفة .
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- 1-29مرة  المهندس رضوان صادق بمكتبه بتاریخ  وفي مقابلة مع رئیس محطة ع

انشاء المحطة جاء لیكون حلقة الوصل اإلعالمیة بین األردن وباقي دول العالم،  قال أن 2018

حیث إنها ومنذ تأسیسها تعمل على نقل صورة ما یحدث في األردن والمنطقة المحیطة من أحداث 

یصاله إلى المشاهد األردني ومناسبات إلى باقي دول العالم، واستقبال كل م ا یدور من حولنا وإ

والعربي، وذلك عن طریق ربط المحطة بعدة وكاالت أنباء عالمیة مثل اتحاد اإلذاعات األوروبیة 

Eurpean Broadcasting Union- EBU اتحاد إذاعات الدول العربیةArab States 

Broadcasting Union –ASBU وكالة أنباء رویترز ،Reuters كالة ، وAssociated 

Press كما أنها مرتبطة بعدد من مشغلي األقمار الصناعیة مثل ، ، وغیرهاEutelsat  ،

Arabsat .وغیرها  

ضافة كل ما هو حدیث من أنظمة البث الفضائي وغیرها إتعمل المحطة منذ تأسیسها على 

عمل المحطة  من األنظمة المساعدة وفق االمكانات المالیة المتوفرة، وبما یضمن استمرار

ومواكبتها للتطورات الكبیرة التي تحدث في مجال البث التلفزیوني عبر األقمار الصناعیة . كما تم 

تحدیث المحطة بإضافة عدد من األنظمة المساعدة التي تزید من إمكانیات المحطة من استقبال 

المحطة  ىأعط والذي  Video Matrixتم إضافة نظام  2009عدد أكبر من الفعالیات، ففي عام 

قدرة أكبر على الربط مع باقي اقسام التلفزیون وتوصیل اإلشارة التلفزیونیة لها بمرونة أكبر ودون 

، مما زاد من  RF- Matrixتم تركیب وتشغیل نظام  2011التأثیر على جودة الصورة، وفي عام 

ل ودون التأثیر على إمكانیات المحطة في استقبال عدة إشارات معا على أكبر من أجهزة االستقبا

  جودة اإلشارة أو اضعافها.
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، وتم أیضا HDتم تطویر المحطة بشكل كامل للعمل بجودة إشارة  2018وفي عام 

. وتتركز مهام المحطة على بث   HDتعمل بتنقیة  SNGسیارات بث فضائي  استحداث ثالث

هیئات العاملة تحت منظومة اتحاد ردني والریة والبرامجیة بین التلفزیون األواستقبال التبادالت اإلخبا

إذاعات الدول العربیة، واستقبال الرسائل اإلخباریة من كافة دول العالم وبث التقاریر لعدد من 

القنوات العربیة والعالمیة، إضافة إلى تدریب عدد من طالب الجامعات األردنیة في مجال 

  االتصاالت الفضائیة.

  ي خطة الحكومة لتطویر التلفزیون األردن

ة تطویر اإلعالم الرسمي االرتقاء بمستوى التلفزیون  ات التي تستند إلیها عملیّ من األساسیّ

األردني لیصبح قادرًا على استعادة الدور المحوري له في قیادة إعالم الدولة المؤهل للمساهمة في 

غیرها تطویر اإلصالح وعملیة الرقابة على نشاطات الحكومة والمجتمع واألحزاب والنقابات و 

وتتركز على تطویر األجهزة المستخدمة من قبل المندوبین والمصورین ورفع الكفاءات على جمیع 

خطوط إنتاج الخبر والصورة، بحیث یغطي جمیع نشاطات الدولة والحكومة والمجتمع، وتكریس 

قضایا مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون كمؤسسة دولة مع فتح المجال للرأي اآلخر والتعددیة في تناول ال

المحلیة من قبل ممثلي المجتمع المدني وبأسالیب مهنیة وموضوعیة وتحت مظلة االلتزام بقوانین 

  حریة الرأي . (موقع رئاسة الوزراء).

كما تركز الخطة العمل على إنشاء محطات تلفزیونیة محلیة في المحافظات لتغطیة 

افظات، مثل هذه المحطات نشاطات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع في هذه المح

في الشمال ومعان والعقبة وتبث لفترة زمنیة محددة ووضع خطة فرعیة لتطویر المحتوى  ةموجود

عادة بناء مفهوم المحلیة في المحتوى و اإلعالمي للتلفزیون األردني الستعادة ثقة المشاهد،  إ
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ألنلوج" إلى "البث الرقمي" لرفع اإلعالمي، ورفع القدرة التنافسیة. والتحول في البث من نمط "البث ا

التوافق مع و تسهیل االندماج بتطبیقات تكنولوجیا االتصاالت، و الجودة الفنیة للشاشة األردنیة، 

عادة هیكلة مركز تدریب اإلعالمیین في مؤسسة اإلذاعة  محددات االتحاد الدولي لالتصاالت وإ

التعلیمیة) لرفع كفاءة المركز في  والتلفزیون (دخول شركاء جدد من القطاع الخاص والمؤسسات

عملیات التدریب والتأهیل، والتحول إلى االنفتاح على المجتمع اإلعالمي، والعمل على أسس 

ة منافسة. ّ  تجاری

وتتضمن الخطة ایضا إنشاء استودیوهات تلفزیونیة متكاملة في محافظات المملكة تبدأ 

زیونیة، المشاركة، تطویر أداء التلفزیون في باألقالیم لزیادة حصة المحافظات في التغطیة التلف

نشاء نظام أرشفة إلكتروني رقمي لمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون لحمایة  ترسیخ المحلیة اإلعالمیة، وإ

ة،  ًا من تاریخ الدولة األردنیّ الثروة الوطنیة في مجال المحتوى المرئي والمسموع التي توثق جانبًا مهمّ

  (موقع رئاسة الوزراء). .وتنظیمه والحصول على المواد المطلوبة منهوتسهیل مهمة إدارة األرشیف 

  مركز التدریب اإلعالمي في التلفزیون األردني 

زادت الحاجة إلى العناصر المؤهلة الفتقار  1968عند إنشاء التلفزیون األردني عام 

، حیث جاءت األهمیة إلیجاد مركز للتدریب وتم افتتاحه رسم یًا في الیوم األول األردن إلیها أصًال

لتحقیق األهداف والمهمات والمتمثلة بعقد دورات تدریبیة عامة  1988من شهر اذار من عام 

للتعریف بمیادین اإلعالم المختلفة وخاصة اإلذاعة والتلفزیون ودورات تخصصیة تلبي االحتیاجات 

ووضع برامج وعقد دورات في حقول اإلعالم البرامجیة والهندسیة واإلداریة واإلخباریة والصحفیة، 

للعاملین المتخصصین في مجاالت اإلعالم الطالعهم على التجارب الجدیدة والخبرات المستجدة 

  في حقول تخصصهم.
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وفي مقابلة مع مدیرة مركز التدریب اإلعالمي في التلفزیون األردني رانیا ماستروق  

لتنسیق مع أجهزة اإلعالم المختلفة المركز یقوم بالتعاون وا قالت أن 2018- 2-26بمكتبها بتاریخ 

بعامة واإلذاعة والتلفزیون بخاصة لتحدید احتیاجاتها من الكوادر المدربة ووضع الخطط المناسبة 

لتدریب هذه الكوادر، والتنسیق مع الوزارات المختلفة والجامعات وكلیات اإلعالم في اإلعداد لدورات 

إلى إعداد تقاریر عن الدورات التي یعقدها المركز تخصصیة تتعلق باألعمال المشابهة، باإلضافة 

ومتابعة المتدربین الذین شاركوا فیها في أماكن عملهم لتقویم مدى الفائدة التي حصلوا علیها، ونشر 

بعض البحوث والكتب التي تفید العاملین في مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون وتساعد على تطویر 

  العمل.

أو تخصصیة من خالل  ةات القصیرة سواء أكانت تأهیلیویعمل المركز وفق نظام الدور 

االعتماد على المدربین ممن یعملون في حقول اإلذاعة والتلفزیون والصحافة واالستعانة بمدربین 

وخبراء من خارج المؤسسة والمؤسسات والهیئات الدولیة للدورات المتخصصة، وتعتمد مدة الدورة 

وطبقًا ألهداف كل دورة  اً وعملی اً ویكون التدریب نظریعلى نوعیتها وال تتجاوز ثالثة أشهر 

  واحتیاجاتها.

  نشرات األخبار في التلفزیون األردني

تحظى نشرات األخبار التلفزیونیة في أي محطة تلفزیونیة بإهتمام ومتابعة مستمرة من قبل 

جري من أحداث المشاهدین ألنها النافذة التي یطل من خاللها المشاهدون على العالم ومعرفة ما ی

ووقائع، لذلك خصص التلفزیون األردني فترات إخباریة عدیدة على شكل نشرات وباللغات العربیة 

واإلنجلیزیة والفرنسیة وبأوقات مختلفة متقاربة وعلى شكل نشرات رئیسیة وموجزة ومواجیز لألخبار 
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، ص  2007(نصار، وذلك إلطالع المشاهد على آخر التطورات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة. 

211.(  

وتحتل نشرات األخبار في التلفزیون األردني أهمیة بالغة في ظل التنافس الشدید الذي 

أحدثه البث الفضائي، وتعتبر نشرة األخبار المرآة التي تعكس النشاطات المحلیة والعربیة والعالمیة 

م، كما أنها حلقة وصل ما من خالل تقدیم عرض یومي شامل ألخبار األردن والوطن العربي والعال

  ).135، ص 1997بین المشاهد وما یدور حوله من أحداث (جرار، 

وكان هناك نشرتان لألخبار، األولى وهي رئیسیة تقدم عند الساعة الثامنة مساءً والثانیة 

، أي مع نهایة إرسال التلفزیون الذي كان بثه آنذاك یبدأ  موجزة تقدم عند الساعة الحادیة عشرة لیًال

، ونتیجة لتطور البث التلفزیوني، فقد عمل التلفزیون األردني على تطویر  من الساعة الخامسة مساءً

النشرات اإلخباریة التي یقدمها خالل ساعات البث الیومي، حیث تعددت النشرات خاصة في ظل 

مدار وجود منافسة شدیدة من قبل المحطة التلفزیونیة الفضائیة التي تقدم نشرات إخباریة على 

  الساعة حول آخر األخبار واألحداث في المنطقة والعالم.

ردني أنس المجالي في مكتبه بتاریخ ر دائرة األخبار في التلفزیون األوفي مقابلة مع مدی

الدائرة استطاعت أن تواكب كافة متطلبات العمل اإلخباري من خالل  قال أن  2-2018- 22

لتكنولوجیا في سواء في التحریر واإلخراج وبناء النشرة التركیز على استخدام الوسائل الحدیثة وا

وذلك باالستغناء أوالً عن  2018بدایة عام  لتلفزیون مع االنطالقة الجدیدةاإلخباریة والتي بدأ فیها ا

استخدام األشرطة وتجهیز نشرة األخبار على األجهزة الحدیثة التي تم توفرها لكل محرر ومذیع 

، حیث تم تدریب كافة كوادر األخبار على العمل اإلخباري الجدید وفق ومندوب في غرفة األخبار

  بإشراف مختصین بهذا الشأن. تدریبیةبرامج 
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ة اإلذاعة فان مؤسس یةخبار نشرات اإلال إثراء ولما للمراسل الصحفي من أهمیة كبیرة في

ع علیهم مسؤولیات كبیرة بهذه الكوادر من المندوبین والذین تق  ال محدوداً  هتماماً والتلفزیون أولت ا

في إثراء النشرات االخباریة في توفیر التقاریر المیدانیة من كافة محافظات المملكة وبعض دول 

لدول لتغطیة المنطقة والعالم والذي استطاع التلفزیون أن یتعاقد مع بعض المراسلین في هذه ا

یعین والذین یكلفون في بعض ، وهناك أعداد كفؤة من المندوبین والمحررین والمذیهااألحداث ف

األحیان باإلضافة إلى مهامهم في غرفة األخبار بعمل تقاریر میدانیة في محافظات المملكة 

ومتابعة األحداث المحلیة منها على سبیل المثال االنتخابات النیابیة والبلدیة ومجالس المحافظات 

طة والمؤتمرات العربیة والدولیة، وغیرها، باإلضافة إلى إرسالهم إلى الخارج لتغطیة بعض األنش

التمیز في المضمون والتغطیة. وفیما یتعلق من خالل وهذا من شأنه أن یثري النشرات اإلخباریة 

بشكل مستمر في الدورات  إللحاقهمببرامج التدریب والتأهیل للمندوبین فإن دائرة األخبار تسعى 

  كل ما هو جدید بعملهم .على  المتخصصة في شؤون عملهم لیكونوا دائمًا على اطالع 

وهنالك اتفاقیات مع وكالة رویترز والوكالة الفرنسیة لألنباء كمصادر للصور واألخبار 

واعتماد المراسلین بشكل خاص في المناطق الملتهبة  في العراق وفي فلسطین في مدینة رام اهللا 

  وفي غزة لخصوصیة العالقة بین المملكة األردنیة الهاشمیة وفلسطین.

وهنالك تغطیة كاملة للمندوبین في المحافظات واستدیو ومكتب في اربد في جامعة 

الیرموك، وفي العقبة في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، وفي معان في جامعة الحسین، 

وفي البتراء تم افتتاح مكتب في اإلقلیم ألهمیة المنطقة السیاحیة وكونها من عجائب الدنیا السبع. 

  ) للبث الخارجي تستطیع أن تبث من أي منطقة. SNGیجة للتطور أصبح هنالك سیارة (وكنت
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  األخبار المحلیة في التلفزیون األردني

تحظى األخبار المحلیة التي یبثها التلفزیون األردني باهتمام واسع والتي یقوم بجمعها فریق 

التلفزیون  افتتحطیة اإلخباریة، و من المراسلین والمندوبین من المتخصصین في مختلف میادین التغ

من خالل استودیوهات محلیة في عدد من محافظات ومناطق المملكة منها اربد ومعان والعقبة 

والكرك ومندوبین منتشرین في جمیع المناطق لتغطیة النشاطات اإلخباریة في محافظات الشمال 

  والوسط والجنوب والبادیة األردنیة.

األخبار المحلیة في التلفزیون األردني هاني عمارین في مكتبه وفي مقابلة مع رئیس قسم  

في مسیرة التلفزیون األردني وهي تعمل  اً كبیر  اً لألخبار المحلیة دور قال أن  2018 -2- 22بتاریخ 

منذ بدایات التلفزیون على تغطیة األخبار الرسمیة والشؤون المحلیة في كافة المحافظات وخارج 

ت العربیة والعالمیة فضًال عن القصص اإلخباریة، ولألخبار المحلیة عدد األردن لتغطي المؤتمرا

من المندوبین یعملون في تغطیة األنشطة الملكیة للملك عبد اهللا الثاني والملكة رانیا وسمو األمیرة 

رات، باإلضافة إلى مندوبین بسمة، باإلضافة إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء وبعض الوزا

العدید من النشاطات التي تجرى في عمان . كما یقوم التلفزیون األردني بإرسال یغطون  ینمختص

ا من مفریق من المراسلین والمندوبین لتغطیة حدث محلي مهم كاالنتخابات النیابیة أو البلدیة وغیره

رسال تقاریرهم من  األحداث الوطنیة والمناسبات، حیث یقوم هؤالء المراسلون بالتغطیة اإلخباریة وإ

  منطقة الحدث لیتم عرضها ضمن نشرات األخبار.

المراسل منح  كان هناك مقترح  2018ومع االنطالقة الجدیدة للتلفزیون األردني في عام 

 في اختیار المواضیع المتعلقة باألخبارالصالحیة في دائرة األخبار في التلفزیون األردني الصحفي 

  خباریة.إللمشاهدي النشرات ا من خالل تناولها بأسلوب مهني وجاذب والتقاریر
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  نشرات األخبار في التلفزیون األردني:

: وهي نشرة موجزة وتستمر حوالي خمس دقائق تتناول أهم األحداث  نشرة الساعة السابعة صباحًا

واألخبار وتأتي ضمن برنامج یوم جدید الذي یبث یومیًا عدا الجمعة. موجز الساعة العاشرة 

: یتم فیه عرض أهم  : یومیًا عدا یوم صباحًا وآخر األنباء. ونشرة موجزة في الساعة الثانیة ظهرًا

الجمعة، یتم فیها تقدیم أهم وآخر االخبار المحلیة والعربیة والدولیة وتستمر النشرة الموجزة حوالي 

  خمس دقائق .

:  وتبث في كل أیام االسبوع وهي نشرة مفصلة آلخر األنباء نشرة أخبار الساعة الثالثة عصرًا

  واألحداث وتتضمن تقاریر إخباریة وتستغرق النشرة حوالي خمس عشرة دقیقة. 

وهي نشرة محلیة تهتم باألخبار والشؤون المحلیة، حیث تتضمن  نشرة أخبار السادسة مساء:

تقاریر ورسائل مندوبي المحافظات التي تتناول األخبار المحلیة وهموم الوطن والمواطنین ویستغرق 

  عشرة دقیقة وتتضمن هذه النشرة إشارة الصم والبكم. بثها حوالي خمس 

وتعد أهم نشرة یقدمها التلفزیون األردني وتشمل أهم  نشرة األخبار الرئیسة الساعة الثامنة مساًء:

وآخر األخبار العالمیة واإلقلیمیة من التقاریر والمقابالت التي یجریها المندوبون ویستغرق بثها 

إلى ساعة كاملة. وتحظى نشرة الساعة الثامنة بنسبة مشاهدة عالیة، حوالي نصف ساعة وقد تمتد 

وهي النافذة التي تطل من خاللها الحكومة على الشعب، وتحدید مواقفها تجاه مختلف القضایا 

المطروحة بإعتبار أن التلفزیون هو مؤسسة حكومیة یعبر عن وجهة النظر الرسمیة، وتشمل النشرة 

ت ومقابالت تتناول قضایا ومواضیع محلیة وعربیة ودولیة. ویؤخذ بعین وتقاریر وتحقیقا اً أخبار 

االعتبار عند اختیار األخبار مراعاة عدة اعتبارات منها السیاسة العامة للدولة والسیاسة اإلعالمیة 

  وأخالقیات المهنة والوقت ورغبات المشاهدین.
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والدولیة، كما وتتضمن أیضًا وتتضمن نشرة الثامنة النشرة االقتصادیة المحلیة والعربیة  

النشرة الریاضیة التي تضع المشاهد في صورة آخر وأهم األحداث والنشاطات الریاضیة المحلیة 

إعادة النظر  تمتذاعة والتلفزیون جویة. وضمن إعادة هیكلة مؤسسة اإلوالدولیة ویتبعها النشرة ال

  نشرة اقتصادیة وریاضیة. بترتیب وتوقیت نشرة أخبار الثامنة مساءً ، حیث أصبح هناك

حیث یتم تقدیم عرض إخباري ألهم وآخر األنباء  نشرة أخبار الثانیة عشرة منتصف اللیل الموجزة:

  واألحداث المحلیة والعالمیة وتستغرق النشرة بحدود خمس عشرة دقیقة.

من نشرة وهو برنامج یتناول قضایا سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة محلیة ودولیة ویتض ستون دقیقة:

إخباریة موجزة ومجموعة من التقاریر والتحقیقات المنوعة، ویستغرق بث النشرة حوالي خمس عشرة 

  دقیقة.

نجلیزیة عند الساعة العاشرة مساء یتم تقدیم نشرة یومیة باللغة اإل نجلیزیة:نشرة األخبار باللغة اإل 

  وتتناول أهم وآخر األخبار واألحداث وتستغرق بحدود ربع ساعة.

في مقابلة مع رئیس تحریر نشرة الثامنة حافظ الماضي والتي أجراها الباحث في غرفة و 

كیفیة ترتیب النشرة وتجهیزها وأولویات آلیة العمل فیها  تحدث عن 18/3/2018األخبار بتاریخ 

ساعات فتوزع المهام حسب الملفات ذات  5یتم إعداد النشرة قبیل موعدها بما ال یقل عن حیث 

السیاسیة المحلیة والدولیة على المحررین والمندوبین وذلك لما یدور من أحداث ویقوم األولویة 

بإعداد التقریر المطلوب مع  نوفقًا للحدث ومتابعاته ثم یقومو  المحررون بتجهیز النص المطلوب

التحریر إلعطاء إجازة في  فریق المونتاج لیتم بعد تجهیز التقریر مشاهدته مباشرة من قبل رئیس

جراء التعدیالت إذا كان هناك أي تعدیل في التقریر. وفیما یتعلق بالرسائل اإلخباریة التي إ بث و ال

یتم استقبالها من المندوبین فأنه یوجد مشرف من المحررین لمتابعة هذه التقاریر والتي یتم استقبالها 
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التحریر وقبل  من المراسلین في الخارج ومن المحافظات ویتم أیضًا مشاهدتها مسبقًا من رئیس

أهمیة بالنسبة لنشرات األخبار والذي یثري هذه النشرات بتقاریر ذا بثها، حیث یعد تقریر المراسل 

. و  ون المنتشرونمحافظات والتي یقوم بها المندوبوقصص من ال   بتزویدنا بها یومیًا

تي وال 18/3/2018وفي مقابلة مع رئیس تحریر النشرة االقتصادیة علي الخالدي بتاریخ 

النشرة تعاني من قلة تقریر المراسلین المتخصصین في  قال أنتبث ضمن نشرة الثامنة الرئیسیة 

الشؤون االقتصادیة لعدم وجود أي كوادر إعالمیة متخصصة في هذا المجال والتي نعتمد في 

ن ة، ولكبعض األحیان على التقاریر العالمیة والتي یتم اعدادها من قبل بعض المحررین في النشر 

لمحافظات بعمل تقاریر اقتصادیة لطلب من بعض المندوبین في ابا في بعض النشرات نلجأ

ستثماریة عن محافظاتهم لضمان التنوع في المحتوى والمضمون في النشرة وخصوصًا مع إ و 

إعداد نشرة  یكاداالنطالقة الجدیدة هناك تركیز على ضرورة وجود تقاریر میدانیة من المراسلین وال 

دي واستثماري یة اال ویتم فیها بث تقاریر منوعة من المحافظات وتكون  ذات طابع اقتصااقتصاد

  بناء هذه المحافظات.أنتاجیة من إوقصص نجاح لمشاریع 

 2018/ 12/3وفي مقابلة مع رئیس تحریر نشرة السادسة المحلیة جهاد العدوان بتاریخ 

ى المراسلین في المحافظات وأخبار الدیوان هذه النشرة محلیة بالكامل وتعتمد باألساس عل قال أن

الملكي  والوزارات المعنیة والمؤسسات الحكومیة ، حیث یوجد عدد من المندوبین المتخصصین في 

یقومون بتجهیز التقاریر في قاعة األخبار للمراسلین الذین  والذینتغطیة بعض أنشطة هذه الوزارات 

ن المحافظات فیتم إرسالها جاهزة عن طریق المكاتب  یعملون في عمان بینما الرسائل التي تبث م

  في هذه المحافظات.
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من المحررین یقومون بهذه المهمة وفق خطة عمل  اً وحول آلیة عمل النشرة فإن هناك عدد

لكل محرر لیقوم بدوره بمتابعة الرسائل  ةیتم االتفاق علیها قبیل اعداد النشرة وتوزیع المهام المطلوب

تصل من المراسلین في المحافظات والتي أحیانًا قد یطلب رئیس التحریر من مراسل اإلخباریة التي 

  عمل تقریر أو قصص إخباریة مشوقة إلثراء النشرة بما هو جدید ومفید للمشاهدین. 

وفیما یتعلق بأداء المراسلین فأن األداء ما زال دون المستوى المطلوب لحاجة المراسلین 

خصوصًا المراسلین في المحافظات والذین یحتاجون إلى الدعم الفني إلى  الدورات التدریبیة، و 

والمعرفي والذین یقع علیهم الدور الرئیسي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني 

  وخاصة المحلیة.

  التبادل اإلخباري في التلفزیون األردني 

میة من المواد المصورة، عمل لیتمكن التلفزیون األردني من رفد نشرات األخبار بأكبر ك

على تعزیز عالقاته وتوثیقها مع االتحادات اإلذاعیة والتلفزیونیة العربیة واألجنبیة، ووكاالت األنباء 

المصورة، فالتلفزیون األردني عضو في اتحاد إذاعات الدول العربیة واتحاد إذاعات الدول األوروبیة 

ات الدول اإلسالمیة، ویستقبل التلفزیون األردني یومیًا واتحاد إذاعات الدول اآلسیویة واتحاد إذاع

حقائب إخباریة من اتحاد إذاعات الدول العربیة صباحیة ومسائیة تتضمن األنشطة واألخبار 

واألحداث التي تجرى على ساحة الوطن العربي، إضافة إلى حقائب إخباریة أخرى من اتحاد 

شطة على مستوى القارة األوروبیة والوالیات المتحدة إذاعات الدول األوروبیة تشمل األحداث واألن

)  العالمیة ومن وكاالت CNNاألمریكیة بخاصة والعالم أجمع بعامة، ومن شبكة سي إن إن (

االسوشییتد برس ) ومن وكالة Reutersللتلفزیون ( زاألنباء المتخصصة مثل وكالة رویتر 

  ).136، ص  1997ار،) . (جر WTN) ومن دبلیو تي إن ( APTVالتلفزیونیة (
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خباري في التلفزیون األردني الهام الحكیم بمكتبها مقابلة مع رئیسة قسم التبادل اإل وفي

یتبع لدائرة األخبار قسم التبادل اإلخباري والذي یقوم بمهمة  قالت أن 2018-2- 26بتاریخ 

مع  وذلك بالتنسیق التنسیق في نقل األحداث العالمیة واألخبار عبر األقمار الصناعیة إلى األردن

یتم أیضًا تقدیم خدمات إلى مندوبي وكاالت األنباء العالمیة إلرسال تقاریرهم دائرة العالقات الدولیة و 

اإلخباریة عبر المحطة األرضیة لألقمار الصناعیة. ویقوم مناوب التبادل اإلخباري بالتواجد 

ات حتى ساعات متأخرة من اللیل باستمرار في مناطق البث أثناء الحجوزات لضمان تنفیذ الحجوز 

 MSRسواء كانت على الهواء مباشرة وذلك بالتنسیق مع األقسام المعنیة كمحطة عمرة وال 

، وفي كثیر من األحیان االتصال مع المقسم للتأكد من تأمین خطوط االتصاالت NORو PORو

إخباریة فیتواجد ز لرسائل في األستودیو وفني االستودیوهات لضمان البث وتنفیذه، أما إذا كان الحج

خباري في منطقة التسجیالت سواء اإلخباریة أو البرامجیة لضمان توفیر نسخ من منسق التبادل اإل

  الرسائل. 

  مندوب أو مراسل أخبار التلفزیون 

هو المسؤول األول عن القصة اإلخباریة التي یقوم بتغطیتها سواء من حیث المعلومات 

غطیتها، أو التعلیق المصاحب للصور واللقطات أو التحریر، كما تقع المتضمنة فیها أو طریقة ت

علیه مهمة تقییم الخبر وكتابة النص، وهو أیضًا الذي یحدد حجم التغطیة على ضوء أهمیة الخبر 

  ، محاضرات غیر منشورة).2017وفي إطار توجیهات مدیر األخبار ورئیس التحریر. (حجاب، 

ار المحلیة، سواء في صورة أخبار أو تقاریر وهم من وهم أیضًا جامعو ومحررو األخب

ینتقلون إلى موقع الحدث لتغطیته، ویتمیزون بشبكة عالقات قویة تتیح لهم الحصول على األخبار 

والتسجیل مع المسؤولین المرتبطین بهذا الحدث وتصریحات المسؤولین بشأنها. فقد كشفت 
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اهیها وسیلة أخرى في قدرتها على تغطیة األحداث الدراسات أن التلفزیون كوسیلة إعالمیة ال تض

ومتابعتها ونقلها حال وقوعها وتقدیمها في مشاهد متكاملة بلغة بصریة مفهومة لغالبیة الجماهیر 

وتزداد واقعیة بلونها الطبیعي وصوتها األصلي، وحركتها التي تجذب انتباه المشاهدین من مختلف 

الوسیلة محط أنظار صانعي القرار، فقد أشار إلى ذلك لقد أصبحت هذه و األعمار والثقافات، 

"روبرت كینیدي" بأنه یفضل أن یظهر لمدة ثواٍن معدودة في نشرات أخبار التلفزیون المسائیة على 

  ). 63، ص  1997أن یكتب عنه في كافة صحف المساء (اسماعیل، 

ة من ناطق عدتحرص معظم شبكات التلفزة العالمیة على إنشاء مكاتب خاصة لها في م

یقومون بصفة دائمة في تزوید محطاتهم برسائل إخباریة، وغالبًا  الذین ،ونالعالم یقوم علیها المراسل

ا من مما یتواجد هؤالء المراسلین في المناطق الساخنة من العالم، مثل فلسطین وافغانستان وغیره

یث تقوم المحطات التلفزیونیة الدول التي تحدث فیها صراعات تهم الشأن الدولي، ومنهم متنقلون ح

مندوب لها لتغطیة الحدث المتوقع، أو الذي حدث، ثم یعود لمحطته فور انتهاء تغطیة الخبر  بایفاد

  ). 53، ص  1999(بواعنة، 

والبد من توافر عناصر محددة الستكمال التقریر التلفزیوني وهي: روایة القصة وتحدید 

ك التقاریر الحرة مع التقاریر یخضع لقوالب محددة، إذ تشتر  الموضوع وهیكل التقریر النهائي والذي

خباریة في القوالب التي تعد لها وهي: قالب العرب، والوصف واالعتراف والحدیث الحواري اإل

والقالب القصصي. والمندوب الصحفي أهم المصادر الذاتیة للصحیفة، وبالتالي فإن تمیز الصحیفة 

یة متمیزة یكمن في وجود فریق من المندوبین المؤهلین لتغطیة وقدرتها على تكوین شخصیة إخبار 

كل قطاعات الدولة وهیئاتها ووزاراتها ولكي تستطیع الصحیفة أن تقوم بوظیفتها في الوفاء بحق 

الجماهیر في المعرفة فإنه ال بد أن یكون لها فریق إخباري خاص تتوزع علیه األدوار في عملیة 
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نشرها على صفحات الجریدة. ویمكن تصنیف المندوبین الصحفیین إلى استقاء األخبار الداخلیة و 

مندوب مبتدئ ومندوب خبیر متخصص في تغطیة أخبار مكان ما، ومندوب صحفي متخصص 

في تغطیة نوعیة معینة من األخبار (مندوب علمي، أو سیاسي، أو اقتصادي، أو برلماني) 

  ).52،ص 2004، عبدالمجید وعلم الدین(

إلى المندوب المبتدئ والمندوب المتخصص والمندوب الخبیر هناك مندوب وباإلضافة 

الصحیفة في األقالیم (المراسل الداخلي) وهو یقوم بإمداد الصحیفة بأنباء المحافظة أو المدینة التي 

یقوم بتغطیتها، وعلى الرغم من ذلك فإنه عادة ما یعامل باعتباره أقل من المندوبین والمحررین 

  ي الصحیفة في مقرها الرئیسي.العاملین ف

  سمات وصفات المندوب أو المراسل 

على قرینه في الرادیو فیها یتمتع مندوب أو مراسل التلفزیون بعدد من الصفات التي یتفوق 

أو وكاالت األنباء، ویعود ذلك إلى مكانته الشخصیة الناتجة ببساطة عن ظهوره  الصحیفةأو 

مندوب أو مراسل التلفزیون في وقت وجیز إلى حد ما  المنتظم في العرض اإلخباري ویصبح

، ویتعرف علیه الجمهور بقدر ظهوره على الهواء وأبرز هذه الصفات هي: الموهبة  مشهورًا

واالستعداد والخبرة بجوانب اإلنتاج التلفزیوني اإلخباري والقدرة على األداء والمظهر الشخصي، 

جا دة فن الحوار واألمانة في نقل الوقائع والیقظة وقوة ودرایة تامة باألحداث والثقة بالنفس وإ

جادة اللغات األجنبیة والحرص على المصلحة العامة (حجاب،  ، محاضرات 2017المالحظة وإ

  غیر منشورة).

وقد لخص جورج هاو أستاذ الصحافة في جامعة جورجیا مؤهالت المراسل الجید والقدیر 

  )23، ص 2001( جواد ،   :بالنقاط التالیة
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  النظر والسمع . .1

  تدوین المالحظات . .2

  ایجاد المعلومات . .3

  إثارة األسئلة . .4

  تدقیق المعلومات وتحدیدها . .5

  تحلیل وتفسیر المعلومات . .6

  طبیعة عمل المراسل 

یقوم المراسل التلفزیوني بجمع األخبار من مصادرها الداخلیة والخارجیة، حیث یقوم بجمع 

مراسلین ودارسي هذا الفن أن یدركوا مدى دقة ودینامكیة األخبار بأسلوبه الخاص ومن المفید لل

الخطوات المتبعة في عملیة جمع األخبار، ویصبح المراسل الصحفي أكثر كفاءة كما یتلقى 

أدرك المراسل أن الطریقة التي یتبعها في جمیع األخبار هي التي  االجمهور أفضل المعلومات إذ

  )200، ص  2004( حجاب تحدد ما یصل منها للجمهور في النهایة. 

یعتبر أسلوب الجمع االلكتروني لألخبار أحد أهم التطورات التكنولوجیة الحدیثة في مجال 

األخبار التلفزیونیة ویعتمد األسلوب على كامیرات التصویر التلفزیونیة صغیرة الحجم عالیة الجودة 

میرات في التسجیل والبث المباشر بدًال من الكامیرات التي تستخدمها األفالم، حیث تستخدم هذه الكا

على الهواء والذي یوفر الكثیر من الوقت الذي تستغرقه عملیات تحمیض وطبع األفالم، وأصبحت 

بأول، حیث یمكن لطاقم  الً أكثر قدرة على متابعة األحداث أو محطات التلفزیون بفضل هذه التقنیة 

  )202، ص2004( حجاب التغطیة اإلخباریة نقل صورة حیة للحدث إلى المشاهد . 
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  أنواع المراسلین 

  Reporterمخبر صحفي 

ة اإلعالمیة التي ویسمى المندوب النتدابه لتغطیة حدث معین أو الذي یراسل الوسیل

ألخرى حسب وقوع األحداث والفعالیات والنشاطات في منطقته ویدفع له أجر  ةیراسلها من فتر 

، ص  2001ى احیانًا بالمراسل المحلي. (جواد ، حسب المادة التي یبعثها أو المساحة وقد یسم

22.(  

ویشكل المخبرون الصحفیون الذین یحصلون على األخبار للصحف ووسائل اإلعالم 

الصحف والمجالت ووكاالت  یعتبر ممثلوناعة األخبار في العالم، و األخرى القاعدة األساسیة لص

وبون العالم ویعودون بأخبار الیوم األنباء ومحطات اإلذاعة والتلفزیون والشبكات الذین یج

والمخبرون هم عیون وآذان الصحافة وهم عصب مهنة الصحافة الذین یجمعون المعلومات 

، ص  2004(نصر وعبد الرحمن،  .والحقائق ویتأكدون من صحتها ویكتبونها في بعض األحیان

99.(  

وكتابة المالحظات ویقترح البعض أن یتسلح المخبر الصحفي بمهارات في الرؤیة والسماع 

السریعة والعثور على المعلومات وطرح االسئلة وفحص المعلومات والتأكد من صحتها وتحلیل 

  وفهم المعلومات .

  Correspondentمراسل 

وهو من كبار المخبرین الصحفیین وذوي الخبرة وقد یدیر مكتبًا من المكاتب الصحفیة في 

ینبغي للمراسل أن یتمتع به ال یولد مع المراسل أو مدینة كبیرة أو عاصمة. والحس الصحفي الذي 
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نما هو ملكة مكتسبة وقدرة یمكن تطویرها من خالل العمل والتجربة. (جواد  كاتب األخبار ، وإ

  ).23، ص  2001،

عن بیان قیمة األحداث التي ینقلها إلى  المسؤولوالمراسل الخارجي للصحیفة هو 

عط اء صورة دقیقة للشخصیات الكبیرة التي تقترن بكل صحیفته، وعن تفسیر هذه األحداث، وإ

عرف بها في المسرح الدولي.  ُ حادثة منها، ومن ثْم أصبح لهذا المراسل الخارجي أهمیة عظیمة ی

  )15، ص 2010(العیاري،  :وهناك ثالثة أنواع من المراسلین الخارجیین

:   العالمیة المهمة لمدة طویلة.المراسل الدائم وهو الذي یمثل الجریدة في إحدى العواصم  أوًال

: المراسل المتحرك وهو الذي تبعث به الجریدة لتغطیة حدث مهم یقع في أي مكان بالعالم  ثانیًا

  وذلك لمدة قصیرة ثم یعود إلى المقر الرئیسي للجریدة لیكتب عن هذا الحدث.

جغرافیة محددة  : المراسل المتجول حیث تقوم الصحیفة بتخصیص مراسل واحد لتغطیة منطقةثالثاً 

من الدول في الوقت نفسه ویتخذ هذا المراسل لنفسه مقرًا رئیسیًا في مكان یتوسط  اً قد تشمل عدد

هذه المنطقة الجغرافیة. ولكن یعیب هذا النوع من المراسلین أنه قد ال یستطیع في كثیر من األحیان 

  تغطیة األحداث المفاجئة في الدول التي یقوم بتغطیتها.

دراكًا منها بأهمیة المراسلین الخارجیین فإنها ال تسمح لمحرریها أن الصحو  ف الكبرى في العالم وإ

بالعمل كمراسلین مقیمین أو متجولین إال بعد قضاء فترة معینة في العمل بمقر الصحیفة، فالمحرر 

 الخارجي في الصحف األمریكیة مثًال ال یرسل في مهمات خارجیة إال بعد قضاء فترة خمس سنوات

كاملة في العمل بالقسم الخارجي. وتقییم المراسل الخارجي كمصدر لألخبار أمر مهم ألن المجال 

اإلخباري من الممكن أن یستخدم ببراعة شدیدة في خدمة المصدر، وفائدة المراسل تكون ضئیلة 
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رض جدًا بالنسبة للمكان الذي یعمل فیه ولجمهوره، إذا اعتمد على مصدر أخبار غیر دقیق، أو مغ

أو مضلل، أو غیر موضوعي. وهنالك أنواع متعددة من التقاریر التلفزیونیة المنوعة والتي تنوعت 

بتنوع البرامج وتعدد القنوات الفضائیة منها: التقریر الخاص والحي، وتقریر الموضوع الذي یعالج 

  ).558، ص  2012ظاهرة معینة من خالل تقدیم معلومات ووجهات نظر. (المحمود، 

  )15، ص  2010لك نقاط یجب توافرها عند اإلعداد للتقریر الحر وهي: (العیاري، وهنا

) دقائق وأن 6-4التزام كاتب التقریر الحر بمعاییر كتابة التقریر وهي المدة التي ال تتجاوز ( .1

یلم بطرق كتابة المقدمة كونها التي ستثیر اهتمام المشاهد لمتابعة التقریر، وهنالك أنواع متعددة 

ابة المقدمة وهي: المقدمة الشاملة، المقدمة االنتقائیة، المقدمة التوضیحیة، المقدمة لكت

  الوصفیة، المقدمة االقتباسیة، المقدمة االستفهامیة، المقدمة الخطابیة، ومقدمة المفارقة.

یفترض على المراسل أو معد التقریر أن یكتب التعلیق بعد مشاهدة الصورة، لذا یتوجب علیه  .2

من مهارة حوار الكامیرا لیضفي البعد اإلنساني على التقریر عند مخاطبة الجمهور مع التمكن 

  التحلیل لتقریب الصورة من الواقع.

3.  ، یجب االهتمام بجوانب فنیة ضروریة إلعداد التقریر (أهمها فحص منطقة التصویر مسبقًا

فیة، وتحدید وتحدید میزانیة، وعمل جدول زمني، وجمع معلومات تكفي لتكون خلفیة معر 

الشخصیات األساسیة، ووضع قائمة ألهم اللقطات وتحدید كلمات التقریر بحیث ال تتجاوز في 

  ).2007كلمة) . (اكادیمیة بي بي سي،  240كلمة وفي االنكلیزیة  120العربیة 

ن اللغة المرئیة المستخدمة في صیاغة الخبر البد لها أن تتجه نحو الهدوء والتبسیط و  إ

  ) 266، ص  1980(شرف،  .لتكلف یمكن أن یبلغه لدى جمهور المشاهدینوالخلو من ا
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ن الخبر التلفزیوني یمثل وحدة متماسكة مترابطة األجزاء مع بعضها البعض، ولذلك و  إ

إلى مجموعة من الخصائص والممیزات التي تراعى  ونالكتابة والصیاغة، ویشیر الباحثتتعدد فنون 

  عند كتابة الخبر وهي:

وهذا یعود إلى قیود الوقت التي تفرض نفسها على التلفزیون، وهو ما جعل عنصر  اإلیجاز: .1

اإلیجاز أكثر أهمیة مما هو في باقي وسائل اإلعالم، وهذا یتطلب من محرر األخبار 

التلفزیونیة أن یكون مستوعبًا للخبر في ذهنه، لیتمكن من توضیح الخبر بوضوح للمشاهد، 

نه روح الموضوع، وهنا تكمن خبرة المحرر في تحدید النقطة ویصف "موري جرین" اإلیجاز بأ

عادة كتابة الخبر،  تقوماألساسیة التي  علیها القصة اإلخباریة، ویفضل جرین إجراء مراجعة وإ

ألنها تجعل الحیز أقصر، وتسلط علیه الضوء، وتبرز معناه بوضوح، واإلیجاز من سمات 

  ).71، ص 1997صل الوضوح. (جرین، أالعربیة ألنه منبع و 

إذ البد أن یكون هنالك انسجام وتوافق بین التعلیق الكالمي  التطابق بین الصورة والكلمة: .2

والصورة المصاحبة له، ألن ذلك یجعل المشاهد یمیل إلى تصدیق الخبر والصورة، ولیس جزء 

الحدث دون الكلمات، والمقصود عن  تعبرخر، وقد تتطلب بعض األخبار الخاصة أن آعلى 

لتطابق أن یكون السرد الوصفي مرتبطًا بموضوع الصورة على الشاشة وذلك حتى ال یتشتت با

ذهن المشاهد، وفي الواقع فإن المشاهد تعود أن یصدق الصورة أكثر من الكلمات، حتى لو 

  ).209، ص 2001كانت الصورة ال تنقل الحقیقة الكاملة. (جواد، 

ستخدمة سهلة ویفهمها الجمیع وشدیدة الوضوح، وذلك أن تكون الجمل الم البساطة والوضوح: .3

تبسیط الجمل المستخدمة فمعظم الجمل التي  هيفأسهل طریقة لجعل القصة اإلخباریة بسیطة 

أن تعكس مل على فعل وفاعل ومفعول به، لذلك یجب تتستخدم یومیًا تمتاز بالبساطة التي تش

  .كتابة الخبر هذه البساطة
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ون مبهمًا أو غامضًا وأن یكون الهدف منه فریدًا من الوضوح، بحیث ال یك استخدام المجاز: .4

وتمام المعنى، والمجاز، یكون أبلغ من الحقیقة وذلك ألنه یؤدي المعنى عن طریق الصورة 

الذهنیة، كما أن استعمال المجاز في الخبر التلفزیوني من شأنه إضافة عناصر تشویقیة عند 

  ).247، ص  1991(شرف،  .المشاهد وتذهب الملل عنه

ال ینتابها أي لبس أو غموض  یجب أن تكون القصة الخبریة ذات وحدة درامیة متماسكة: .5

وكأنه بمعنى أن تقدم الوقائع في صورة روائیة شیقة منذ بدایتها وحتى النهایة، ویروي ما حدث 

في علیها حیویة وشفافیة، وأن تكون الجمل قصیرة واضحة ضیقع في الوقت الحاضر مما ی

  ).151، ص  1986(معوض،  .رةمباش

إن التكرار من سمات اللغة اإلعالمیة، وهو ضروري في األخبار التلفزیونیة، إذ لیس  التكرار: .6

في وسع المشاهد أن یعود لمراجعة الكالم كلما أراد ذلك، كما هو الحال في الصحف، إضافة 

المشاهدین، وینصح في إلى أن للتكرار فائدة لغویة في تعمیم المفردات، وتثبیتها في ذهن 

األخبار التلفزیونیة االبتعاد عن الصیغ المستهلكة للعناوین، والتي ال تصلح للتلفزیون كما هو 

  ).248، ص  1980(شرف،  .حالها في الصحافة

وكذلك األعراض في استخدام أسماء الموصول، وتجنب  االبتعاد عن الجمل االعتراضیة: .7

ق، ومختلفتین في المعنى في جملة واحدة كما أنه لیس من استخدام كلمتین متشابهتین في النط

، ص 1984(ابو زید،  .الضروري ذكر األلقاب أو المناصب والوظائف التفصیلیة غیر الالزمة

386.(  

خبار أو التحلیالت والتعلیقات وبرامج الشؤون الجاریة عالمیة سواء نشرات األتشغل البرامج اإل

خبار ذ في االعتبار االختالفات بین األالتلفزیوني مع األخذاعي و إلحوالي ُخمس زمن البث ا

وهي "التعلیق والتحلیل  خباریةیلي نماذج مختصرة من البرامج اإل في الثقافات المختلفة، وفیما
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خبار وتغطیة االجتماعات والخطب والمؤتمرات الصحفیة واألحداث الخاصة" وشریط األ

  ).16، ص  2009(مكاوي، عبد الغفار، 

  المراسل التلفزیونيدور 

   یدور دور المراسل التلفزیوني على مایلي:

  التدقیق في عمل الحكومة وقراراتها وانعكاساتها على المواطن والدولة. .1

  كشف الفساد على جمیع المستویات .  .2

  لفت االنتباه إلهمال أو تقصیر المسؤولین . .3

  .)27، ص2012یدي، (حماعطاء الفرصة لقطاعات مهمشة من المجتمع للتعبیر عن نفسها .4

  المراسل التلفزیوني الشامل 

، أن الممارسة الصحفیة التلفزیونیة الحدیثة تقتضي تمكنا من التصور والكتابة والمونتاج

ة البارزة والمجال الخاضع للمنافسة، فمن یمتلك الصورة یمتلك وأن الصورة أصبحت تحتل المكان

جي المهام الصحفیة من تحریر وتصویر ومونتاج العقول والرأي العام. وقد یسر التطور التكنولو 

بظهور وسائل غیر معقدة من حیث االستعمال ومن حیث الوزن والجودة، إضافة إلى انخفاض 

، محاضرات  2014التكلفة واختصار اجال اإلنتاج للقنوات التلفزیونیة ووكاالت اإلنتاج. (العیاري، 

  غیر منشورة)

من المندوبین والمراسلین في المحافظات والمندوبین في  العدید أوفي التلفزیون األردني بد

التغطیة خارج األردن القیام بالمهمة من خالل التصویر واجراء المقابلة والمونتاج في نفس الوقت 

تزامنا مع انطالقته الجدیدة في العمل بها وذلك ضمن الخطة الجدیدة التي بدأ التلفزیون األردني 

  . 2018شهر شباط من  عام 
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وفي مقابالت مع المراسلین في التلفزیون األردني (سامي الحربي، خلود العزام، منصور 

العبادي، معن أبو دلو، محمد القضاة، بشار الجبور، زیاد الطویسي، محمد عبیدات، فیصل 

بصبوص، عبداهللا المجالي) تحدثوا فیها عن بدایات عملهم والمعقیات التي تواجههم أثناء أداء 

، حیث أشاروا إلى للتلفزیونوالتطور الذي یشهده المراسل في ضوء التطور الجدید  يعملهم الیوم

وجود الشللیة في العمل, وتراجع نسبة الحریة التي یتمتع بها المراسل الصحفي في التلفزیون 

ة االقصاء والتهمیش للمراسلین المبدعین من حملة عامل والتعاطي مع األحداث، وسیاساألردني بالت

الصحافة واإلعالم وعدم توفر الدورات الداخلیة والخارجیة وقلة الحوافز المعنویة والمالیة شهادة 

المشجعة للعمل اإلعالمي المیداني، باإلضافة إلى أنه بإمكان المراسلین في التلفزیون إثراء نشرات 

اث هذا وأیضًا رغبة المسؤولین في المؤسسة في إحد ،  الحریة من اعطائهم هامشاً األخبار حال 

التغییر من خالل التنوع في مضمون التقاریر اإلخباریة وتناولها بطرق إبداعیة وغیر تقلیدیة 

  )5ومشوقة للمشاهدین.( ملحق رقم 

  معاییر ومهارات الوظائف اإلخباریة في مركز إدارة األخبار في التلفزیون األردني

كز إدارة األخبار تحدد في مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون وصف للوظائف ومهاراتها في مر  

المطلوب من العاملین من حیث معاییر مهنیة محددة ومهارات مطلوبة لكل وظیفة، وبقدر ما 

یتطلب العمل اإلخباري من المراسل أن یكون موضوعیًا ویعمل بمهنیة واحتراف عال فینقل الحقائق 

ي أحیان أخرى أن ال المجردة خالیة من أي رأي أو انحیاز مسبق له إزاءها فإنه یفرض علیه ف

یرصد بعین فوتوغرافیة جامدة بل أن یبحث فیما بین السطور ویفتش في ما خلف األكمة، ویكشف 

  عن أهم القرارات التي تجري خلف الكوالیس وفي اللقاءات غیر الرسمیة واالجتماعات السریة. 
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لیها بشيء من األوضاع ویخطط لتقاریره عن األشیاء التي یوفد إ یستقرئوعلى المراسل أن 

الحدس والتنبؤ الذي یبنیه على معطیات واقعیة وخبرات توفرت لدیه ثمرة لقراءاته المعمقة وصالته 

ن علیه أن و بمختلف الشخصیات من سیاسیین وفنانین وأدباء ورجال دین ودبلوماسیین وغیرهم.  إ

قعیة والموضوعیة. فال یكتب یلتزم بما یلزم به المحرر نفسه حینما ال ینقل إال األخبار الصادقة والوا

من وحي الخیال وال من نوازع ذاتیة وال یكتب إال ما تحقق من صدق مصدره، فإن تعذر علیه شرط 

من ذلك ذكره في تقریره وقال: إنه ینقل عن مصادر غیر موثوق بصحتها أخبارًا غیر مؤكدة، أو 

دبیة والقانونیة عنه، وتبلغ الرسالة فیما یزعم من قول وغیرها من العبارات التي تخلي المسؤولیة األ

التي لم یتوفر له الوقت الكافي للتأكد من صحتها. ولكنه برغم ذلك یتعهد  بنقل  الحقیقة حینما 

تتوفر له، وعلى العكس من ذلك یصبح المراسل سبة على الهیئة اإلعالمیة التي یمثلها ألن 

صالح ما أفسده علیها المراسل مصداقیتها قد وضعت على المحك وأصبح من الصعب علیها إ

بمعلوماته غیر الدقیقة. وكان من المفترض به اإلیمان بأن القصة اإلخباریة التي ینقلها هي تقریر 

أو عملیة. وهو عادة ما یراقب  اً یقدم مشهدًا معاصرًا للحقیقة  فیما یخص قضیة معینة أو حدث

   .اق ما هو مألوف أو مخصصالتغییر المهم لألفراد أو المجتمع ویضع التغییر في سی

كما تتطلب غالبیة الوظائف في أخبار التلفزیون تنوعًا في المهارات ال تتطلبه، أي وسیلة 

  ).5: 1987أخرى من وسائل اإلعالم (معوض،

یلعب دورًا كبیرًا في نشر  -والتلفزیون أقوى أدواته  - ومن هنا فإن اإلعالم الحكومي  

كانت من النوع الذي یصعب على اإلعالم غیر الحكومي  األخبار والمعلومات، بخاصة إذا

  الوصول إلیه وتزوید الجماهیر به.
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التلفزیون فإن هناك و ومن خالل وثائق رسمیة تم الحصول علیها من مؤسسة اإلذاعة 

  وظائف إخباریة لعمل المندوب أو المراسل:

  محرر ومندوب إخباري 

م تقاریر إخباریة میدانیة مصورة لتغطیة وظیفة في قسم األخبار المحلیة وتختص في تقدی

األنشطة والفعالیات الرسمیة وغیر الرسمیة بالصوت والصورة داخل المملكة وخارجها، ویتطلب ذلك 

ومعرفة عمیقة بفن المقابلة  اعدادهإ معرفة بأساسیات الخبر التلفزیوني وتحلیل وتقییم األخبار و 

وقدرة على بناء االتصال والتعامل  حّس إخباري عال اج التلفزیوني معوبأساسیات التصویر والمونت

    .)8وتقصي الحقائق إلعداد التقاریر ( ملحق رقم 

  خباري إمندوب 

وهي وظیفة تختص برصد األحداث السیاسیة وجمع المعلومات الالزمة حولها میدانیًا 

د المحلیة والعربیة وتحلیل وتقییم األخبار ومتابعة الحدث اإلخباري والسیاسي ومستجداته على الصع

والدولیة، ویتطلب ذلك الحد األدنى من المعارف والمهارات والقدرات من التأهیل العلمي والخبرات 

جمع  ني وأسالیب ألداء العمل مع معرفة بأساسیات العمل الصحفي التلفزیو  الالزمةالعملیة 

ملحق  .  بمهارة عالیة تحریرهاو  یةالمعلومات اإلخباریة وتحلیلها وأسالیب صیاغة األخبار التلفزیون

  . ) 9رقم (

ویرى الباحث أن المعاییر التي وضعتها مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون للعاملین في دائرة 

األخبار في التلفزیون األردني لم تكن المؤسسة تلتزم بها وحسب المقابالت التي أجراها الباحث مع 

دون النظر إلى شهادة  تعیینهفإن البعض تم  في التلفزیون األردني الصحفیینعدد من المراسلین 

ین المراسلین، مما أضعف قدرتهم یالصحافة واإلعالم وكانت المزاجیة والواسطة األساس في تع



      68 
   

ن یمتطلبات األداء المهني للمراسلین الذین تم تعی مواكبةاإلبداع والعمل الصحفي ومواصلة  على

  .سابقة في العمل الصحفي المیدانيبعضهم وفق مقابالت مسبقة وكونهم لدیهم خبرات 

وفي المقابالت التي أجراها الباحث مع عدد من المراسلین في التلفزیون األردني أشاروا إلى 

في ضعف القدرة  اً أن ضعف اإلمكانات والخبرات والمهنیة وتعدد المرجعیات في العمل كان سبب

لمهنیة والمتعارف علیها عالمیًا على ممارسة العمل وفق ما هو مطلوب تجاه األسس والمعاییر ا

للتعامل مع الخبر والقصص اإلخباریة، باإلضافة إلى عدم توفر البیئة المناسبة للعمل والجاهزیة 

  )5الكاملة في بعض االحیان للتعامل مع الحدث الفوري. (ملحق رقم 

   أخالقیات المراسل التلفزیوني

ین ورقابة الحكومة لتنظیم أمور مهنته، اإلعالمي أو الصحفي الناجح ال یحتاج إلى قوان نإ

وهناك أیضًا الدوافع والرقابة الذاتیة وأخالقیات المهنة اإلعالمیة كضوابط للعمل اإلعالمي ، وان 

أخالقیات العمل اإلعالمي هي مجموعة من المبادئ والقیم المنظمة في العمل اإلعالمي وتعتمد 

ك األخالقي، وهذه المبادئ مهمة للمؤسسات على مجموعة منتقاة من المبادئ الموجهة للسلو 

تشكیل ذاتیة المؤسسات اإلعالمیة أو  ئقات األزمات، وتستهدف هذه المباداإلعالمیة خاصة في أو 

، ص  2012(ابو عرقوب،الجماعة المهنیة ومن أهم هذه المبادئ والقیم األخالقیة للعمل اإلعالمي

248 -250(:  

  الحق في الحریة:

فحسب، بل أنها تشعر الصحفي  الحقیقةدورًا كبیرًا في الوصول إلى  تلعب حریة الصحافة

  االرتیاح والطمأنینة، وتكون بمثابة الغذاء للبشر.ب
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  حریة الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعیة:

إن من مطالب الصحفیین الوصول إلى المعلومات الموضوعیة، والعمل على بثها ونشرها 

  التعبیر عن آرائهم .كما یطالبون بالحق في حریة 

  الدقة والصدق وعدم تحریف الحقائق:

إن الحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة المتمیزة والحق، وبذل كل جهد لضمان 

دقیقًا خالیًا من أي تزییف وتغطیة جمیع الجوانب وتنشر  للصحیفةأن یكون المحتوى اإلخباري 

  بعدالة .

  الموضوعیة وعدم اإلنحیاز :

للوصول إلى الحقیقة النهائیة، فالموضوعیة هي نقیض  األفضل موضوعیة الوسیلةال تعتبر

الذاتیة، ونعني أن یعبر عن الموضوع المراد إیصاله إلى الجمهور من دون تأثر مباشرة بأمور 

  الذات وقضایاها واهتماماتها.

  النزاهة واالستقاللیة :

السلوك الفردي وعلیه استقاللیة إن االستقاللیة عبارة عن معیار أخالقي مهني متعلق ب

  المهنة ونزاهة اإلعالمي في جمع ونشر األنباء والمعلومات واآلراء على الجمهور.

  احترام السریة المهنیة :

لزام في الوقت نفسه، وهدفها هو حمایة الصحافیین وحریة  السریة المهنیة هي حق وإ

ب خداع ثقة الجمهور بعدم إعاقة تجنو اإلعالم على حد سواء وتیسیر الوصول إلى المعلومات 
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على تقدیم روایة غیر  هلى أي ضغط أو ترویع أو نفوذ لحملالصحفي بممارسة مهنته باللجوء إ

صحیحة أو محرفة عن الحقائق، وهكذا فالصحفي ملزم بأن یمتنع عن نشر المعلومات الزائفة وغیر 

  المؤكدة.

  الحفاظ على اآلداب واألخالق العامة :

واألخالق العامة كل ما یتصل بأسس الكرامة األدبیة بالجماعة وأركان حسن  یقصد باآلداب

سلوكها ودعائم سموها المعنویة وعدم الخروج علیها أي مواجهة اعتبارات المجتمع على وجوب 

ًا كانت صف یعیش واقعًا  هفأن اأو صحفی اة تلفزیونیترعایتها في العلنیة. وال شك بأن اإلعالمي أیّ

مالئه اإلعالمیین لطبیعة ونوعیة الوسیلة التي یعمل بها، حیث یعتبر المراسل مختلفًا عن ز 

یقاع سریع جدًا وبظروف  التلفزیوني أحد األدوات اإلعالمیة الصعبة جدًا فهو یعمل بوقت وزمن وإ

عادة ما تكون صعبة وغیر متجانسة ألسباب عدیدة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي والذي 

  ن متاعب المهنة . م اً یعد جزء

وانطالقًا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانین والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة 

الصحافة، واسترشادًا بالرؤیة الملكیة حول اإلعالم األردني والمتمثلة بضمان حریة التعبیر عن 

حریته أو اإلساءة لحیاته الرأي وتأكید النهج الدیمقراطي واحترام عقل اإلنسان وكرامته وعدم المس ب

الخاصة، وحیث أن الصحافة رسالة وطنیة ال سلعة فقط، وأن ثقة القراء والبحث عن الحقیقة 

والمعلومة الصادقة هي الغایة والهدف، فـإن الهیئة العامة لنقابة الصحفیین بالمملكة األردنیة 

الشرف الصحفي  وقررت اعتماد میثاق  25/4/2003الهاشمیة قد قررت في اجتماعهـا بتاریـخ 

اصداره لیكون مرجعًا لجمیع العاملین في مختلف وسائل الصحافة واإلعالم ووسائل االتصال 

من النظام  اً یسترشدون به ویلتزمون بما جاء فیـه، وأن هذا المیثاق یعتبر جزءبحیث  الجماهیري ،
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(الموقع الرسمي  .لمهنةینال من شرف ا اً العام وأن أي مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكیة وتصرف

  لنقابة الصحفیین األردنیین). 

وقع مدراء المحطات اإلذاعیة والفضائیة األردنیة على میثاق  26/4/2010وبتاریخ 

الشرف المهني الخاص بالعاملین بقطاع اإلعالم المرئي والمسموع في المملكة، بحضور وزیر 

ومدیر عام هیئة اإلعالم المرئي والمسموع  الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال الدكتور نبیل الشریف

الدكتور امجد القاضي. وقال الشریف إن مهنیة اإلعالم ال یمكن أن تكتمل دون وجود ضوابط 

أخالقیة یتحلى بها اإلعالمیون من تلقاء أنفسهم، وأن مواثیق الشرف والسلوك المهني تحمي حریة 

یة تولد مناخًا معادیًا لها، مما یعد مسوغًا لدعوة اإلعالم من التقیید، الن الحریة دون ضوابط أخالق

البعض إلى التضییق على هذه الحریة، والحكومة بادرت بإصدار مدونة سلوك تحكم عالقتها 

بالصحافة للحفاظ على مصداقیة ونزاهة هذه المهنة، معتبرًا أن المدونة رفعت ید الحكومة عن 

  لهیئة اإلعالم )الصحافة حتى ال تؤثر علیها.( الموقع الرسمي 

وتحقیقًا لذلك دعت الرؤیة الملكیة لإلعالم المؤسسات اإلعالمیة والعاملین فیها إلى بناء 

نظام إعالمي أردني حدیث ووضعت المبادئ والمرتكزات لذلك، باعتبار أن اإلعالم قوة وعنصر 

نظومة القیم، حاسم في البناء الدیمقراطي، یمارس أدوارًا جوهریة في بناء المجتمع، وتطویر م

، وصناعة متطورة، ورافدًا  وتشكیل المعرفة واالتجاهات والممارسات، إلى جانب كونه علمًا راسخًا

. ومن أهم مرتكزات هذا اإلعالم الحدیث أن یكون  اقتصادیًا بالغ األهمیة ومجاًال استثماریًا رحبًا

المیثاق ببنوده یأتي ترجمة لهذه ، وهذا اً مبنیًا على إعالمیین یتبنون سلوكیات مهنیة وأخالقیة طوع

  .)7ملحق رقم ( الرؤیة
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  ثانیا: الدراسات السابقة: 

  حسب التسلسل الزمني كالتالي: حدثإلى األ األقدمتم تقسیم الدراسات وترتیبها من 

 ) .Smith )1988:  دراسة .1

Television reporters and producers as journalists   .  

: ورقة عمل مقدمة في اجتماع التعلیم في  ونالمنتج ونیالمراسل التلفزیوني والصحف

أن هذه الدراسة من الدراسات التي أهتمت بجانب هام في الصحافة ووسائل االتصال (بورتالند)، 

موضوع العمل التلفزیوني، وخاصة العمل اإلخباري، وقد ركزت على موضوع القائم باإلعالم أو 

من جهة والمنتج  Reporterندوب أو المراسل الصحفي المراسل ممثًال في شخص المخبر أو الم

Producteur  واللذین یؤدیان مهمة الصحفي أو العمل الصحفي رغم اختالف األدوار، وبلغ عدد

. اً منتج 192من أصل  126مفردة و 793مراسالً أو مندوبًا صحفیًا من أصل  512أفراد العینة 

كشفت نتائج نوجز منها ا من األخبار التلفزیونیة و وعملت الدراسة على استقصاء العینة حول موقفه

أقل انتقادًا للخدمة اإلخباریة في المحطات التي یعملون بها وذلك على عكس  ینأن المنتج

الصحفیین. وأن المنتجین اختاروا العمل في مجال الصحافة اإلخباریة ألهداف براجماتیة وأقل 

ال الصحفیین هو من أجل نبل العمل الصحفي مثالیة من الصحفیین. كما أكدت الدراسة أن نض

وخاصة اإلخباري في التلفزیون في حین یندفع المنتجون وراء غایة واحدة هي تحقیق الربح من 

  خالل التركیز على جانب االستعراض في العمل التلفزیوني.

 .  ) Dewerth )1994:  دراسة  .2
An analysis of the impact of audience on news : a multiple level 

approach ( television audience news paper audience   

هذه الدراسة تناولت تأثیر صورة الجمهور في بناء وتحریر المواد اإلخباریة في وسائل 

 Chicago- Tribuneاإلعالم، وتناولت حالة قاعات التحریر أو غرف األخبار في كل من جریدة 
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إلى مارس  1992اشهر من اكتوبر  6وأستغرقت الدراسة مدة  . WGNTVوالمحطة التلفزیونیة   

قام فریق البحث بإجراء لقاءات مع أعضاء التحریر في المؤسستین مع استخدام أسلوب و  1993

أعضاء  -المكان، واستخلص الفریق أن صورة الجمهور لدى القائم باالتصال  بعینالمالحظة 

حریر األخبار، ألن هذه الصورة مرتبطة بالقیم اإلخباریة تلعب دورًا رئیسیًا في انتاج وت -التحریر 

وباهتمام القائم باإلعالم بضرورة تلبیة اهتمامات الجمهور في الموضوعات والمواد االخباریة 

المطروحة سواء في الجریدة أو القناة التلفزیونیة، أما الصحفیون الذین ال یهتمون بصورة الجمهور 

تمامات الجمهور. وأشارت الدراسة أیضًا إلى أن المؤسسات فتظل موضوعاتهم بعیدة عن اه

اإلعالمیة الكبیرة تتمیز بوجود عدد كبیر من العاملین والموظفین لهم أهداف مختلفة، وعلى 

مؤسسة وال یأتي ذلك اال لالمسؤول األول عن األخبار أن یدرك أن الهدف هو تحقیق الربح والفائدة ل

صورة أن ه وكذا رغباته واحتیاجاته. كما أشارت الدراسة إلى من خالل معرفة الجمهور وخصائص

الجمهور تساهم في بناء المعنى وفي تكوین بعض القیم اإلخباریة، والصحفیون یوظفون القیم 

اإلخباریة حتى تبدو الموضوعات المطروحة أكبر أهمیة وذلك من خالل تبني بعض أفكار 

  واهتمامات الجمهور بالموضوعات المطروحة .

) بعنوان: " نشرة األخبار الرئیسة في التلفزیون األردني باللغة العربیة 1999دراسة: بواعنة ( .3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز خصائص األخبار الرئیسیة في القناة األولى"،  -

لى أي مدى  التلفزیون األردني ومعرفة رأي المتخصصین في مجال اإلعالم بنشرة األخبار، وإ

النشرة اإلخباریة رغبات واحتیاجات الجمهور. وقام الباحث بإجراء الدراسة على عینة حققت 

وصًا األخبار التلفزیونیة وتم في مجال اإلعالم وخص مختصون جمعیهم اً شخص 55مكونة من 

ع المعلومات عن طریق المقابلة الشخصیة. وتوصل الباحث من خالل الدراسة إلى نتائج جم

باریة في التلفزیون األردني تركز بالدرجة األولى على الجوانب السیاسیة منها أن النشرة اإلخ
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من أفراد العینة، حیث جاء الخبر الدولي بالمرتبة  %27،5سواء محلیة أو دولیة وقد أید ذلك 

من أفراد العینة  %67،3األولى في النشرة وبالمرتبة الثانیة كان الخبر المحلي وكانت اجابات 

.بأن وقت النشرة ا  إلخباریة كان مناسبًا

 Chang (2000) from the United States with News and Moreدراسة  .4

International Flow Television Coverage and World System   

من  اإلخباریةوهدفت الدراسة لمعرفة استخدام القصة اإلخباریة كوحدة واحدة ضمن النشرات 

 TV3الصینیة وقناة  CCTV ونیة الدولیة وهي قناة خالل مراسلي قنوات المحطات التلفزی

 الفلبینیة وغیرها من القنوات باستخدام القصة اإلخباریة كوحدة واحدة.  PTVالمالیزیة وقناة 

التحلیلي وذلك لتحلیل القصة الخبریة كوحدة تحلیل، حیث  المنهجواعتمدت الدراسة على 

وهي هنا مؤتمر  االستثنائیةن هما : األحداث انقسمت األخبار الخارجیة محل الدراسة الى نوعی

واألخبار الخارجیة بوجه عام . وتوصلت  1996وزراء التجارة في سنغافورة في دیسمبر عام 

الدراسة إلى النتائج اآلتیة : أطهرت الدراسة بان المراسل التلفزیوني یعتبر المرجع الرئیسي 

اما متزایدا بأخبار الدول المتقدمة على أظهر التحلیل اهتمو  لصحة ودقة القصة اإلخباریة .

ذاعة أخبار الدول النامیة في القنوات التلفزیونیة عینة الدراسة . أظهر التحلیل و  حساب نشر وإ

  التباین الواضح بالقصة اإلخباریة حسب كل قناة وسیاستها اإلخباریة ومراسلها. 

دراسة میدانیة  –الفضائیة  ) بعنوان: "النشرات اإلخباریة في القنوات2002دراسة: أحسن ( .5

اإلجابة على التساؤالت إلى هدفت الدراسة  في اولویات المشاهدة لدى أساتذة عنابة"،

المطروحة في الدراسة، ومعرفة موقع اإلعالم الجزائري وخاصة السمعي البصري ضمن الواقع 

ت الدراسة اإلعالمي الجدید الذي أفرزته التطورات الحاصلة في مجال البث الفضائي. وخلص

بخصوص متابعة نشرة أخبار الثامنة إلى نتائج تؤكد أن العینة ال تهتم بنشرة أخبار الفضائیة، 

وبرر الباحث عدم االهتمام هذا بعدم انتظام المشاهدة وهو تبریر في اعتقادنا غیر منطقي ألن 
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، توصلت االنتظام وعدم االنتظام ال یمكن أن نحكم من خالله على ضعف المشاهدة أو قوتها

الدراسة أیضًا في هذا المحور إلى نتائج تبدو منطقیة، وهي عدم رضا العینة المبحوثة عن 

موضوعات النشرة وكذا بنائها أو ترتیب األخبار فیها، ومنها: المبالغة في تغطیة النشاطات 

  الرئاسیة، وبث مقاطع طویلة من الخطابات الرسمیة، والنشاطات الوزاریة.

 Trust in the news on) جامعة لیستر البریطانیة بعنوان 2005(دراسة : غوانتر  .6

television .هدفت الدراسة إلى معرفة مدى الثقة في  ، الثقة في األخبار على التلفزیون

في المملكة  BBCأخبار التلفزیون من قبل المشاهدین وأجریت الدراسة على مشاهدي قناة 

لفزیون المصدر الرئیس لألخبار ومتابعة األحداث من المتحدة وكانت النتائج كما یلي: یعد الت

خالل الرسائل اإلخباریة التي یقدمها المراسلون من كل بقاع العالم وأن الثقة في أخبار التلفزیون 

تستلزم وجود كادر مؤهل بمهارات عالیة في التقدیم واألعداد والتحریر والصیاغة من أجل 

لتمیز في التقدیم والقراءة وحسن الكتابة والتحریر استقطاب الجمهور والذي بات یبحث عن ا

األخبار هي التي تضع الجمهور بصورة  اعتبروامن أفراد العینة  %87والمعلومة الواضحة، وأن 

  األحداث الجاریة وهذه مهمة القنوات التلفزیونیة األرضیة.

، ترى الجمهور") بعنوان: "العالقة الوظیفیة بین القائم باالتصال و 2009دراسة : صبیحي ( .7

لدعم تصوراته عن الجمهور واحتیاجاته بصورة  - غالبًا - الدراسة أن القائم باالتصال ال یسعى 

موضوعیة تفید مما تتیحه البیئة االتصالیة الحدیثة من إمكانات للتواصل مع جمهوره بطریقة 

ارض مع فعالة، مما جعله یعتمد في تحدید الوظائف اإلعالمیة على مصادر ذات مصالح تتع

احتیاجات الجمهور. وخلصت الدراسة إلى أن القائم باالتصال حدد وظائفه اإلعالمیة بست 

وظائف فقط هي، على التوالي: نوعیة الجمهور وتنمیة قیمه االجتماعیة، األخبار، التثقیف، 

ق هذه الشرح، والتقویم، والمشاركة االتصالیة، التسویق، والترفیه، وقد سعى القائم باالتصال لتحقی

) في حین حدد الوظائف اإلعالمیة التي یرى أنه نجح في %64الوظائف بنسبة مئویة مقدارها (
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تحقیقها بخمس وظائف وهي: األخبار، توعیة الجمهور، وتنمیة قیمه االجتماعیة، ومشاركته 

في  االتصالیة، التثقیف، والشرح والتقویم والترفیه واإلعالن، ورأى القائم باالتصال انه قد نجح

  ) . %65تحقیق وظائفه اإلعالمیة بنسبة (

) بعنوان: "درجة امتالك العاملین في مركز إدارة األخبار في 2010دراسة : العویمر  ( .8

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة امتالك العاملین في التلفزیون األردني للمهارات الصحفیة" 

ندوبین ومحررین للمهارات الصحفیة مركز إدارة األخبار في التلفزیون األردني من مذیعین وم

وعالقتها بمجموعة من المتغیرات مثل الجنس والعمر وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي 

والتخصص الوظیفي. واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لمعرفة االتجاهات الكامنة في 

ى المهارات لدى البیانات بهدف الوصول إلى استنتاجات منطقیة مفیدة تساعد في معرفة مستو 

العاملین في مركز إدارة األخبار. وأظهرت النتائج أن درجة اكتساب المندوب والمحرر والمذیعین 

، وبالنسبة التلفزیون األردني كانت متوسطة للمهارات الصحفیة في مركز إدارة األخبار في

تلفزیون األردني للمحررین فأن درجة اكتسابهم للمهارات الصحفیة في مركز إدارة األخبار في ال

كانت متوسطة. ومن أهم التوصیات التي توصل إلیها الباحث ضرورة تعیین حملة شهادة 

الصحافة واإلعالم وذلك إللمامهم بأبجدیات العمل اإلعالمي ورفع سویة العاملین في األخبار 

 في مجال اللغات العربیة واإلنجلیزیة من خالل الدورات الداخلیة والخارجیة .

 ) بعنوان  "المندوب التلفزیوني في العراق "2011حمید ( دراسة : .9

هدفت الدراسة إلى معرفة اختصاصات ومؤهالت المندوب التلفزیوني في العراق باإلضافة لمعرفة 

واستخدمت الباحثة المنهج المسحي باعتباره أداة لالستبانة ،  أهم المعوقات التي تواجه عملهم .

انعدام التخصص في مجال تغطیة األحداث مما أدى  لدراسة :وأهم النتائج التي توصلت لها ا

ن انعدام التخصص في التغطیة أدى الى ركاكة وسطحیة و  إلى ضعف التغطیة المیدانیة  إ

ن قیام المندوب بأكثر من مهمة و  التغطیة الناتجة عن انعدام التخطیط والتحضیر المسبق . إ



      77 
   

قناة وضعف اإلمكانات الفنیة وقلة الدورات غموض في السیاسة التي تتبعها الو  یربك عمله .

  التأهیلیة مما اثر في عمل المندوبین .

) بعنوان: "معوقات الممارسة الصحفیة في التلفزیون الجزائري، 2014دراسة: مكاوي ( .10

معوقات تناولت هذه الدراسة إشكالیة  دراسة میدانیة بالمحطة الجهویة للتلفزیون الجزائري"،

ي التلفزیون الجزائري، ومعرفة المعوقات الصحافیة بصفة عامة وفي الممارسة الصحفیة ف

الجزائر، خاصة، والمعوقات الشخصیة، والمهنیة، والقانونیة التي تواجه الصحفي في التلفزیون 

الجزائري. كما بینت الدراسة الممارسة الصحفیة في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة وتكریس 

قة ما بین الصحافة والسلطة قبل وبعد التعددیة ودور التشریع مبدأ حریة الصحافة والعال

معوقات ممارسة منها، وسعت الدراسة إلى معرفة  اإلعالمي في إرضاء حریة الصحافة أو الحد

المهنیة التي تعترض الصحفي أثناء ممارسته لمهنته. ومن بین أهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة 

أهمها ضغوط و تحد من حریة الصحفي  التي یة والقانونیةأن الصحفي یتعرض للمعوقات السیاس

على حریة الصحافة.  لتضییقاو نقد الالسلطة الحاكمة، والممارسات الصحافیة والمتمثلة في عدم 

ن الصحفي یتعرض أیضًا إلى معوقات مهنیة تتمثل في الضغط الناتج  العمومي  عن التمویلوإ

ورقابة رئیس تحریر، كما أن الصحفي یتعرض  للمؤسسة، إضافة إلى صعوبة مصدر المعلومات

  إلى معوقات شخصیة تتمثل في نقص الخبرة، إضافة إلى أنه ال توجد دورات تدریبیة.

) بعنوان: "تقییم الصحفیین األردنیین لمهنیة األخبار في 2015دراسة: عمرو ( .11

ت األخبار في تناولت الدراسة مدى مشاهدة الصحفیین األردنیین لنشراالتلفزیون األردني"، 

التلفزیون األردني، ومدى توافر المعاییر األخالقیة (المصداقیة والموضوعیة والدقة) في األخبار 

التي یبثها التلفزیون األردني، ومدى توافر المعاییر اإلعالمیة في األخبار التي یبثها التلفزیون 

یها التلفزیون األردني في بث األردني ومعرفة تقییم الصحفیین األردنیین للمصادر التي یعتمد عل

أخباره للمشاهدین وتحدید مدى تحقق أخبار التلفزیون األردني الحتیاجات ورغبات المشاهدین. 
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واعتمد الباحث في دراسته على استخدام المنهج الوصفي باعتباره المنهج المالئم للتعرف على 

ات وتم اختیار عینة عشوائیة من اراء المبحوثین واستخدم أسلوب المسج (االستبانة) لجمع البیان

مفردة من الصحفیین األردنیین من األعضاء الممارسین في نقابة الصحفیین األردنیین .  276

وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها أن معظم أفراد عینة الدراسة یمیلون احیانًا إلى 

هو موجز األخبار، وأن معظم أفراد  متابعة نشرات األخبار في التلفزیون األردني األكثر متابعة

العینة یرون بأن نشرات األخبار تلبي بدرجة متوسطة ورغبات الجمهور ودرجة توافر المعاییر 

األخالقیة (المصداقیة والموضوعیة والدقة) في األخبار التي یبثها التلفزیون األردني كانت ضمن 

نشرات األخبار في التلفزیون األردني  ومستوى توافر المعاییر اإلعالمیة في ةالدرجة المتدنی

كانت ضمن المستوى المتوسط، وتقییم الصحفیین لتعدد مصادر األخبار كان ضمن المستوى 

المتوسط، وتعكس هذه النتائج بأن التلفزیون األردني ال زال ال یلبي رغبات الجمهور بشكل 

 الحدیثة.  ةب خاصة في هذه الثورة التكنولوجیمناس

 في والمحررین المندوبین على المؤثرة العوامل" بعنوان) 2016(  الكردي:  دراسة .12

  "ردنيأل ا التلفزیون

 التلفزیون في والمحررین المندوبین أداء على المؤثرة العوامل على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 یعةلطب لمالءمته وذلك الوصفي، المسحي المنهج الدراسة هذه في الباحث استخدم وقد .األردني

 وقد الدراسة، عینة حول البیانات لجمع كأداة والمقابلة االستبانة الباحث استخدم وقد الدراسة،

 .  مفردة 88 تعدادهم بلغ األردني،الذي التلفزیون في والمندوبین المحررین الدراسة عینة شملت

 4.12 والمهنیة ةالكفاء لمجال العام المتوسط بلغ :یلي ما إلیها التوصل تم التي النتائج أهم أما

 لمجال العام المتوسط بلغو .  مرتفع مستوى الى تشیر النتیجة وهذه 1.00 معیاري بانحراف

 مستوى إلى تشیر النتیجة وهذه 1.00 معیاري بانحراف 3.72 االتصال تكنولوجیا استخدام

 قیةب أما الكلیة، الدرجة االتصال، تكنولوجیا استخدام مجاالت في فروق هناك كان - و مرتفع
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 هناك یوجد الو  المؤهل لمتغیر تبعا اإلحصائیة الداللة مستوى لها العالقة تبلغ فلم المجاالت

 الموظفین وأداء الخبرة إلى تعود) a =0.05( داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات عالقة

 :الدراسة إلیها توصلت التي التوصیات أهم ومن. األردني بالتلفزیون) المحررین المندوبین،(

 .األردني التلفزیون في العاملین والمحررین للمندوبین والمهنیة الكفاءة بتعزیز المستمر االهتمام

 سواء المؤسسة في اإلعالمیة العملیة عناصر بكافة المتصلة التدریبیة الدورات بعقد االهتمامو 

 العمل وبیئة ظروف بتحسین االهتمامو  .وخارجه التلفزیون داخل واإلدارة للتحریر بالنسبة

 اإلعالمي التحریر في للعاملین والمكافآت واألجور بالرواتب یتعلق فیما خصوصاً  المناسبة

  .التلفزیوني

  بعد اإلطالع على الدراسات السابقة یمكن تسجیل المالحظات التالیة :

  معظم وسائل اإلعالم العربیة یحتاج المراسل الصحفي والقائم باالتصال إلى المزید من في

لتدریبیة والتأهیل في مجال العمل المیداني والتحریر الصحفي ومواكبة استخدام الوسائل الدورات ا

  الحدیثة في العمل التلفزیوني.

  هناك بعض المعوقات المهنیة في الممارسة الصحفیة في ظل التعددیة الحزبیة في بعض الدول

تشریع اإلعالمي في وتكریس مبدأ حریة الصحافة والعالقة ما بین الصحافة والسلطة ودور ال

  إرضاء حریة الصحافة أو الحد منها.

  تؤكد بعض الدراسات ضرورة تعیین حملة شهادة الصحافة وذلك إللمامهم بأبجدیات العمل

اإلعالمي ورفع سویة العاملین في األخبار في مجال اللغات العربیة واإلنجلیزیة من خالل تكثیف 

  الدورات التدریبیة الداخلیة والخارجیة.

 وصلت بعض الدراسات إلى أن التلفزیون المصدر الرئیس لألخبار ومتابعة األحداث من خالل ت

الرسائل اإلخباریة التي یقدموها المراسلون من كل بقاع العالم، وأن الثقة في أخبار التلفزیون 
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تستلزم وجود كادر مؤهل بمهارات عالیة في التقدیم واإلعداد والتحریر والصیاغة من أجل 

  اب الجمهور.استقط

  أكدت بعض الدراسات أن المؤسسات اإلعالمیة الكبیرة تتمیز بوجود عدد كبیر من العاملین

والموظفین لهم أهداف مختلفة، وأن صورة الجمهور تساهم في بناء المعنى وتكوین بعض القیم 

اإلخباریة، حیث أكدت بأن الصحفیین یوظفون القیم اإلخباریة بهدف إعطاء الموضوعات 

  طروحة أكثر أهمیة وذلك من خالل تبني أفكار واهتمامات الجمهور بهذه الموضوعات.الم

  توصلت بعض الدراسات إلى عدم وجود أي رضا عن العمل الصحفي الذي یقوم به لعدم توفر

اإلبداع في عملهم الصحفي وضعف و مساحات من الحریة وافساح المجال أمامهم في التمیز 

  لممارسة المهنة بالشكل المطلوب.المزایا والحوافز المشجعة 

  هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما یمیز 

تتمیز هذه الدراسة بكونها من الدراسات الحدیثة التي تبحث في هذا الموضوع الحیوي، وقلة 

الدراسات المتعلقة بالممارسات الصحفیة لمراسلي التلفزیون األردني, واألهم كونها تسلط الضوء على 

ل الصحفي في إثراء نشرات األخبار، ففي حدود علم الباحث ال توجد دراسات سابقة دور المراس

  تناولت هذا الموضوع.

لدراسة دور المراسل الصحفي في إثراء نشرات أخبار  تأتيوما یمیز دراسة الباحث أنها 

قة لم التلفزیون األردني لبیان المهارات المطلوبة ومعاییر األداء الصحفي، كون الدراسات الساب

تعالج هذا الموضوع والتي كانت تركز على الصحف وغیرها من وسائل اإلعالم ضمن دراسة 

  األمور المهنیة واتجاهات الجمهور وتحلیل المحتوى والمضمون.

ولكن على علم الباحث فإن هذه الدراسة األولى التي تتناول المراسل الصحفي ودوره في 

األردني لما لهذا الموضوع من أهمیة كبیرة للتعرف على  إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون
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المهارات للمراسل الصحفي والمشاكل التي تعرقل مهامه أثناء العمل، إضافة إلى الخروج بتوصیات 

  متابعة من مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون.و من شأنها أن تلقى اهتمام 

االتصال في األردن والبلدان  وأغلب الدراسات التي لجأ إلیها الباحث تركزت على القائم ب

إلى ضرورة رفع سقف الحریة تدعو العربیة والعالمیة والتي كانت معظم توصیات هذه الدراسات 

إلعالم المختلفة وخصوصًا وزیادة الدورات التدریبیة واستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة في وسائل ا

  ثورة التكنولوجیا والمعلوماتیة الهائلة.في ظل 

ة الباحث تمیزت عن الدراسات السابقة بالتركیز على عمل المراسل الصحفي ومدى ودراس

التزامه أیضًا بأخالقیات المهنة والمهارات المطلوبة إلثراء النشرات اإلخباریة والعوامل المؤثرة على 

أن و أداء المراسل الصحفي والمشاكل الداخلیة والخارجیة التي تواجه عمل المراسل، خصوصًا 

رات األخیرة في التلفزیون األردني من استخدام تقنیات حدیثة وتغییر في الشكل والمضمون التطو 

من المعرفة الواسعة بكافة المهارات وما یدور  ر إعالمیة مدربة ومؤهلة وعلى قدروجود كواد تتطلب

  أحداث على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي. من

یقوم به المراسل الصحفي في التلفزیون األردني لتحدید ما یجب أن  احثوجاءت دراسة الب

من مهام وواجبات والمهارات الصحفیة ومدى التزامه بأخالقیات العمل الصحفي والمعاییر المطلوبة 

لألداء الصحفي لیقوم بدوره في ظل ثورة االتصاالت وزیادة أعداد القنوات الفضائیة والتطور 

غة الخبر وطریقة صیاغته وتحریره وقوالبه بالشكل بهدف تطویر لو الملحوظ في صناعة األخبار 

  الذي یصل به إلى المتلقي.

بأنها ركزت اهتمامها في معرفة العوامل المؤثرة على أداء المراسل  ه الدراسة وتتمیز هذ

إلى الطموحات، باعتبار أن بیئة العمل  األداء ال یرتقيزیون األردني، ولماذا الصحفي في التلف

ؤسسي تؤثر بشكل كبیر على األداء، باإلضافة إلى التعرف على ما یدخل من وظروف العمل الم

مهارات ومعارف وتقنیات حدیثة إلتمام العمل اإلخباري، وذلك من خالل قیام الباحث أیضًا بإجراء 
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أكثر من موقع وكل حسب اختصاصه ومقابالت أیضًا مع  فيمقابالت مع المسؤولین في التلفزیون 

الصحفیین العاملین في دائرة األخبار في التلفزیون األردني للتعرف أكثر على  عدد من المراسلین

  المهمة . ه أثناءهواقع العمل المهني للمراسل الصحفي وأبرز العقبات التي تواج
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  الفصل الثالث: منهجیة الدراسة (الطریقة واإلجراءات)

: منهج الدراسة  أوًال

: مجتمع الدراسة   ثانیًا

  لثا: عینة الدراسةثا

: أدوات الدراسة   رابعًا

: الصدق والثبات   خامسًا

: متغیرات الدراسة   سادسًا

: إجراءات الدراسة    سابعًا

: األسالیب االحصائیة المستخدمة   ثامنًا
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  الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة (الطریقة واإلجراءات)

دراسة، مجتمع الدراسة، یتناول هذا الفصل عرضًا لمنهجیة الدراسة ویشتمل على (منهج ال

  عینة الدراسة، أدوات الدراسة، الصدق والثبات، متغیرات الدراسة، إجراءات الدراسة).

 :   منهج الدراسةأوًال

  : اعتمدت هذه الدراسة على 

: یعتبر هذا المنهج مناسبًا لهذه الدراسة، وذلك لتقدیم إطار نظري ومفاهیمي عن المنهج الوصفي

ات اإلعالم والمراسل الصحفي ونشرات األخبار وذلك اعتمادًا على الكتب المراسل الصحفي ونظری

    .ترونیة التي عالجت هذه المواضیعوالدوریات والرسائل والمواقع اإللك

على االستبیان والمالحظة والمقابلة وغیرها من األسالیب المیدانیة في جمع هذا المنهج یعتمد و  

اسة، وتحلیلها وفق أسس علمیة منهجیة للوصول إلى نتائج المعلومات والبیانات حول موضوع الدر 

 واقعیة عن المشكلة التي تتم دراستها، ویعد هذه المنهج مناسبًا للجانب المیداني من هذه الدراسة.

: مجتمع الدراسة   ثانیًا

یتكون مجتمع الدراسة من المراسلین الصحفیین العاملین في التلفزیون األردني، وتم عمل 

ألفراد مجتمع الدراسة، وقام الباحث في مرحلة الدراسة المسحیة بالطلب من التلفزیون مسح شامل 

األردني بتزویده بأعداد المراسلین الصحفیین العاملین في دائرة األخبار في التلفزیون األردني. 

  ) إناث.30) ذكور، (80، (ینصحفی ین) مراسل110والبالغ عددهم (
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: عینة الدراسة    ثالثًا

مقصود  لباحث في الدراسة العینة العنقودیة (العمدیة) وهي عینة یتم اختیارها بشكلاعتمد ا

ر الخصائص في أولئك األفراد دون غیرهم، وتبرز أهمیة العمدیة بتحدید من قبل الباحث نظرًا لتوف

االختیار للوحدات من خالل البحث المسبق لها والذي یعطي الموضوعیة والذاتیة للوحدات 

  )58، ص 2002(سمیسم، المختارة. 

  وقام الباحث بجمع العینة من الصحفیین المراسلین العاملین بدائرة األخبار في التلفزیون األردني.  

  )1-3جدول (

التوزیع النسبي ألفراد الدراسة حسب الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل اإلعالم، 

  الخبرة كمراسل صحفي

 النسبة المئویة كرارالت فئات المتغیر المتغیرات

 الجنس
 %72.7 80 ذكر
 %27.3 30 أنثى

 %100.0 110 المجموع

 العمر

  %4.5 5 سنة 25قل من أ
 %16.4 18 سنة 30- 25
 %29.1 32 سنة 35- 31
  %27.3 30 سنة 40- 36
  %22.7 25 كثرأسنة ف 41

 %100.0 110 المجموع

 المؤهل العلمي

  %71.8 79 بكالوریوس
  %19.1  21 ماجستیر
  %9.1  10 دكتوراه

 %100.0 110 المجموع
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 الخبرة في حقل اإلعالم

  %13.6 15 سنوات فأقل 5
 %26.4 29 سنوات 10- 6

 %40.9 45 سنة 11-15
  %19.1 21 سنة فأكثر 16

 %100.0 110 المجموع

 الخبرة كمراسل صحفي

  %22.7 25 سنوات فأقل 5
 %38.2 42 سنوات 10- 6

 %29.1 32 ةسن 11-15
  %10.0 11 سنة فأكثر 16

 %100.0 110 المجموع
) توزیـــع أفـــراد الدراســـة حســـب الخصـــائص الشخصـــیة والوظیفیـــة، 1-3یبـــین الجـــدول رقـــم (

فـــیالحظ أن نســـبة تمثیـــل الـــذكور أعلـــى مـــن نســـبة تمثیـــل اإلنـــاث، حیـــث بلغـــت نســـبة تمثیـــل الـــذكور 

، ومــن حیــث العمــر نجــد أن النســبة األعلــى )%27.3)، فیمــا بلغــت نســبة تمثیــل اإلنــاث (72.7%(

) ثــم الفئــة العمریــة %29.1ســنة والبالغــة ( 35-31من أفراد الدراسة تقع اعمارهم فــي الفئــة العمریــة 

ســـنة والبالغـــة  25) فیمـــا أدنـــى نســـبة تمثیـــل للفئـــة العمریـــة أقـــل مـــن %27.3ســـنة بنســـبة ( 36-40

ة األعلــى مــن أفــراد الدراســة مــن حملــة شــهادة )، وفیمــا یتعلــق بالمؤهــل العلمــي نجــد أن النســب4.5%(

)، فیمــا بلغــت نســبة %19.1)، ثــم حملــة شــهادة الماجســتیر بنســبة (%71.8البكــالوریوس وبنســبة (

). وفیما یتعلق بالخبرة في حقل اإلعالم یالحظ أن النسبة األعلى من %9.1حملة شهادة الدكتوراه (

 5) وأدنــى نســبة لــذوي الخبــرة %40.9والبالغــة (ســنة  15-11أفــراد الدراســة تقــع خبــرتهم فــي الفئــة 

). وفي المقابل من حیث الخبرة كمراسل صحفي نجد أن أعلى نســبة %13.6سنوات فأقل والبالغة (

ســـنة  16) وادنـــى نســـبة تمثیـــل لـــذوي الخبـــرة %38.2ســـنوات والبالغـــة ( 10-6تمثیـــل لـــذوي الخبـــرة 

  ).%10.0فأكثر والبالغة (
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: أدوات الدراسة   رابعًا

  م االعتماد على األدوات التالیة في جمع المعلومات والبیانات حول مشكلة الدراسة: ت

: تم االعتماد في هذه الدراسة بشكل رئیسي على االستبانة باعتبارها جهدًا علمیًا منظمًا االستبانة

للحصول على بیانات ومعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة، والتي تم تصمیمها لتناسب أغراض 

) إستبانة الدراسة قبل 1دراسة باإلعتماد على الدراسات السابقة كما هو مبین في الملحق رقم (ال

تجاهات أفراد عینة الدراسة (المراسل الصحفي) في موضوع  التحكیم وأسئلتها الستطالع آراء وإ

  الدراسة.

ابة مفتوحة وهي التي یقوم بها الباحث بطرح أسئلة غیر محددة، أي اسئلة تستدعي اجالمقابلة: 

وهي التي تمتاز بغزارة بیاناتها، وتكمن المقابلة الشخصیة للباحث من مالحظة سلوك األفراد 

والجماعات والتعرف إلى آرائهم ومعتقداتهم، وتعتمد المقابلة على المواجهة واالتصال بین الباحث 

، 2002،  والمبحوث وتوجه نحو عرض واضح والتي قد تثبت في صحة معلومات الباحث.(سمیسم

  ) 63ص 

وجرت المقابلة في هذه الدراسة مع المسؤولین في مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون وعدد من 

لملحق رقم المراسلین الصحفیین العاملین في دائرة األخبار في التلفزیون األردني كما هو مبین في ا

    ).5) والملحق رقم (4(

  أداة الدراسة:

) باالعتماد على 3ة كما هو مبین في الملحق رقم (تم تصمیم االستبانة بصورتها النهائی

الدراسات السابقة ذات العالقة،  وقد استخدم الباحث مقیاس لیكارت الخماسي في األداة ( موافق، 

  موافق بشدة، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة) وقسمت االستبانة إلى األجزاء التالیة:
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ي هدفت للتعریف بالدراسة وأهدافها وحث المستجیبین : كان من رسالة التغطیة والتالجزء األول

  على االستجابة الدقیقة ألسئلة الدراسة.

: یغطي الخصائص الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة (العمر، الجنس، المؤهل الجزء الثاني

  العلمي، عدد سنوات العمل في حقل اإلعالم، وعدد سنوات العمل كمراسل صحفي).

: یغطي المراسل ودوره في إثراء النشرات االخباریة في التلفزیون األردني من خالل الجزء الثالث

  المحاور التالیة:

  دور المراسل في إثراء النشرات اإلخباریة. .1

  العوامل المؤثرة على المراسل الصحفي. .2

  مهارات عمل المراسل الصحفي. .3

  مدى التزام المراسل الصحفي بأخالقیات المهنة. .4

  واجه المراسل الصحفي.الصعوبات التي ت .5

 (Likert)فقــرات أداة الدراســة التــي تقــیس متغیراتهــا تــم اعتمــاد تــدریج لیكــرت  علــىولإلجابــة 

درجــات،  3درجات، محاید؛  4درجات، موافق؛  5الخماسي؛ وذلك على النحو اآلتي: (موافق بشدة؛

  درجة). 1درجة، معارض بشدة؛  2معارض؛ 

: الصدق والثبات   خامسًا

: للتأكد من صدق األداة قبل صیاغتها النهائیة، قام الباحث بعرض االستبانة ةصدق الدراس  -أ

ما وضعت من أجله، وشمولها وسالمتها اللغویة عدد من المحكمین للتأكد من قیاس على 

وصدقها الظاهري، وقد أدخلت بعض التعدیالت علیها بناء على إضافات ومالحظات 
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اء هیئة التدریس في كلیات اإلعالم في المحكمین ذوي الخبرة واالختصاص من أعض

جامعة الشرق األوسط، وجامعة الیرموك، وجامعة البترا، وجامعة الزرقاء، حتى أصبحت 

) محكمًا كما هو مبین 13االستمارة في صورتها النهائیة لتطبیق الدراسة، حیث بلغ عددهم (

  ).2في الملحق رقم (

م حساب معامل الفاكرنباخ لالتساق الداخلي بین الختبار ثبات أداة الدراسة تثبات الدراسة:   -ب

  فقرات االستبیان.

  الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

ألغــراض التحقــق مــن ثبــات االتســاق الــداخلي لمتغیــرات الدراســة، تــم اســتخدام معادلــة      

نة )، حیــث بلغــت قیمــة معامــل الثبــات بــین جمیــع فقــرات االســتباα) (Cronbach’sكرونبــاخ ألفــا (

)، وعلــى مســتوى متغیــرات ومجــاالت الدراســة فقــد جــاءت معــامالت الفاكرونبــاخ أعلــى مــن 0.932(

  ):2-3) والتي تشیر إلى ثبات أداة الدراسة، والنتائج موضحة في الجدول (0.7القیمة (

  )2-3جدول (
  قیم معامالت ثبات االتساق الداخلي 

 المجال  المتغیر
  عدد

  الفقرات
  ثبات االتساق

  الداخلي
 0.914 19  . دور المراسل في إثراء نشرات األخبار1

. العوامل المؤثرة 2
  على المراسل

 0.730 10 . المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل المراسل1
 0.979 8 . العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل المراسل2

 0.883 18 الكلي

. مهارات المراسل 3
  الصحفي

 0.981 17  لمراسل  . المهارات الشخصیة لعمل ا1
 0.728 8  . المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل المراسل2

 0.956 25 الكلي
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 0.827 7  المهنة بأخالقیات المراسل التزام مدى .4

 التي الصعوبات .5

    المراسل تواجه

. الصعوبات التي تواجه المراسل في  الحصول على 1
  المعلومات

7 0.717 

 0.973 8  ه المراسل. المعیقات التي تواج2
 0.889 15 الكلي

 0.932 84  االستبیان فقرات جمیع
  المعیار المعتمد للحكم على درجة التقدیر

تــم اعتمــاد النمــوذج اإلحصــائي ذي التــدریج النســبي؛ بهــدف إطــالق األحكــام علــى األوســاط 

) علــى 5- 1لمقیاس (وذلك بقسمة مدى درجات االحسابیة للفقرات والدرجة الكلیة لكل متغیر أو مجال، 

) وعلیــه ســتكون المســتویات علــى 1.33=1/3-5مستویات، بحیث تــم حســاب طــول كــل فئــة وهــي: ( ةثالث

  :النحو اآلتي

  فئة المتوسطات الحسابیة  الدرجة
  فأكثر  3.68 مرتفعة

  3.67-2.34 متوسطة
 2.34أقل من  منخفضة
: متغیرات الدراسة   سادسًا

  المتغیرات التصنیفیة :

 الجنس ( ذكور، اناث )جتماعي : النوع اال - 1

 فاكثر)  41)، (40-36)، (35-31)، (30- 25عاما فأقل،( 25من العمر :  - 2

العامة (متوسط)، بكالوریوس،  ویةدبلوم بعد الثان ،أقل من الثانویة العامةالمؤهل العلمي :  - 3

 ماجستیر، دكتوراه.
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سنوات)،  10ت الى سنوا 6سنوات، (من  5أقل من عدد سنوات العمل في حقل اإلعالم:  - 4

 سنة فما فوق)  16سنة)، ( من  15سنة الى  11(من 

 - 11سنوات)، (من  10 -  6قل)، (من أسنوات ف 5عدد سنوات العمل كمراسل صحفي: ( - 5

  سنة فأكثر). 16سنة)، (من  15

  .المراسل الصحفيالمتغیرات المستقلة: 

  إثراء نشرات األخبار. المتغیرات التابعة:  

: إجراءاتساب    الدراسة عًا

  تم اتباع اإلجراءات التالیة  للدراسة:

 تم تحدید عنوان الدراسة بعد االطالع على العدید من الدراسات السابقة. - 1

 كتابة خطة الدراسة. - 2

 كتابة اإلطار النظري. - 3

 تصمیم االستبانة وتحكیمها. - 4

 بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها.  - 5

في  ینصحفی ینمراسل 110ة الدراسة والتي ضمت نتحدید مجتمع الدراسة واختیار عی - 6

التلفزیون األردني والحصول على الموافقات الرسمیة (تسهیل المهمة) كما هو مبین في 

 ).6الملحق رقم (

توزیع وجمع االستبانات من أفراد عینة الدراسة واستغرق توزیع االستبانات وجمعها حوالي  - 7

 اسبوعین.
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 .SPSSالستبانات الرزم اإلحصائیة تحلیل البیانات المتجمعة من ا  - 8

 عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة.  - 9

 كتابة النتائج والتوصیات . - 10

 اخراج الدراسة بصورتها النهائیة . - 11

: األسالیب اإل   حصائیة المستخدمةثامنًا

) لمعالجــة البیانــات, SPSSألغــراض المعالجــة اإلحصــائیة تــم اســتخدام  حزمــة برمجیــات (

حصــائیة التــي تتناســب وطبیعــة الدراســة ى الحاســوب, واســتخدمت األســالیب اإلا إلــوالتــي تــم إدخالهــ

  ).(a≤ 0.05ومستوى متغیراتها, واألخذ بمستوى الداللة 

  ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الطرق اإلحصائیة التالیة:

  التكرارات والنسب المئویة لوصف خصائص أفراد الدراسة.  -

اف المعیــاري: لإلجابــة علــى التســاؤالت مــن األول إلــى التســاؤل المتوســط الحســابي واالنحــر   -

الخـــامس، وذلـــك بحســـاب القیمـــة التـــي یعطیهـــــا أفـــراد الدراســـة لكـــل عبـــارة أو مجموعـــة مــــن 

 . الً أو مجا راً العبارات التي تمثل متغی

 .تحلیل التباین االحادي: لإلجابة على السؤال السادس بهدف التعرف على داللة الفروق 

 ر شیفیه لالختبارات البعدیة الختبار دالالت الفروق البعدیة الثنائیة.اختبا 
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  الفصل الرابع: عرض النتائج

  عرض إجابات المراسل الصحفي على فقرات اإلستبیان          
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  الفصل الرابع

 عرض النتائج

یاریة تم عرض نتائج الدراسة من خالل استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات المقیاس، ومن ثم إختبار فرضیات الدراسة 

) للعینات المستقلة، وتحلیل التباین األحادي، وفیما یلي عرض لنتائج الدراسة Tباستخدام إختبار (

افات المعیاریة الوصفیة حسب محاور المقیاس: التحلیل الوصفي، المتوسطات الحسابیة واالنحر 

  على متغیرات الدراسة.

  عرض إجابات المراسل الصحفي على فقرات اإلستبیان:

ما دور المراسل الصحفي في الذي نصَّ على " النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول

فقد تم حساب  لإلجابة عن سؤال الدراسة األول؛ ".إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون االردني؟

 ).1-4واالنحرافات المعیاریة، وذلك كما في الجدول (اط الحسابیة األوس

  )1-4جدول (

قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على ابعاد متغیر دور المراسل الصحفي في إثراء 

  ردنينشرات اإلخباریة في التلفزیون األ ال

رقم 
  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  لدرجةا  المعیاري

8 
التركیز على األخبار التي ترسخ الهویة 

 متوسطة 0.66 3.65 1  الوطنیة 

18 
الرقمیة في سرعة  اكنولوجیاتقان استخدام الت

  حداث نقل األ
 متوسطة 1.69 3.65 2
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 متوسطة 0.74 3.65 3  یر التنوع في مضامین األخبار والتقار  7
 وسطةمت 0.70 3.64 4  یة لاختیار المقدمات االستهال  3

ل في كتابة سااللتزام  بعناصر الربط والتسل 17
  خبار والتقاریراأل

 متوسطة 0.67 3.64 5

الوعي التام والمتابعة  الیومیة لألحداث و  16
  بأول  أوالً  التطورات

 متوسطة 1.14 3.63 6

 متوسطة 0.79 3.55 7  خبار الجدیدة والتقاریر المنوعة البحث عن األ 11
 متوسطة 0.93 3.55 8  فقا للقیم اإلخباریة .افضل األخبار و  6

ومنح فرصة بث تقاریر میدانیة  تهم المواطن  15
  متساویة ألطراف الحدث 

 متوسطة 1.15 3.53  9

 متوسطة 0.76 3.52 10  اختیار لقطات مصورة وشخصیات مؤثرة . 5

االخبار واالحداث في  التوزان في تغطیة 10
  المحافظات 

 متوسطة 1.11 3.49 11

12 
التواجد الخارجي للمراسلین یعزز من سرعة 

 متوسطة 1.06 3.48 12  نقل االحداث وقت حدوثها 

14 
والتقاریر التي ال تتعارض مع  بث األخبار

  نظمة والتعلیمات األ 
 متوسطة 1.09 3.45 13

 متوسطة 1.10 3.44 14  حداث المحلیة بكثافة تغطیة األ 9

13 
ة ع سیاساألخبار التي ال تتناسب م حذف
 متوسطة 1.10 3.44 15  القناة 

19 
استخدام عناصر الصور المختلفة من أفالم 

 متوسطة 1.62 3.35 16  وشرائح ورسومات وخرائط في جمیع األخبار

4 
نقاط التركیز على األخبار اإلیجابیة  واهمال  ال

  السلبیة 
 متوسطة 0.93 3.31 17

اختیار الموضوعات وابرازها والتوسع بها   2
  طریقة أفضل ب

 متوسطة 1.20 3.09 18

 متوسطة  0.69 3.05 19   األخبار المالئمة لطبیعة الجمهوراختیار  1
 متوسطة 0.66 3.48  --- الدرجة الكلیة  

دور المراسل الصحفي ) وجود درجة متوسطة من الموافقة على 1-4یالحظ من جدول (

) وانحراف معیاري 3.48وسط اجابات (بمت في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني
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جمیعها جاءت بدرجة تقدیر متوسطة. وكانت  ها)، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ أن0.66(

  أعلى التقدیرات على الفقرات:

) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى " التركیــز علــى األخبــار التــي ترســخ 8الفقــرة رقــم ( - 

ـــــات ( ـــــة" بمتوســـــط اجاب ـــــدیر 0.66) وانحـــــراف معیـــــاري (3.65الهویـــــة الوطنی ) وبدرجـــــة تق

 متوسطة.

الرقمیة في  اعلى " اتقان استخدام التكنولوجی ) في المرتبة الثانیة والتي تنص18الفقرة رقم ( - 

) وبدرجــة تقــدیر 1.69) وانحــراف معیــاري (3.65ســرعة نقــل األحــداث" بمتوســط اجابــات (

 متوسطة.

  الفقرات: علىأما أدنى درجات التقدیر فكانت 

والتـــي تـــنص علـــى " اختیـــار األخبـــار المالئمـــة  ة) فـــي المرتبـــة التاســـعة عشـــر 1الفقـــرة رقـــم ( - 

ــــاري (3.05لطبیعــــة الجمهــــور" بمتوســــط اجابــــات ( ) وبدرجــــة تقــــدیر 0.69) وانحــــراف معی

 متوسطة.

والتــي تــنص علــى " اختیــار الموضــوعات وابرازهــا  ة) فــي المرتبــة الثامنــة عشــر 2الفقــرة رقــم ( - 

) وبدرجــة 1.20) وانحــراف معیــاري (3.09یقــة أفضــل" بمتوســط اجابــات (والتوســع بهــا بطر 

 تقدیر متوسطة.

ما العوامل المؤثرة على دور  الذي نصَّ على: "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 

لإلجابة عن سؤال الدراسة  ".المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟

  ).2-4واالنحرافات المعیاریة، وذلك كما في الجدول (حساب األوساط الحسابیة  تم الثاني؛
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  )2-4جدول (

قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على أبعاد متغیر العوامل المؤثرة على دور المراسل 

 الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني

رقم 
  لوسطا  الرتبة  المجال المجال

  الحسابي
  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

 المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل المراسل 1
 الصحفي 

 مرتفعة 0.61 3.90  1

العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل  2
 متوسطة 1.34 3.57  2 الصحفي المراسل

 مرتفعة 0.74 3.75  ---  الدرجة الكلیة 
لعوامل المؤثرة على دور المراسل الصحفي في ) أنَّ الدرجة الكلیة ل2-4یالحظ من جدول (

) 3.75إثــراء النشــرات اإلخباریــة فــي التلفزیــون األردنــي قــد جــاءت بدرجــة مرتفعــة بمتوســط اجابــات (

)، وعلى مستوى مجالي المقیاس نالحظ أن أعلــى درجــة تقــدیر كانــت علــى 0.74وانحراف معیاري (

ـــة التـــي تواجـــه عمـــل المراســـل ب ) وانحـــراف معیـــاري 3.90متوســـط اجابـــات (مجـــال المشـــاكل الداخلی

) وبدرجة تقدیر مرتفعة. وفي الدرجة الثانیة جاء مجال العوامل الخارجیة المــؤثرة علــى عمــل 0.61(

  ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.34) وانحراف معیاري (3.57المراسل بمتوسط اجابات (

لمــؤثرة علــى دور وفیمــا یلــي النتــائج مفصــلة علــى مســتوى كــل مجــال مــن مجــالي العوامــل ا

  المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني:
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  الصحفي . المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل المراسل1

  )3-4جدول (
قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل 

  الصحفي المراسل
رقم 
  الوسط  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الحسابي
  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

4 
 وفر نظام حوافز مناسب  للمراسلینعدم ت

 مرتفعة 0.53 4.42 1  الصحفیین 

 مرتفعة 0.62 4.39 2  عدم وضوح االنظمة والتعلیمات 8

الترفیعات والترقیات والمكافآت تذهب لغیر  6
 مرتفعة 0.57 4.38 3  میزین في العملالمت

 مرتفعة 0.59 4.38 4  الصحفیین العالقات بین المراسلین 7
 مرتفعة 0.60 4.29 5  جراءات الروتینیة والبیروقراطیةاال 5

عدم التخصص في المؤهل العلمي في مجال  9
 متوسطة 1.43 3.63 6  الصحافة واإلعالم  یضعف االداء 

عي وبین االبداع ال عالقة بین التخصص الجام 10
 متوسطة 1.39 3.53 7   الصحفي في عمل المراسل

 للمراسلین  ةمتساوی رصعدم اعطاء ف 3
 متوسطة 1.58 3.35 8  حداث والمهمات الخارجیةلتغطیة األالصحفیین 

اصة في التصویر والمونتاج صعوبات فنیة خ 2
 متوسطة 1.56 3.34 9  والنقل

 متوسطة  1.52 3.28 10   عوامل شخصیة 1
 مرتفعة 0.61 3.90  ---  الدرجة الكلیة  

 ) وجود درجة مرتفعة من المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل 3-4یالحظ من جدول (

)، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ 0.61) وانحراف معیاري (3.90بمتوسط اجابات ( الصحفي

أن خمس فقرات جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة وخمس فقرات بدرجة تقدیر متوسطة. وكانت أعلى 

  الفقرات:التقدیرات على 
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) فـــي المرتبـــة األولـــى والتـــي تـــنص علـــى " عـــدم تـــوفر نظـــام حـــوافز مناســـب  4الفقـــرة رقـــم ( - 

) وبدرجــة تقــدیر 0.53) وانحراف معیاري (4.42" بمتوسط اجابات (الصحفیین  للمراسلین 

 مرتفعة.

) فــي المرتبــة الثانیــة والتــي تــنص علــى " عــدم وضــوح األنظمــة والتعلیمــات " 8الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.62) وانحراف معیاري (4.39ط اجابات (بمتوس

  أما أدنى درجات التقدیر فكانت على الفقرات:

) فــي المرتبــة العاشــرة والتــي تــنص علــى " عوامــل شخصــیة " بمتوســط اجابــات 1الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.52) وانحراف معیاري (3.28(

لتاسعة والتــي تــنص علــى " صــعوبات فنیــة خاصــة فــي التصــویر ) في المرتبة ا2الفقرة رقم ( - 

) وبدرجــــة تقــــدیر 1.56) وانحــــراف معیــــاري (3.34والمونتــــاج والنقــــل " بمتوســــط اجابــــات (

 متوسطة.

  . العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل المراسل2

  )4-4جدول (

 رجیة المؤثرة على عمل المراسلقیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال العوامل الخا

  الصحفي 

رقم 
  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

عدم وجود انسجام مع المراسلین  3
 متوسطة 1.41 3.65 1  الصحفیین 

 متوسطة 1.42 3.61 2  زیادة وتضارب التعلیمات  7
 توسطةم 1.42 3.60 3   ضغوط العمل الیومي وعامل الوقت  1

عدم تقدیر المسؤولین في القناة لعمل  5
 متوسطة 1.40 3.58 4  الصحفي المراسل 
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 متوسطة 1.40 3.57 5  التكتالت والمحاباة في العمل . 6
 متوسطة 1.41 3.56 6  ضعف التنسیق ما بین المراسلین والقناة . 2
 متوسطة 1.38 3.54 7  االجراءات اإلداریة والتنظیمیة  8
 متوسطة  1.59 3.45 8  في االمان الوظی عدم توفر 4
 متوسطة 1.34 3.57  ---  الدرجة الكلیة  

) وجود درجة متوسطة من العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل 4- 4یالحظ من جدول (

)، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ 1.34) وانحراف معیاري (3.57المراسل بمتوسط اجابات (

  على التقدیرات على الفقرات:أتقدیر متوسطة. وكانت جاءت بدرجة أن جمیع الفقرات 

) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى " عــدم وجــود انســجام مــع المراســلین " 3الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.41) وانحراف معیاري (3.65بمتوسط اجابات (

لتعلیمــات " بمتوســط ) فــي المرتبــة الثانیــة والتــي تــنص علــى " زیــادة وتضــارب ا7الفقرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.42) وانحراف معیاري (3.61اجابات (

  دنى درجات التقدیر فكانت على الفقرات:أأما 

) في المرتبة الثامنة والتي تنص علــى " عــدم تــوفر االمــان الــوظیفي " بمتوســط 4الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.59) وانحراف معیاري (3.45اجابات (

داریـــة والتنظیمیـــة " جـــراءات اإلرتبـــة الســـابعة والتـــي تـــنص علـــى " اإل) فـــي الم8الفقـــرة رقـــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.38) وانحراف معیاري (3.54بمتوسط اجابات (

مراسل الما المهارات الالزم توافرها في  الذي نصَّ على: " النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث

تم حساب  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ ".إلخباریة في التلفزیون األردني؟الصحفي للنشرات ا

 ).5-4وذلك كما في الجدول (، واالنحرافات المعیاریةاألوساط الحسابیة 
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  )5-4جدول (
مراسل القیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على أبعاد متغیر المهارات الالزم توافرها في 

 ات اإلخباریة في التلفزیون األردنيالصحفي للنشر 
رقم 
 المجال

  الوسط  الرتبة  المجال
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  الدرجة

المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل  2
 مرتفعة 0.30 4.37  1  الصحفي  المراسل

المهارات الشخصیة لعمل المراسل   1
 مرتفعة 1.00 3.96  2   الصحفي 

 مرتفعة 0.69 4.09  ---  الدرجة الكلیة 
مراســل الصــحفي ال) أنَّ الدرجــة الكلیــة للمهــارات الــالزم توافرهــا فــي 5-4یالحظ مــن جــدول (

) وانحراف 4.09للنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (

ال علــى درجــة تقــدیر كانــت علــى مجــأ)، وعلــى مســتوى مجــالي المتغیــر نالحــظ أن 0.69معیــاري (

) وانحــراف معیــاري 4.37بمتوســط اجابــات (الصــحفي المعاییر الشخصیة التي تحكم عمــل المراســل 

) وبدرجة تقدیر مرتفعــة. وفــي الدرجــة الثانیــة جــاء مجــال المهــارات الشخصــیة لعمــل المراســل 0.30(

  ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.1.00) وانحراف معیاري (3.96بمتوسط اجابات ( الصحفي

ائج مفصــلة علــى مســتوى كــل مجــال مــن مجــالي المهــارات الــالزم توافرهــا فــي وفیمــا یلــي النتــ

  مراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني:ال
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   الصحفي. المهارات الشخصیة لعمل المراسل 1

  )6-4جدول (
اسل قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال المهارات الشخصیة لعمل المر 

   الصحفي 
رقم 
  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

اطلع رئیس التحریر على األخبار والتقاریر  10
  اإلخباریة التي أكتبها

 مرتفعة 1.04 4.17 1

 مرتفعة 1.02 4.07 2  لیب تحلیل وتقییم الخبر وتحریره لم بأساأ 14
 مرتفعة 1.23 4.07 3  ادارة الحوار درة على االستماع و امتلك الق 16
 مرتفعة 1.00 4.04 4  ار قبل بثهاالتزم بالتحقق من صحة األخب 9
 مرتفعة 1.24 4.03 5  النجلیزیة قراءة وكتابة ومحادثة أتقن اللغة ا 4
 مرتفعة 1.23 4.03 6  ت تدریبیة متخصصة داخلیة وخارجیةالتحق بدورا 15
 مرتفعة 1.23 4.01 7  تاج التلفزیوني ت التصویر والموناتقن اساسیا 11

مختلفة من الجمهور امتلك المعرفة بموقف الشرائح ال 12
  المهتم بالحدث

 مرتفعة 1.20 3.99 8

تكیف المكاني والزماني في امتلك القدرة على ال 17
  العمل 

 مرتفعة 1.21 3.98 9

13 
في تحلیل وصیاغة الحدث  اقوم بتطویر االسالیب

 مرتفعة 1.20 3.96 10  اإلخباري

 مرتفعة 1.00 3.95 11  لم بأسالیب جمع المعلومات اإلخباریة أ 8
 مرتفعة 1.01 3.93 12   اجید اللغة العربیة نحوا وقواعد 3
 مرتفعة 1.15 3.85 13  بأصول اساسیات العمل الصحفي التلفزیوني  ألم 7
 فعةمرت 1.14 3.84 14  اتابع كل ما هو جدید في حقل تحریر األخبار. 5

6 
 ااجید استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة وتطبیقاته

 مرتفعة 1.15 3.84 15  األخبار  تحریرفي مجال 

2 
لم بأسس ومعاییر إجراء المقابالت اإلخباریة أ

  التلفزیونیة 
 مرتفعة 1.17 3.80 16

 مرتفعة 1.18 3.78 17  أتقن فن تحریر األخبار التلفزیونیة   1
 مرتفعة 1.00 3.96  --- الدرجة الكلیة  
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 ) وجود درجة مرتفعة من المهارات الشخصیة لعمل المراسل6-4یالحظ من جدول (

)، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ 1.00) وانحراف معیاري (3.96بمتوسط اجابات ( الصحفي

  جمیعها جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرات: هاأن

) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى " اطلــع رئــیس التحریــر علــى األخبــار 10الفقــرة رقــم ( - 

) وبدرجــة 1.04) وانحــراف معیــاري (4.17والتقاریر اإلخباریة التي اكتبهــا" بمتوســط اجابــات (

 تقدیر مرتفعة.

ـــى " 14الفقـــرة رقـــم ( -  لـــم بأســـالیب تحلیـــل وتقیـــیم الخبـــر أ) فـــي المرتبـــة الثانیـــة والتـــي تـــنص عل

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.1.02) وانحراف معیاري (4.07توسط اجابات (وتحریره" بم

  دنى درجات التقدیر فكانت على الفقرات:أأما 

والتـــي تـــنص علـــى " أتقـــن فـــن تحریـــر األخبـــار  ة) فـــي المرتبـــة الســـابعة عشـــر 1الفقـــرة رقـــم ( - 

 ة.) وبدرجة تقدیر مرتفع1.18) وانحراف معیاري (3.78التلفزیونیة " بمتوسط اجابات (

والتــي تــنص علــى " الــم بأســس ومعــاییر إجــراء  ة) فــي المرتبــة السادســة عشــر 2الفقــرة رقــم ( - 

ـــــة" بمتوســـــط اجابـــــات ( ـــــة التلفزیونی ) 1.17) وانحـــــراف معیـــــاري (3.80المقـــــابالت اإلخباری

 وبدرجة تقدیر مرتفعة.
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  الصحفي . المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل المراسل2

  )7-4جدول (
بیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل قیم األوساط الحسا

  الصحفي المراسل
رقم 
  الوسط  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الحسابي
  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

 مرتفعة 0.52 4.50 1  ضغوطات خارجیة 3
 مرتفعة 0.52 4.44 2  أهمیة االحداث 2
 مرتفعة 0.50 4.43 3  سیاسة الحكومة مرتفعة 1
 مرتفعة 0.50 4.35 4  القلق على وضعي الوظیفي والمالي 4
 مرتفعة 0.54 4.32 5  سیاسة القناة 8
 مرتفعة 0.48 4.31 6  المصالح الخاصة 7
 مرتفعة 0.54 4.31 7  القناعة الشخصیة 5
 مرتفعة 0.53 4.29 8  العالقات الشخصیة 6
 مرتفعة 0.30 4.37  ---  الدرجة الكلیة  

) وجود درجة مرتفعة من المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل 7- 4جدول (یالحظ من 

)، وعلى مستوى فقرات 0.30) وانحراف معیاري (4.37بمتوسط اجابات ( الصحفي المراسل

  المجال نالحظ أن جمیع الفقرات جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرات:

لى والتي تنص على " ضغوطات خارجیة " بمتوســط اجابــات ) في المرتبة األو 3الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.52) وانحراف معیاري (4.50(

) فــي المرتبــة الثانیــة والتــي تــنص علــى " أهمیــة االحــداث " بمتوســط اجابــات 2الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.52) وانحراف معیاري (4.44(

  ت على الفقرات:أما ادنى درجات التقدیر فكان
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) في المرتبة الثامنة والتي تنص على " العالقات الشخصیة " بمتوسط اجابات 6الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.53) وانحراف معیاري (4.29(

) في المرتبة السابعة والتي تنص على " القناعة الشخصــیة " بمتوســط اجابــات 5الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.0.54) وانحراف معیاري (4.31(

المراسل الصحفي  التزامما واقع  الذي نصَّ على "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع 

سؤال الدراسة  علىلإلجابة  ".؟بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني

 ).8- 4ذلك كما في الجدول (واالنحرافات المعیاریة، و  فقد تم حساب األوساط الحسابیة الرابع؛

  )8-4جدول (
المراسل الصحفي  التزامقیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على فقرات متغیر واقع 

  بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني
 رقم

  الرتبة  الفقرة الفقرة
  الوسط

  الحسابي
  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

 مرتفعة 0.55 4.50 1   الصحفي شرفال میثاق 4
 مرتفعة 0.54 4.49 2   المهني الشرف میثاق 5
 مرتفعة 0.55 4.48 3  القومیة المسؤولیة 7
 مرتفعة 0.55 4.44 4   الوطنیة المسؤولیة 6
 مرتفعة 0.51 4.40 5   المعلومات على الحصول ضمان قانون 3
 مرتفعة 0.56 4.34 6   والنشر المطبوعات قانون 1
 مرتفعة 0.53 4.30 7   والمسموع المرئي قانون 2
 مرتفعة  0.38 4.42  ---  الكلیة الدرجة  

) وجود درجة مرتفعة من الموافقة على واقع التزام المراسل 8-4یالحظ من جدول (

) 4.42الصحفي بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بمتوسط اجابات (
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جمیعها جاءت بدرجة تقدیر  ها)، وعلى مستوى فقرات المتغیر نالحظ أن0.38( وانحراف معیاري

  على التقدیرات على الفقرات:أمرتفعة. وكانت 

) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى " میثــاق الشــرف الصــحفي " بمتوســط 4الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.55) وانحراف معیاري (4.50اجابات (

) في المرتبــة الثانیــة والتــي تــنص علــى " میثــاق الشــرف المهنــي " والملحــق رقــم 5(الفقرة رقم  - 

) یوضح میثاق الشرف المهنــي الخــاص بالعــاملین بقطــاع اإلعــالم المرئــي والمســموع فــي 7(

) وبدرجـــة 0.54) وانحــراف معیــاري (4.49المملكــة األردنیــة الهاشــمیة، بمتوســط اجابــات (

 تقدیر مرتفعة.

  لتقدیر فكانت على الفقرات:دنى درجات اأأما 

) فــي المرتبــة الســابعة والتــي تــنص علــى " قــانون المرئــي والمســموع " بمتوســط 2الفقــرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.53) وانحراف معیاري (4.30اجابات (

) فــــي المرتبــــة السادســــة والتــــي تــــنص علــــى "  قــــانون المطبوعــــات والنشــــر " 1الفقــــرة رقــــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.56) وانحراف معیاري (4.34بمتوسط اجابات (

ما هي الصعوبات التي تواجه المراسل الذي نصَّ على: " النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس

 تم لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس؛ ".الصحفي بالحصول على المعلومات والمعوقات المهنیة؟

 ).9- 4عیاریة، وذلك كما في الجدول (واالنحرافات الم حساب األوساط الحسابیة
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  )9-4جدول (
قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة على أبعاد متغیر الصعوبات التي تواجه المراسل 

 الصحفي بالحصول على المعلومات والمعوقات المهنیة
رقم 
 المجال

الوسط   الرتبة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  الدرجة

 بات التي تواجه المراسلالصعو  1
 مرتفعة 0.34 4.46  1  الحصول على المعلوماتفي  الصحفي

 متوسطة 1.31 3.55  2  الصحفي المعیقات التي تواجه المراسل 2
 مرتفعة 0.69 3.98  ---  الدرجة الكلیة 

) أنَّ الدرجـــة الكلیـــة للصـــعوبات التـــي تواجـــه المراســـل الصــــحفي 9-4یالحـــظ مـــن جـــدول (

) 3.98معلومــات والمعوقــات المهنیــة قــد جــاءت بدرجــة مرتفعــة بمتوســط اجابــات (بالحصــول علــى ال

)، وعلى مستوى مجالي المقیاس نالحظ أن أعلــى درجــة تقــدیر كانــت علــى 0.69وانحراف معیاري (

) 4.46مجـــال الصـــعوبات التـــي تواجـــه المراســـل فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات بمتوســـط اجابـــات (

تقــدیر مرتفعــة. وفــي الدرجــة الثانیــة جــاء مجــال المعیقــات التــي  ) وبدرجــة0.34وانحــراف معیــاري (

) وبدرجـــــة تقـــــدیر 1.31) وانحـــــراف معیـــــاري (3.55بمتوســـــط اجابـــــات ( الصـــــحفي تواجـــــه المراســـــل

  متوسطة.

وفیمـــا یلـــي النتـــائج مفصـــلة علـــى مســـتوى كـــل مجـــال مـــن مجـــالي الصـــعوبات التـــي تواجـــه 

  قات المهنیة:المراسل الصحفي بالحصول على المعلومات والمعو 

  في الحصول على المعلومات الصحفي . الصعوبات التي تواجه المراسل1

  )10-4جدول (
قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال الصعوبات التي تواجه المراسل 

  في  الحصول على المعلوماتالصحفي 
رقم 
  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  ريالمعیا

 مرتفعة 0.52 4.63 1  تعدد المصادر اإلعالمیة . 2
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در األخبار الرسمیة وغیر الوصول الى مصا 1
   الرسمیة

 مرتفعة 0.54 4.48 2

 مرتفعة 0.58 4.45 3  ضعف الممارسة الحرفیة المهنیة  5
 مرتفعة 0.62 4.45 4  الرقابة المسبقة وحریة التعبیر  6
 مرتفعة 0.53 4.42 5  ضعف االمكانات الفنیة  7
 مرتفعة 0.58 4.40 6  نظمة والتعلیمات المقیدة األ  4
 مرتفعة  0.56 4.39 7  تلفة وقات مخأفي  نترنتإل باتوفر االتصال  3
 مرتفعة 0.34 4.46  ---  الدرجة الكلیة  

 ) وجود درجة مرتفعة من الصعوبات التي تواجه المراسل10- 4یالحظ من جدول (

)، وعلى 0.34) وانحراف معیاري (4.46لى المعلومات بمتوسط اجابات (الحصول عفي  الصحفي

على التقدیرات على أجمیعها جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة. وكانت  هامستوى فقرات المجال نالحظ أن

  الفقرات:

) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى " تعــدد المصــادر اإلعالمیــة " بمتوســط 2الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.52حراف معیاري () وان4.63اجابات (

) في المرتبة الثانیة والتي تنص على " الوصول إلى مصادر األخبار الرســمیة 1الفقرة رقم ( - 

) وبدرجـــــة تقـــــدیر 0.54) وانحـــــراف معیـــــاري (4.48وغیـــــر الرســـــمیة " بمتوســـــط اجابـــــات (

 مرتفعة.

  دنى درجات التقدیر فكانت على الفقرات:أأما 

وقــات أنترنــت فــي إل) في المرتبة السابعة والتــي تــنص علــى " تــوفر االتصــال با3الفقرة رقم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.56) وانحراف معیاري (4.39جابات (إمختلفة " بمتوسط 

) فــــي المرتبــــة السادســــة والتــــي تــــنص علــــى " األنظمــــة والتعلیمــــات المقیــــدة " 4الفقــــرة رقــــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.0.58ي () وانحراف معیار 4.40جابات (إبمتوسط 
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  الصحفي . المعیقات التي تواجه المراسل2

  )11-4جدول (

  الصحفي  قیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مجال المعیقات التي تواجه المراسل

رقم 
  الرتبة  الفقرة الفقرة

  الوسط
  الحسابي

  االنحراف
  الدرجة  المعیاري

 متوسطة 1.35 3.65 1  التدریب والتأهیل  2
 متوسطة 1.42 3.59 2  التمكین الفني للعاملین  8
 متوسطة 1.41 3.59 3  وانین والتعلیمات المنظمة للعمل الق 3
 متوسطة 1.43 3.59 4  االتصال مع مصادر المعلومات والقیادات المؤثرة . 7

1 
والمؤسسات  الصحفي العالقة بین المراسل
 متوسطة 1.30 3.55 5  الحكومیة واألهلیة 

 متوسطة 1.39 3.53 6  تعدد جهات االتصال  6

5 
لوجستي إلتمام مهام عمل المراسل ضعف الدعم ال

 متوسطة 1.54 3.47 7  الصحفي

4 
عدم تقدیر واحترام المسؤولین لوقت وعمل المراسل 

 متوسطة  1.53 3.44 8  الصحفي

 متوسطة 1.31 3.55  --- الدرجة الكلیة  
) وجود درجة متوسطة من المعیقات التي تواجه المراسل 11-4یالحظ من جدول (

)، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ 1.31) وانحراف معیاري (3.55بمتوسط اجابات (الصحفي 

  أن جمیع الفقرات جاءت بدرجة تقدیر متوسطة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرات:

التــدریب والتأهیــل " بمتوســط اجابــات  ) فــي المرتبــة األولــى والتــي تــنص علــى "2الفقرة رقــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.35) وانحراف معیاري (3.65(

) فـــي المرتبـــة الثانیــة والتـــي تـــنص علـــى " التمكــین الفنـــي للعـــاملین " بمتوســـط 8الفقــرة رقـــم ( - 

 ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.42) وانحراف معیاري (3.59اجابات (

  الفقرات:دنى درجات التقدیر فكانت على أأما 
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) فــي المرتبــة الثامنــة والتــي تــنص علــى " عــدم تقــدیر واحتــرام المســؤولین لوقــت 4الفقرة رقم ( - 

) وبدرجــة 1.53) وانحــراف معیــاري (3.44" بمتوســط اجابــات ( الصــحفي  وعمــل المراســل

 تقدیر متوسطة.

هــام ) في المرتبة السابعة والتي تنص على " ضــعف الــدعم اللوجســتي إلتمــام م5الفقرة رقم ( - 

) وبدرجـــة 1.54) وانحـــراف معیـــاري (3.47" بمتوســـط اجابـــات (الصـــحفي  عمـــل المراســـل 

 تقدیر متوسطة.

هل یوجد فروق في دور المراسل الذي نصَّ على: " النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس

الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني تعزى إلى اختالف الخصائص 

یة والوظیفیة (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل الشخص

واالنحرافات المعیاریة  تم حساب األوساط الحسابیة لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس؛ "صحفي)؟

واجراء تحلیل التباین الختبار الفروق بین أكثر من متوسطین وفي حالة وجود فروق یتم استخدام 

 تبار شیفیه لالختبارات البعدیة.اخ

  )12-4جدول (
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة 

في التلفزیون األردني تبعًا لالختالف في: الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل 
 اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي

 المتوسط الحسابي العدد فئة المتغیر لالمتغیر المستق
االنحراف 
 المعیاري

 الجنس
 0.65 3.51 80 ذكر
 0.67 3.40 30 أنثى

 العمر

 0.56 3.55 5 سنة 25أقل من 
 0.67 3.76 18 سنة 25-30
 0.68 3.26 32 سنة 31-35
 0.65 3.29 30 سنة 36-40
 0.46 3.77 25 سنة فأكثر 41
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 المؤهل العلمي
 0.68 3.42 79 وسبكالوری

 0.61 3.56 21 ماجستیر
 0.50 3.76 10 دكتوراه

 الخبرة في حقل اإلعالم

 0.45 3.84 15 سنوات فأقل 5
 0.74 3.35 29 سنوات 6-10

 0.67 3.30 45 سنة 11-15
 0.40 3.78 21 سنة فأكثر 16

 الخبرة كمراسل صحفي

 0.62 3.73 25 سنوات فأقل 5
 0.68 3.25 42 سنوات 6-10

 0.65 3.48 32 سنة 11-15
 0.31 3.80 11 سنة فأكثر 16

دور المراسل الصحفي في إثراء ) وجود فروق ظاهریة في 12- 4یالحظ من بیانات الجدول (
الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل  تبعًا لمتغیراتالنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني 

سنة فأكثر  41، فهي تمیل لصالح الذكور حسب الجنس، ولفئة العمر ل صحفياإلعالم، الخبرة كمراس
لى إحسب العمر، ولحملة درجة الدكتوراه حسب المؤهل العلمي، وحسب الخبرة في حقل اإلعالم تمیل 

سنة فأكثر للخبرة كمراسل صحفي. والختبار داللة الفروق  16سنوات فأقل، ولفئة الخبرة  5ذوي الخبرة 
  م تحلیل التباین االحادي:تم استخدا

  )13-4جدول (
نتائج تحلیل التباین االحادي الختبار الفروق في دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات 

اإلخباریة في التلفزیون األردني تبعًا لالختالف في: الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في 
 حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي

المتغیر 
درجات  مجموع المربعات مصدر التباین المستقل

  الحریة
متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

الداللة 
 االحصائیة

 الجنس
 0.452 0.570 0.246 1 0.246 بین المجموعات
   0.431 108 46.557  داخل المجموعات

    109 46.803 الكلي

 العمر
 *0.005 3.955 1.532 4 6.128 بین المجموعات
   0.387 105 40.675  داخل المجموعات

    109 46.803 الكلي

المؤهل 
 العلمي

 0.253 1.391 0.593 2 1.186 بین المجموعات
   0.426 107 45.617  داخل المجموعات

    109 46.803 الكلي
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الخبرة في 
  حقل اإلعالم

 *0.003 4.984 1.928 3 5.785 بین المجموعات
   0.387 106 41.018  داخل المجموعات

    109 46.803 ليالك
الخبرة 
كمراسل 
  صحفي

 *0.008 4.177 1.649 3 4.948 بین المجموعات
   0.395 106 41.855  داخل المجموعات

    109 46.803 الكلي
  ).α≥0.05* الفروق دالة احصائیا عند مستوى (

) نتائج تحلیل التباین االحادي الختبار داللة الفروق في دور 13- 4یوضح الجدول (

مراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني تبعًا لالختالف في: الجنس، ال

العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي، فیالحظ وجود فروق دالة 

) تعزى لالختالف في (العمر، الخبرة في حقل اإلعالم، α≥0.05احصائیًا عند مستوى داللة (

) على التوالي 4.177، 4.984، 3.955الخبرة كمراسل صحفي)، فقد بلغت قیم (ف) المحسوبة (

والدالالت االحصائیة لها جمیعها ادنى من قیمة الحد األدنى الذي یعتبر عنده وجود فروق دالة 

). فیما تشیر نتائج تحلیل التباین إلى عدم وجود فروق دالة احصائیًا عند 0.05احصائیًا وهي (

) تعزى إلى (الجنس، المؤهل العلمي)، فقد بلغت قیم (ف) المحسوبة α≥0.05ستوى داللة (م

) والداللة اإلحصائیة لها أعلى من قیمة الحد االدنى الذي یعتبر عنده وجود 1.391، 0.570(

. والختبار داللة الفروق بین فئات العمر والخبرة  ، تم استخدام اختبار المختلفةفروق دالة احصائیًا

  شیفیه لالختبارات البعدیة:
  )14-4جدول (

  نتائج اختبار شیفیه الختبار داللة الفروق حسب العمر
 الداللة االحصائیة متوسط االختالف فئة العمر (ب) فئة العمر (أ)

 

 0.925 0.283 سنة 35- 31من 
 0.944 0.261 سنة 40- 36من 
 0.970 0.223- سنة فأكثر 41من 

 سنة 30- 25من

 0.978 0.210 سنة 25أقل من 
 0.134 0.493 سنة 35- 31من 
 0.176 0.471 سنة 40- 36من 
 1.000 0.013- سنة فأكثر 41من 
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 سنة 35- 31من 

 0.925 0.283- سنة 25أقل من 
 0.134 0.493- سنة 30- 25من
 1.000 0.021- سنة 40- 36من 
  *0.042 0.535- سنة فأكثر 41من 

 سنة 40- 36من 

 0.944 0.261- ةسن 25أقل من 
 0.176 0.471- سنة 30- 25من
 1.000 0.021 سنة 35- 31من 
 0.090 0.485- سنة فأكثر 41من 

 كثرأسنة ف 41من 

 0.970 0.223 سنة 25أقل من 
 1.000 0.013 سنة 30- 25من
  *0.042 0.535 سنة 35- 31من 
 0.090 0.485 سنة 40- 36من 

  ).α≥0.05( * الفروق دالة احصائیا عند مستوى
یالحظ مــن نتــائج اختبــار شــیفیه وجــود فــروق دالــة احصــائیا فــي دور المراســل الصــحفي فــي 

ســنة  35-31ســنة فــأكثر والفئــة  41إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بین فئتــي العمــر 
  سنة فأكثر. 41ولصالح الفئة 

  )15-4جدول (
  حسب الخبرة في حقل اإلعالمنتائج اختبار شیفیه الختبار داللة الفروق 

 الداللة االحصائیة متوسط االختالف عالم (ب)لخبرة في حقل اإلا الخبرة في حقل اإلعالم (أ)

  سنوات فأقل 5من 
 0.116 0.487 سنوات 10-6من 
 *0.043 0.539 سنة 15- 11من 
 0.995 0.057 سنة فأكثر 16من 

 سنوات 10-6من 
 0.116 0.487- سنوات فأقل 5من 
 0.988 0.053 سنة 15- 11من 
 0.128 0.430- سنة فأكثر 16من 

  سنة 15- 11من 
 *0.043 0.539- سنوات فأقل 5من 
 0.988 0.053- سنوات 10-6من 
 *0.040 0.483- سنة فأكثر 16من 

  سنة فأكثر 16من 
 0.995 0.057- سنوات فأقل 5من 
 0.128 0.430 سنوات 10-6من 
 *0.040 0.483 سنة 15- 11من 

  ).α≥0.05* الفروق دالة احصائیا عند مستوى (
یالحظ مــن نتــائج اختبــار شــیفیه وجــود فــروق دالــة احصــائیًا فــي دور المراســل الصــحفي فــي 

ســنوات فأقــل  5إثــراء النشــرات اإلخباریــة فــي التلفزیــون األردنــي بــین فئتــي الخبــرة فــي حقــل اإلعــالم 
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ســنة  15-11وكــذلك وجــود فــروق بــین فئتــي الخبــرة ســنوات فأقــل،  5ســنة ولصــالح  15-11والفئــة 

  سنة فأكثر. 16سنة فأكثر ولصالح الفئة  16والفئة 

  )16-4جدول (

  نتائج اختبار شیفیه الختبار داللة الفروق حسب الخبرة كمراسل صحفي

الخبرة كمراسل صحفي 
 متوسط االختالف الخبرة كمراسل صحفي (ب) (أ)

الداللة 
 االحصائیة

  أقلسنوات ف 5من 
 *0.031 0.482 سنوات 10- 6من 
 0.512 0.255 سنة 15- 11من 
 0.993 0.069- سنة فأكثر 16من 

 سنوات 10- 6من 
 *0.031 0.482- سنوات فأقل 5من 
 0.501 0.227- سنة 15- 11من 
 0.089 0.551- سنة فأكثر 16من 

  سنة 15- 11من 
 0.512 0.255- سنوات فاقل 5من 
 0.501 0.227 سنوات 10- 6من 
 0.540 0.324- سنة فأكثر 16من 

  سنة فأكثر 16من 
 0.993 0.069 سنوات فأقل 5من 
 0.089 0.551 سنوات 10- 6من 
 0.540 0.324 سنة 15- 11من 

  ).α≥0.05* الفروق دالة احصائیا عند مستوى (

ي یالحظ مــن نتــائج اختبــار شــیفیه وجــود فــروق دالــة احصــائیا فــي دور المراســل الصــحفي فــ

ســنوات فأقــل  5إثــراء النشــرات اإلخباریــة فــي التلفزیــون األردنــي بــین فئتــي الخبــرة كمراســل صــحفي 

  سنوات فأقل. 5سنوات ولصالح  10-6والفئة 
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  الفصل الخامس: مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

: النتائج   أوًال

: التوصیات   ثانیًا
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 الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات

یتناول هذا الفصل عرضًا ألهم نتائج الدراسة ومناقشتها، وفي ضوء هذه النتائج خرجت 

الدراسة بمجموعة من التوصیات التي قد تفید المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخباریة 

  في التلفزیون األردني.

المراسل الصحفي في مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول الذي نصَّ على "ما دور 

 إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟". 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة متوسطة من الموافقة لدى أفراد عینة الدراسة عن 

) 3.48بمتوسط اجابات ( دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني

جمیعها جاءت بدرجة تقدیر  هاوعلى مستوى فقرات المجال یتضح أن )،0.66وانحراف معیاري (

بها متوسطة، وهذا یشیر إلى وجود درجة موافقة متوسطة لدى المستجیبین حول األدوار التي یقوم 

  المراسل الصحفي في إثراء نشرات األخبار.

ترسخ الهویة التي  األخباروكانت أعلى التقدیرات على الفقرة التي تنص على "التركیز على 

الوطنیة"، مما یعكس أهمیة الدور الوطني للمراسل الصحفي في تعزیز الهویة الوطنیة األردنیة، 

لرقمیة في سرعة نقل األحداث"، والفقرة اومن ثم الفقرة التي تنص على "اتقان استخدام التكنولوجیا 

ص على "اختیار التي تنالتي تنص على "التنوع في مضامین األخبار والتقاریر"، وتلتها الفقرة 

ل في كتابة سیة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "االلتزام  بعناصر الربط والتسللالمقدمات االستهال

ة  الیومیة لألحداث األخبار والتقاریر"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "الوعي التام والمتابع
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عن األخبار الجدیدة والتقاریر المنوعة"، بأول، وتلتها الفقرة التي تنص على "البحث  الً والتطورات أو 

وتلتها الفقرة التي تنص على "افضل األخبار وفقًا للقیم اإلخباریة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على 

"بث تقاریر میدانیة تهم المواطن ومنح فرصة متساویة ألطراف الحدث"، وتلتها الفقرة التي نصت 

، ومن ثم الفقرة التي نصت على "التوزان في تغطیة على "اختیار لقطات مصورة وشخصیات مؤثرة"

األخبار واألحداث في المحافظات"، وتلتها الفقرة التي نصت على "التواجد الخارجي للمراسلین یعزز 

من سرعة نقل األحداث وقت حدوثها"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "بث األخبار والتقاریر التي 

"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "تغطیة األحداث المحلیة ال تتعارض مع األنظمة والتعلیمات

ة القناة"، ومن ثم األخبار التي ال تتناسب مع سیاس بكثافة"، وتلتها الفقرة التي نصت على "حذف

الفقرة التي نصت على "استخدام عناصر الصور المختلفة من أفالم وشرائح ورسومات وخرائط في 

  جمیع األخبار". 

لرقمیة یساهم في سرعة ا اراسل الصحفي الستخدام التكنولوجیأن اتقان الموهذا یشیر إلى 

ل في سیة والتسللرة على اختیار المقدمات االستهالمتالك المراسل الصحفي للقدانقل األحداث، وأن 

یر میدانیة تهم كتابة األخبار والتقاریر، والبحث عن األخبار الجدیدة والتقاریر المنوعة، وعمل تقار 

في تغطیة األخبار واألحداث في  والتوازنمتساویة ألطراف الحدث،  طن ومنح فرصالموا

المحافظات، واستخدام عناصر الصور المختلفة من أفالم وشرائح ورسومات وخرائط في جمیع 

 األخبار سیسهم في إثراء نشرات االخبار. 

صت على "التركیز فیما جاءت أدنى التقدیرات لدى أفراد عینة الدراسة على الفقرة التي ن

على األخبار االیجابیة واهمال النقاط السلبیة"، وتلتها الفقرة التي نصت على "اختیار الموضوعات 
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وابرازها والتوسع بها بطریقة أفضل"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "اختیار األخبار المالئمة 

  لطبیعة الجمهور". 

ما العوامل المؤثرة على دور المراسل  صَّ على: "الذي نالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 

  ".الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ الدرجة الكلیة للعوامل المؤثرة على دور المراسل الصحفي في 

)، 3.75متوسط اجابات (إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني قد جاءت بدرجة مرتفعة ب

مجال المشاكل الداخلیة التي  علىوعلى مستوى مجالي المقیاس یتضح أن أعلى درجة تقدیر كانت 

) وبدرجة تقدیر مرتفعة، وفي الدرجة الثانیة جاء مجال 3.90تواجه عمل المراسل بمتوسط اجابات (

وبدرجة تقدیر متوسطة، مما ) 3.57العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل المراسل بمتوسط اجابات (

یشیر إلى وجود مشاكل ترتبط بطبیعة العمل في مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون األردني بضعف نظام 

 التي حوافز مناسب للمراسلین وعدم وضوح األنظمة والتعلیمات والترفیعات والترقیات والمكافآت

راطیة وعدم اعطاء فرصة للمراسلین جراءات الروتینیة والبیروقهب لغیر المتمیزین في العمل، واإلتذ

لتغطیة األحداث والمهمات الخارجیة، وصعوبات فنیة خاصة في التصویر والمونتاج والنقل مما 

  یؤثر على قدرة المراسل الصحفي على إثراء نشرات األخبار في التلفزیون األردني .

رة على دور المراسل وفیما یلي النتائج مفصلة على مستوى كل مجال من مجالي العوامل المؤث

  الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني:
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المشاكل الداخلیة المؤثرة على دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في . 1

  التلفزیون األردني: 

أشارت نتائج التحلیل إلى وجود درجة مرتفعة من المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل 

)، وعلى مستوى فقرات المجال یتضح أن خمس فقرات جاءت 3.90راسل بمتوسط اجابات (الم

بدرجة تقدیر مرتفعة وخمس فقرات بدرجة تقدیر متوسطة، وكانت أعلى التقدیرات على الفقرة التي 

تنص على "عدم توفر نظام حوافز مناسب  للمراسلین"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "عدم 

لتعلیمات"، وتلتها الفقرة التي نصت على "الترفیعات والترقیات والمكافآت تذهب وضوح األنظمة وا

ومن ثم الفقرة التي  لغیر المتمیزین في العمل"، والفقرة التي نصت على "العالقات بین المراسلین"،

جراءات الروتینیة والبیروقراطیة" وتلتها الفقرة التي نصت على "عدم التخصص في نصت على "اإل

هل العلمي في مجال الصحافة واإلعالم یضعف األداء متوسطة"، ومن ثم الفقرة التي نصت المؤ 

قرة التي نصت على "ال عالقة بین التخصص الجامعي وبین اإلبداع في عمل المراسل"، ومن ثم الف

للمراسلین لتغطیة األحداث والمهمات الخارجیة"، والفقرة التي  ةتساویم على "عدم اعطاء فرص

  صعوبات فنیة خاصة في التصویر والمونتاج والنقل".نصها "

. العوامل الخارجیة المؤثرة على دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في 2

  التلفزیون األردني:

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود درجة متوسطة من العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل 

لى مستوى فقرات المجال نالحظ أن جمیع الفقرات جاءت )، وع3.57المراسل بمتوسط اجابات (

بدرجة تقدیر متوسطة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرة التي نصت على "عدم وجود انسجام مع 

المراسلین"، وتلتها الفقرة التي نصت على "زیادة وتضارب التعلیمات"، ومن ثم الفقرة التي نصت 
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"، وتلتها الفقرة التي نصت على "عدم تقدیر المسؤولین على "ضغوط العمل الیومي وعامل الوقت

التكتالت والمحاباة في العمل"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "ضعف و في القناة لعمل المراسل 

جراءات اإلداریة والتنظیمیة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "اإل التنسیق ما بین المراسلین والقناة"،

  "عدم توفر األمان الوظیفي".وتلتها الفقرة التي نصها 

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث الذي نصَّ على: "ما المهارات الالزم توافرها في المراسل 

  الصحفي للنشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني؟". 

أنَّ الدرجة الكلیة للمهارات الالزم توافرها في المراسل الصحفي أشارت نتائج التحلیل إلى 

)، وعلى 4.09نشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (لل

مستوى مجالي المتغیر نالحظ أن أعلى درجة تقدیر كانت على مجال المعاییر الشخصیة التي 

) وبدرجة تقدیر مرتفعة. وفي الدرجة الثانیة جاء مجال 4.37تحكم عمل المراسل بمتوسط اجابات (

  ) وبدرجة تقدیر مرتفعة.3.96هارات الشخصیة لعمل المراسل بمتوسط اجابات (الم

وهذا یشیر إلى أن المعاییر الشخصیة الالزم توافرها للمراسل الصحفي في التلفزیون 

األردني ضغوطات خارجیة وأهمیة األحداث، ومن ثم القلق على وضعي الوظیفي والمالي، ومن ثم 

لح الخاصة، والعالقات والقناعات الشخصیة، وهذه المعاییر لها تأثیر سیاسة القناة، ومن ثم المصا

  كبیر وواضح على قدرة المراسل على تغطیة األخبار واألحداث بما یسهم في إثراء نشرات األخبار . 

وفیما یلي النتائج مفصلة على مستوى كل مجال من مجالي  المهارات الالزم توافرها في المراسل 

  اإلخباریة في التلفزیون األردني:الصحفي للنشرات 
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الالزم توافرها في المراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة في التلفزیون .المهارات الشخصیة 1

  األردني

أشارت نتائج التحلیل إلى وجود درجة مرتفعة من المهارات الشخصیة لعمل المراسل  

عها جاءت بدرجة تقدیر )، وعلى مستوى فقرات المجال نالحظ أن جمی3.96بمتوسط اجابات (

التي نصت على "اطلع رئیس التحریر على األخبار مرتفعة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرة 

والتقاریر اإلخباریة التي اكتبها"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "الم بأسالیب تحلیل وتقییم الخبر 

اع وادارة الحوار"، ومن ثم الفقرة التي وتحریره"، وتلتها الفقرة التي نصها "امتلك القدرة على االستم

نصت على "التزم بالتحقق من صحة األخبار قبل بثها"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "أتقن اللغة 

االنجلیزیة قراءة وكتابة ومحادثة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "التحق بدورات تدریبیة متخصصة 

على "اتقن أساسیات التصویر والمونتاج التلفزیوني"، داخلیة وخارجیة"، وتلتها الفقرة التي نصت 

والفقرة التي نصت على "امتلك المعرفة بموقف الشرائح المختلفة من الجمهور المهتم بالحدث"، 

وتلتها الفقرة التي نصها "امتلك القدرة على التكیف المكاني والزماني في العمل"، ومن ثم الفقرة التي 

الیب في تحلیل وصیاغة الحدث اإلخباري"، وتلتها الفقرة التي نصت قوم بتطویر األسأنصت على "

على "الم بأسالیب جمع المعلومات اإلخباریة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على "اجید اللغة العربیة 

لم بأصول أساسیات العمل الصحفي التلفزیوني"، وتلتها أومن ثم الفقرة التي نصها " ،نحوا وقواعد

"اتابع كل ما هو جدید في حقل تحریر األخبار"، وتلتها الفقرة التي نصت على  الفقرة التي نصها

"اجید استخدام تكنولوجیا االتصال الحدیثة وتطبیقاته في مجال تحریر األخبار"، ومن ثم الفقرة التي 

لم بأسس ومعاییر إجراء المقابالت اإلخباریة التلفزیونیة"، وتلتها الفقرة التي تنص على أنصها "

  أتقن فن تحریر األخبار التلفزیونیة"."
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الالزم توافرها في المراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة في التلفزیون المعاییر الشخصیة . 2

  األردني

أشارت نتائج التحلیل إلى وجود درجة مرتفعة من المعاییر الشخصیة التي تحكم عمل 

یتضح أن جمیع الفقرات جاءت  )، وعلى مستوى فقرات المجال4.37المراسل بمتوسط اجابات (

بدرجة تقدیر مرتفعة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرة التي تنص على " ضغوطات خارجیة " 

ومن ثم الفقرة التي تنص على " أهمیة األحداث ". ومن ثم سیاسة الحكومة مرتفعة، ومن ثم القلق 

الح الخاصة، أما ادنى درجات على وضعي الوظیفي والمالي، ومن ثم سیاسة القناة، ومن ثم المص

التقدیر فكانت على الفقرة التي تنص على " العالقات الشخصیة " ومن ثم الفقرة التي تنص على " 

 القناعة الشخصیة".

ما واقع التزام المراسل الصحفي بأخالقیات الذي نصَّ على "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع 

   ".؟التلفزیون األردني المهنة في النشرات اإلخباریة في

أشارت نتائج التحلیل إلى وجود درجة مرتفعة من الموافقة على واقع التزام المراسل 

)، 4.42الصحفي بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بمتوسط اجابات (

نت أعلى التقدیرات وعلى مستوى فقرات المتغیر یتضح أن جمیعها جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة. وكا

على الفقرة التي تنص على " میثاق الشرف الصحفي"، والفقرة التي تنص على "میثاق الشرف 

المهني " ومن ثم الفقرة التي نصت على" المسؤولیة القومیة". وتلتها الفقرة التي نصت على 

  لمعلومات"."المسؤولیة الوطنیة"، ومن ثم الفقرة التي نصت على " قانون ضمان الحصول على ا

مما یشیر إلى التزام المراسل الصحفي في التلفزیون األردني بمیثاق الشرف الصحفي 

والمهني، وهذا یعكس االلتزام األخالقي للمراسل الصحفي في التلفزیون األردني ومن یلتزم 
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تنص بالمسؤولیة القومیة، والمسؤولیة الوطنیة،  أما أدنى درجات التقدیر فكانت على الفقرة التي 

على " قانون المرئي والمسموع" ، والفقرة التي تنص على "  قانون المطبوعات والنشر " وجاءت 

  بدرجة مرتفعة".

ما هي الصعوبات التي تواجه المراسل الذي نصَّ على: "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس 

   ".الصحفي بالحصول على المعلومات والمعوقات المهنیة؟

لتحلیل أنَّ الدرجة الكلیة للصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي بالحصول بینت نتائج ا

)، وعلى 3.98على المعلومات والمعوقات المهنیة قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (

مستوى مجالي المقیاس نالحظ أن أعلى درجة تقدیر كانت على مجال الصعوبات التي تواجه 

) وبدرجة تقدیر مرتفعة. وفي الدرجة 4.46مات بمتوسط اجابات (المراسل في الحصول على المعلو 

  ) وبدرجة تقدیر متوسطة.3.55الثانیة جاء مجال المعیقات التي تواجه المراسل بمتوسط اجابات (

وفیما یلي النتائج مفصلة على مستوى كل مجال من مجالي  الصعوبات التي تواجه المراسل 

  معوقات المهنیة:الصحفي بالحصول على المعلومات وال

  الصعوبات التي تواجه المراسل في الحصول على المعلومات .1

بینت نتائج التحلیل وجود درجة مرتفعة من الصعوبات التي تواجه المراسل في الحصول 

)، وعلى مستوى فقرات المجال یتضح أن جمیعها جاءت 4.46على المعلومات بمتوسط اجابات (

التقدیرات على الفقرة التي تنص على "تعدد المصادر بدرجة تقدیر مرتفعة. وكانت أعلى 

اإلعالمیة"، ومن ثم الفقرة التي تنص على "الوصول إلى مصادر األخبار الرسمیة وغیر الرسمیة"، 

 "، وتلتها الفقرة التي نصت على "ضعف الممارسة الحرفیة المهنیة وتلتها الفقرة التي نصت على "

"، أما ضعف اإلمكانات الفنیة ومن ثم الفقرة التي نصت على " "،الرقابة المسبقة وحریة التعبیر
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نترنت في أوقات إلادنى درجات التقدیر فكانت على الفقرة التي تنص على "توفر االتصال با

  مختلفة"، والفقرة التي تنص على "األنظمة والتعلیمات المقیدة".

  . المعیقات التي تواجه المراسل2

ود درجة متوسطة من المعیقات التي تواجه المراسل بمتوسط أشارت نتائج التحلیل إلى وج

)، وعلى مستوى فقرات المجال یتضح أن جمیع الفقرات جاءت بدرجة تقدیر 3.55اجابات (

متوسطة. وكانت أعلى التقدیرات على الفقرة التي تنص على "التدریب والتأهیل" ومن ثم الفقرة التي 

"القوانین والتعلیمات المنظمة تلتها الفقرة التي نصت على تنص على "التمكین الفني للعاملین"، و 

"االتصال مع مصادر المعلومات والقیادات المؤثرة"، ومن ثم ، وتلتها الفقرة التي نصت على للعمل"

الفقرة التي نصت على " العالقة بین المراسل والمؤسسات الحكومیة واألهلیة"، وتلتها الفقرة التي 

أما ادنى درجات التقدیر فكانت على الفقرة التي تنص على التصال"، نصت على "تعدد جهات ا

"عدم تقدیر واحترام المسؤولین لوقت وعمل المراسل"، ومن ثم الفقرة التي تنص على "ضعف الدعم 

  اللوجستي إلتمام مهام عمل المراسل".

ور المراسل هل یوجد فروق في د الذي نصَّ على: "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس 

الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني تعزى إلى اختالف الخصائص 

الشخصیة والوظیفیة (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل 

   ".صحفي)؟

النشرات  دور المراسل الصحفي في إثراءنتائج التحلیل إلى وجود فروق ظاهریة في  أشارت

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل  تبعًا لمتغیراتاإلخباریة في التلفزیون األردني 

سنة  41، فهي تمیل لصالح الذكور حسب الجنس، ولفئة العمر اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي
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اإلعالم فأكثر حسب العمر، ولحملة درجة الدكتوراه حسب المؤهل العلمي، وحسب الخبرة في حقل 

  سنة فأكثر للخبرة كمراسل صحفي.  16سنوات فأقل، ولفئة الخبرة  5تمیل إلى ذوي الخبرة 

نتائج تحلیل التباین االحادي الختبار داللة الفروق في دور المراسل الصحفي في وأشارت 

لعلمي، إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني تبعًا لالختالف في: الجنس، العمر، المؤهل ا

حصائیًا عند مستوى داللة إالخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي، إلى وجود فروق دالة 

)0.05≤α تعزى لالختالف في (العمر، الخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي)، فقد (

) على التوالي والدالالت اإلحصائیة لها 4.177، 4.984، 3.955بلغت قیم (ف) المحسوبة (

). فیما 0.05حصائیًا وهي (إجمیعها ادنى من قیمة الحد األدنى الذي یعتبر عنده وجود فروق دالة 

) تعزى α≥0.05حصائیًا عند مستوى داللة (إتشیر نتائج تحلیل التباین إلى عدم وجود فروق دالة 

) والداللة 1.391، 0.570إلى (الجنس، المؤهل العلمي)، فقد بلغت قیم (ف) المحسوبة (

. إحصائیة لها أعلى من قیمة الحد األدنى الذي یعتبر عنده وجود فروق دالة اإل   حصائیًا

حصائیًا في دور المراسل الصحفي في إثراء إبینت نتائج اختبار شیفیه وجود فروق دالة 

سنة  35-31سنة فأكثر والفئة  41النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بین فئتي العمر 

  سنة فأكثر.  41ولصالح الفئة 

حصائیًا في دور المراسل الصحفي في أثراء إوجود فروق دالة كما بینت نتائج التحلیل 

سنوات فأقل والفئة  5النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بین فئتي الخبرة في حقل اإلعالم 

الفئة سنة و  15- 11سنوات فأقل، وكذلك وجود فروق بین فئتي الخبرة  5سنة ولصالح  15- 11

  سنة فأكثر. 16سنة فأكثر ولصالح الفئة  16
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حصائیًا في دور المراسل الصحفي إكذلك أشارت نتائج اختبار شیفیه إلى وجود فروق دالة 

سنوات فأقل  5في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بین فئتي الخبرة كمراسل صحفي 

  سنوات فأقل. 5سنوات ولصالح  10- 6والفئة 

  ًال : النتائج أو 

  خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة: 

دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات بینت الدراسة وجود درجة متوسطة من الموافقة على  .1

  ) .3.48بمتوسط اجابات ( اإلخباریة في التلفزیون األردني

في إثراء النشرات  بینت الدراسة أنَّ الدرجة الكلیة للعوامل المؤثرة على دور المراسل الصحفي .2

)، وعلى 3.75اإلخباریة في التلفزیون األردني قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (

مستوى مجالي المقیاس یتضح أن أعلى درجة تقدیر كانت على مجال المشاكل الداخلیة التي 

) وبدرجة 0.61) وانحراف معیاري (3.90بمتوسط اجابات ( الصحفي تواجه عمل المراسل

ر مرتفعة. وفي الدرجة الثانیة جاء مجال العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل المراسل تقدی

  ) وبدرجة تقدیر متوسطة.1.34) وانحراف معیاري (3.57بمتوسط اجابات (

في التلفزیون  الصحفي بینت الدراسة أن أكثر المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل المراسل .3

وضوح األنظمة عدم خبار تتمثل في نظام الحوافز و األردني ودوره في إثراء نشرات األ

 والتعلیمات واالجراءات الروتینیة والبیروقراطیة.

بینت الدراسة أن أكثر المشاكل الخارجیة التي تواجه عمل المراسل في التلفزیون األردني  .4

 ودوره في إثراء نشرات األخبار العوامل الخارجیة المؤثرة على عمل المراسل تتمثل في عدم

وجود انسجام مع المراسلین، وزیادة وتضارب التعلیمات ، وضغوط العمل الیومي وعامل 
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جراءات اإلداریة ین في القناة لعمل المراسل ، واإلالوقت ومن ثم عدم تقدیر المسؤول

  والتنظیمیة وعدم الشعور باألمان الوظیفي .

المراسل الصحفي للنشرات بینت الدراسة أنَّ الدرجة الكلیة للمهارات الالزم توافرها في  .5

)، وعلى 4.09اإلخباریة في التلفزیون األردني قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (

مستوى مجالي المتغیر یتضح أن أعلى درجة تقدیر كانت على مجال المعاییر الشخصیة 

نیة ) وبدرجة تقدیر مرتفعة. وفي الدرجة الثا4.37التي تحكم عمل المراسل بمتوسط اجابات (

) وبدرجة تقدیر 3.96متوسط اجابات (بجاء مجال المهارات الشخصیة لعمل المراسل 

  مرتفعة.

بینت الدراسة أن المهارات الشخصیة الالزم توافرها في المراسل الصحفي للنشرات اإلخباریة  .6

اطالع رئیس التحریر على األخبار والتقاریر اإلخباریة التي في التلفزیون األردني  تتمثل ب

تبها المراسل والمامه بأسالیب تحلیل وتقییم الخبر وتحریره، وامتالك القدرة على االستماع یك

تقان اللغة اإلنجلیزیة قراءة اوادارة الحوار، وااللتزام بالتحقق من صحة األخبار قبل بثها، و 

وكتابة ومحادثة، وااللتحاق بدورات تدریبیة متخصصة داخلیة وخارجیة، والقیام بتطویر 

الیب في تحلیل وصیاغة الحدث اإلخباري، والمام بأصول أساسیات العمل الصحفي األس

 التلفزیوني.

بینت الدراسة وجود درجة مرتفعة من الموافقة على دور واقع التزام المراسل الصحفي  .7

)، 4.42بأخالقیات المهنة في النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بمتوسط اجابات (

 ت المتغیر یتضح أن جمیعها جاءت بدرجة تقدیر مرتفعة. وعلى مستوى فقرا

الدرجة الكلیة للصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي بالحصول على  أنَّ  أشارت الدراسة إلى .8

)، وعلى 3.98المعلومات والمعوقات المهنیة قد جاءت بدرجة مرتفعة بمتوسط اجابات (
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نت على مجال الصعوبات التي تواجه مستوى مجال المقیاس یتضح أن أعلى درجة تقدیر كا

) وبدرجة تقدیر 4.46في الحصول على المعلومات بمتوسط اجابات ( الصحفي المراسل

بمتوسط  الصحفي مرتفعة. وفي الدرجة الثانیة جاء مجال المعیقات التي تواجه المراسل

  ) وبدرجة تقدیر متوسطة.3.55اجابات (

وتؤثر على دوره في إثراء نشرات  الصحفي مراسلبینت الدراسة أن الصعوبات التي تواجه ال .9

تعدد المصادر اإلعالمیة، والوصول إلى و األخبار تتمثل في الحصول على المعلومات، 

مصادر األخبار الرسمیة وغیر الرسمیة، وضعف الممارسة الحرفیة المهنیة، والرقابة المسبقة 

توفر االتصال و مات المقیدة، األنظمة والتعلیو وحریة التعبیر وضعف االمكانات الفنیة، 

  نترنت في أوقات مختلفة.إلبا

بمتوسط  الصحفي بینت الدراسة وجود درجة متوسطة من المعیقات التي تواجه المراسل .10

التدریب والتأهیل للمراسلین والتمكین ) وأهم هذه المعوقات تتمثل في برامج 3.55اجابات (

للعمل، وصعوبة االتصال مع مصادر المعلومات الفني للعاملین والقوانین والتعلیمات المنظمة 

والمؤسسات الحكومیة واألهلیة، وضعف الصحفي  والقیادات المؤثرة، والعالقة بین المراسل

، وعدم تقدیر واحترام المسؤولین لوقت الصحفي الدعم اللوجستي إلتمام مهام عمل المراسل

  .الصحفي وعمل المراسل

دور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة في  وجود فروق ظاهریة فيبینت الدراسة  .11

الجنس، العمر، المؤهل العلمي، الخبرة في حقل اإلعالم،  تبعًا لمتغیراتالتلفزیون األردني 

سنة فأكثر  41، فهي تمیل لصالح الذكور حسب الجنس، ولفئة العمر الخبرة كمراسل صحفي

م العلمي، وحسب الخبرة في حقل اإلعال حسب العمر، ولحملة درجة الدكتوراه حسب المؤهل

 سنة فأكثر للخبرة كمراسل صحفي.  16قل، ولفئة الخبرة أسنوات ف 5تمیل إلى ذوي الخبرة 
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) تعزى لالختالف α≥0.05حصائیًا عند مستوى داللة (إأشارت الدراسة إلى وجود فروق دالة  .12

بلغت قیم (ف) المحسوبة  في (العمر، الخبرة في حقل اإلعالم، الخبرة كمراسل صحفي)، فقد

حصائیة لها جمیعها أدنى من قیمة ) على التوالي والدالالت اإل4.177، 4.984، 3.955(

). فیما تشیر نتائج 0.05حصائیًا وهي (إالحد األدنى الذي یعتبر عنده وجود فروق دالة 

إلى  ) تعزىα≥0.05حصائیًا عند مستوى داللة (إتحلیل التباین إلى عدم وجود فروق دالة 

) والداللة 1.391، 0.570(الجنس، المؤهل العلمي)، فقد بلغت قیم (ف) المحسوبة (

. إاالحصائیة لها أعلى من قیمة الحد األدنى الذي یعتبر عنده وجود فروق دالة    حصائیًا

حصائیًا في دور المراسل الصحفي في إثراء إوجود فروق دالة  إلى تشیر نتائج اختبار شیفیه .13

سنة  35- 31سنة فأكثر والفئة  41اریة في التلفزیون األردني بین فئتي العمر النشرات اإلخب

  سنة فأكثر. 41ولصالح الفئة 

وجود فروق دالة احصائیًا في دور المراسل الصحفي في إثراء  إلى تشیر نتائج اختبار شیفیه .14

ات فأقل سنو  5النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني بین فئتي الخبرة في حقل اإلعالم 

 15-11سنوات فأقل، وكذلك وجود فروق بین فئتي الخبرة  5سنة ولصالح  15- 11والفئة 

  سنة فأكثر. 16سنة فأكثر ولصالح الفئة  16سنة والفئة 

وجود فروق دالة احصائیًا في دور المراسل الصحفي في إثراء  إلى تشیر نتائج اختبار شیفیه .15

سنوات فأقل  5بین فئتي الخبرة كمراسل صحفي  النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني

  سنوات فأقل. 5سنوات ولصالح  10- 6والفئة 
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  ثانیًا : التوصیات:

  على ضوء نتائج الدراسة فأنها توصي بما یلي : 

العمل على حل المشاكل الداخلیة التي تواجه مراسلي التلفزیون األردني والتي تتمثل في  .1

 تعلیمات واإلجراءات الروتینیة والبیروقراطیة.نظام الحوافز ووضوح األنظمة وال

ضرورة التخفیف من ضغوط العمل الیومي لمراسلي التلفزیون األردني والتخفیف من  .2

  اإلجراءات اإلداریة والتنظیمیة وتعزیز الشعور باألمان الوظیفي .

على قیام مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون بعقد دورات تدریبیة متخصصة داخلیة وخارجیة تساعد  .3

تطویر األسالیب في تحلیل وصیاغة الحدث اإلخباري، والمام المراسلین بأصول أساسیات 

العمل الصحفي التلفزیوني، من خالل اطالعهم على كل ما هو جدید في تطویر أسالیب 

.  تحریر الحدث اإلخباري ولیكون مشوقًا وجاذبًا

الصحفیین ومنحهم الحریة  الرقابة المسبقة على عملأسالیب  منتوصي الدراسة بالتخفیف  .4

 في تغطیة األخبار واألحداث .

  نترنت في أوقات مختلفة .إلالفنیة وتوفیر االتصال با االمكانیاتتوفیر   .5

 .الصحفي توفیر الدعم اللوجستي إلتمام مهام عمل المراسل  .6

القیام بتدریب المراسلین على استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مجال التحریر اإلعالمي  .7

  اصة وأن مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون تمتلك تقنیات حدیثة ومتقدمة.خ

االهتمام بتحسین ظروف وبیئة العمل المناسبة خصوصًا فیما یتعلق بالرواتب واألجور  .8

  والمكافآت للعاملین في العمل اإلخباري التلفزیوني.

  .صحفيالعمل على تعزیز جوانب الخبرة واألداء المهني لدى العاملین في المجال ال .9
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العمل على اقامة قنوات وشبكة عالقات قویة بین المراسل والجهات الحكومیة للتخفیف من  .10

الصعوبات الخارجیة التي تواجه المراسل، وخصوصًا في الجوانب اإلداریة أو الحصول على 

  المعلومة.

رات العمل على رفع مستوى المراسلین في مجال اللغات العربیة واإلنجلیزیة بهدف تنمیة القد .11

اللغویة من خالل الدورات الداخلیة والخارجیة، ألن المهارات في هذا المجال تزید من فنیة 

  واحترافیة األداء اإلعالمي وخاصة اللغة اإلنجلیزیة.

التقید بالقوانین واألنظمة الخاصة بالعمل التلفزیوني خاصة المتعلقة الصحفي  على المراسل  .12

    المسموع ومواثیق الشرف اإلعالمیة .بقانون المطبوعات والنشر والمرئي و 

العمل على قیام مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون باختیار المراسلین الصحفیین على أسس مهنیة  .13

، من خالل اعطاء اً مهنی الً سوبیة باعتبار العمل اإلعالمي عمبعیدًا عن الواسطة والمح

خبار وذلك إللمامهم األولویة في التعیین لحملة شهادة الصحافة واإلعالم في دائرة األ

  بأبجدیات العمل اإلعالمي في مختلف نواحیه.

العمل على إجراء المزید من األبحاث والدراسات في هذا الجانب ألهمیة ذلك في بلورة رؤیة  .14

  رسالة اإلعالمیة التي یقوم بها لدور المراسل الصحفي في إثراء النشرات اإلخباریة وخدمة ال
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    قائمة المصادر والمراجع

  المراجع العربیة:

 الكتب:

 عمان : مكتبة المدینة .1، ط اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني) . 2012( أبو عرقوب ، ایاد . 

 ) دراسة في دور أخبار التلفزیون -التنشئة السیاسیة). 1997اسماعیل، محمود حسن ،

 القاهرة: دار النشر للجامعات.

 ترجمة كمال عبد دلیل الصحفي في العالم الثالث). 1988الن جو تو ( ألبرت لهستر أي ،

  الرؤوف، الدار الدولیة للنشر والتوزیع.

   الجزائر: مفاهیم علم النفس االجتماعي) . 2003، جابر (ونصرالدینالهاشمي، لوكیا ،

  جامعة قسنطینة.

 ) شورات لجنة تاریخ عمان: من ،1ط.اإلذاعة والتلفزیون في األردن). 1997جرار، فاروق

  األردن.

 ) ترجمة: حمدي قندیل. وأحمد تنفیذار التلفزیون بین التحلیل والأخب). 1997جرین، موري .

 سعید. القاهرة: مكتبة النهضة العربیة.

 ) بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر.صناعه األخبار). 2000جواد، عبد الستار .  

 ) وأسالیب  عرض شامل للقوالب الصحفیة -بار فن كتابة األخ ) .2001جواد، عبد الستار

 ، عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزیع .2.ط التحریر الحدیثة

 ) القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزیع.نظریات االتصال). 2010حجاب، محمد منیر ، 
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 )التلفزیونیة انتاج النشرات اإلخباریة) . 2013حمدي، محمد الفاتح وعراضة، عبد القادر .

 مان: دار أسامة للنشر والتوزیع ..ع1ط

  ،دار الفجر للنشر 1،ط الصحافة التلفزیونیة والمراسل التلفزیوني) .2012( عاصفحمیدي .

  والتوزیع .

 ) عمان : دار أسامة للنشر والتوزیع . 1، ط اإلعالم الصحفي) . 2010خلیل ، لؤي . 

 ) مؤسسة العربیة للدراسات ، بیروت: الالصحافة والصحف المعاصرة). 1996الدروبي، محمد

  والنشر.

 )  الطبعة  .نظریات االتصال في القرن الحادي والعشرین) 2016الدلیمي، عبدالرزاق محمد

 عمان : دار الیازوري للنشر والتوزیع. العربیة،

 ترجمة محمد فتحي، یحیى أبو بكر، أجهزة اإلعالم والتنمیة الوطنیة). 1970( شرام، ولبور ،

  لعامة للتألیف، والنشر.القاهرة: الهیئة ا

 ) عمان: األكادیمیون للنشر  ،1ط .مبادئ العالقات العامة). 2014الزبیدي، رؤوف حسین

  والتوزیع

 ) الدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي التلفزیوني). 2012الزعبي، أشرف فالح یوسف .

 عمان: دار الحامد.

 ، لإلذاعة والتلفزیون والصحافة الفتشر). 2017صبري ، اشرف فالح ومیرال( الزعبي 

  ، عمان : دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع .1.ط المطبوعة واإللكترونیة

 ) ترجمة سمیرة أبو سیف.  1ط. المراسل الصحفي ومصادر األخبار). 1988سترنز، هربرت

 القاهرة : الدار الدولیة للنشر والتوزیع . 



      135 
   

 ) عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر 1.ط اسهالرأي العام وطرق قی). 2002سمیسم ، حمیدة .

 والتوزیع . 

 ) القاهرة: التشابه اإلخباري وأثره في بناء اإلجماع االجتماعي). 1985السید،  سعید محمد .

  مجلة الدراسات اإلعالمیة.

 ) القاهرة: دار الفكر العربي.بث  واحد على شاشات التلفزیون). 1994الشال، انشراح . 

 ) ط،  حتوى والجمهورمال -نشرات األخبار - ). اإلعالم في التلفزیون 2007شطاح ، محمد.

 القاهرة : دار الكتاب الحدیث.

 القاهرة : عالم الكتب نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر) . 2000( عبد الحمید، محمد .

 للطباعة 

 ) م الكتب.، القاهرة، عال3، طنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر)، 2004عبد الحمید، محمد  

 ــد والمجــالتمحمــود علــم الــدین، ). 2004(لیلــى ، عبــد المجیــد ــر الصــحفي للجرائ ــن التحری ، ف
  الطبعة االولى، القاهرة: السحاب للنشر والتوزیع.

 ) عمان: الجنادریة للنشر والتوزیع,اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني) 2017عبد صافي، مرشد .  

 ) عمان: دار معتز للنشر والتوزیع.اإلعالم الثقافي). 2018علي، عبد السالم .  

 ) الجزائر: مبادئ أساسیة في كتابة الخبر الصحفي). 1994العیاضي، نصر الدین ،

  المؤسسة الجزائریة للطباعة.

 ،عمان: دار الیازوري العلمیة.نظریات اإلعالم).  2016علي عبد الفتاح (  كنعان .  

 عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع  ،1ط .االتصال الجماهیري). 2011( مراد، كامل خورشید

 والطباعة.
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  الخصائص  - التطور  - . اإلتصال الجماهیري واإلعالم )2014(مراد، كامل خورشید- 

  ، عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة .2طالنظریات . 

 ) أخالقیات ومبادئ العمل الصحفي واإلعالمي2016مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي .( .

   .القاهرة

  ) عمان : دار المسیرة للنشر والتوزیع .1. طنظریات االتصال). 2012مزاهرة، منال ، 

 ) عمان : دار اسامة للنشر 1.ط نظریات اإلعالم) . 2011مشاقبة، بسام عبد الرحمن ،

 والتوزیع .

 القاهرة: دار الخبر اإلذاعي والتلفزیوني). 2000بركات ، محمد (و عبد العزیز  ،معوض .

  الكتاب الحدیث.

 ) القاهرة: دار الفكر العربي.الخبر التلفزیوني). 1987معوض، محمد ،  

 ،القرن الحادي والعشرین في اإلذاعة  ).2009(وعبدالغفار، عادل ، حسن عماد  مكاوي. 

  .القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة

  ،كندریة: دار الوفا . االساإلعالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق). 2007نصر ( محمدمهنا

 لدنیا الطباعة، والنشر.

 ) اإلعالم الجدید، تطور األداء والوسیلة والوظیفة). 2011الموسوي، محمد جواد وآخرون ،

  بغداد: وزارة التربیة والتعلیم والبحث العلمي.

 ) ترجمة أدیب تحریر األخبار في الصحافة واإلذاعة والتلفزیون). 1992مینشر، میلفن ،

 المكتبة االعالمیة. خضور، دمشق:

 ) اإلسكندریة: دار الوفاء لدنیا العالم السیاسي بین التنظیر والتطبیق). 2007نصار، مهنا  .

  الطباعة والنشر. 
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 ) 2. طالتحریر الصحفي في عصر المعلومات). 2009نصر، حسني، وعبدالرحمن، سناء ،

  اإلمارات العربیة المتحدة: دار الكتاب الجامعي.

 ) عمان: دار أسامة للنشر تكنولوجیا وسائل االتصال الجماهیري). 2012الهاشمي، مجد  ،

 والتوزیع.

 األطروحات والرسائل الجامعیة:

 ) النشرات اإلخباریة في القنوات الفضائیة: دراسة میدانیة في اولویات ) .2001أحسن، خشة

مختار، رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة باجي  ،المشاهدة لدى أساتذة جامعة عنابة

 عنابة.

  ، في والمندوبین المحررین أداء على المؤثرة العوامل ) .2016( هیلینالكردي 

 رسالة ماجستیر غیر منشورة . جامعة البترا ، عمان ،  األردني التلفزیون

 ) نشرة األخبار الرئیسیة في التلفزیون األردني باللغة العربیة) . 1999بواعنة، ریاض  - 

 ماجستیر غیر منشورة  . جامعة بغداد، بغداد . رسالة ،القناة األولى

 رسالة ماجستیر غیر منشورة . ) . المندوب التلفزیوني في العراق، 2011( حمید، سامیة

 جامعة بغداد ، بغداد .

 ) أسالیب تغطیة القضایا في برامج الرأي المذاعة على الهواء 2004شرف، جیالن .(

(TALK SHOW) ة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة في القنوات الفضائیة العربی

 القاهرة، القاهرة، مصر.

 ) دكتوراه رسالة ، النشرة اإلخباریة المقدمة في التلفزیون الجزائري). 2004شطاح، محمد

  غیر منشورة، الجزائر، جامعة الجزائر.
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 ) دور مسلسالت التلفزیون المصري في ترتیب أولویات ). 2008عبود، محمد أحمد محمد

، رسالة ماجستیر غیر منشورة. القاهرة، ا االجتماعیة لدى المراهقین: دراسة تطبیقیةالقضای

 معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس.

 )التلفزیون  تقییم الصحفیین األردنیین لمهنیة األخبار في). 2015عمرو، عامر ابراهیم

 ن رسالة ماجستیر غیر منشورة . جامعة البترا، عما ، األردني

 ) درجة أمتالك العاملین في مراكز األخبار في التلفزیون  ).2010عویمر، محمد عبد اهللا

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان،  ،األردني للمهرات الصحفیة

 األردن.

 ) دور القنوات التلفزیونیة اإلقلیمیة والقیادات المحلیة في ترتیب ). 2007فرج، منى مجدي

رسالة دكتوراه غیر منشورة)، جامعة القاهرة، ات القضایا المحلیة لدى الجمهور، (أولوی

 القاهرة، مصر.

  ) دراسة  -  معوقات الممارسة الصحفیة في التلفزیون الجزائري). 2014مكاوي، فوزیة

.( رسالة ماجستیر غیر منشورة) . جامعة  میدانیة في المحطة الجهویة للتلفزیون الجزائري

 جزائر.ورقلة، ال

 ) معالجة قضایا حقوق االنسان في الصحف وشبكة االنترنت في ). 2010النامي، خالد

  ، القاهرة، مصر.، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة القاهرةالمملكة العربیة السعودیة

 الدوریات والمجالت:

 ) ة.. )، ادراك الجمهور المصري لمخاطر اعالنات المنتجات الدوائی2008القاضي، ندیة

، جامعة المجلة المصریة لبحوث االعالم)، 32دراسة في تأثیر الشخص الثالث. العدد (

 القاهرة، كلیة اآلداب.
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  المقابالت الشخصیة : 

  2108-2- 6مقابلة مع السید فراس نصیر ( مدیر عام مؤسسة اإلذاعة التلفزیون)  - 

-29سة اإلذاعة والتلفزیون) مقابلة مع المهندس عماد الشبار ( مدیر دائرة الهندسة في مؤس - 

2-2018  

  2018-2-22مقابلة مع السید انس المجالي ( مدیر دائرة األخبار في التلفزیون األردني) - 

- 2-22مقابلة مع السید هاني عمارین ( رئیس قسم األخبار المحلیة في التلفزیون األردني )  - 

2018   

  2018- 2- 26ري في التلفزیون األردني ) مقابلة مع الهام الحكیم ( رئیس قسم التبادل اإلخبا - 

-2-26مقابلة مع رانیا ماستروق ( مدیرة مركز التدریب اإلعالمي في التلفزیون األردني )  - 

2018  

-1-29مقابلة مع المهندس رضوان صادق ( رئیس محطة عمرة في التلفزیون األردني ) - 

2018  

- 3-17ذاعة والتلفزیون السابق ) مقابلة مع السید محمد الطراونة ( مدیر عام مؤسسة اال - 

2018  

حافظ الماضي ( رئیس تحریر نشرة الثامنة في التلفزیون االردني) بتاریخ  مع مقابلة - 

18/3/2018   

مقابلة مع جهاد العدوان ( رئیس تحریر نشرة السادسة المحلیة في التلفزیون األردني )  بتاریخ  - 

12/3 /2018  

  2018-3- 5سل صحفي في التلفزیون األردني ) مقابلة مع سامي الحربي ( مرا - 

  2018-3-5مقابلة مع د. خلود العزام ( مراسلة صحفیة في التلفزیون األردني)  - 
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  2018- 3- 7مقابلة مع منصور العبادي( مراسل صحفي في التلفزیون األردني)  - 

  2018- 3- 7مقابلة مع معن ابو دلو( مراسل صحفي في التلفزیون األردني)  - 

  2018- 3- 10ة مع محمد القضاة ( مراسل صحفي في التلفزیون األردني ) مقابل - 

  2018-3-11مقابلة مع بشار الجبور( مراسل صحفي في التلفزیون األردني)  - 

  2018- 3- 11مقابلة مع زیاد الطویسي ( مراسل صحفي في التلفزیون األردني )  - 

  2018- 3- 12دني) مقابلة مع محمد عبیدات ( مراسل صحفي في التلفزیون األر  - 

  2018-3- 12مقابلة مع فیصل بصبوص ( مراسل صحفي في التلفزیون األردني)  - 

  2018- 3- 14مقابلة مع عبداهللا المجالي ( مراسل صحفي في التلفزیون األردني)  - 

  المواقع اإللكترونیة: 

 )  عن  . نقال2015 – 2011). االستراتیجیة االعالمیة 2018الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء

 WWW.pm.gov.joالرابط :

 )اإلثراء النفسي نقال عن الموقع 2011عباس ، خضر (drabbass.wordpress.com 

 ) نقال عن الرابط:  .)2018الموقع  الرسمي للتلفزیون األردنيhttp://www.jrtv.jo/  

 ) ط ) . میثاق الشرف الصحفي . نقال عن الراب2018الموقع الرسمي لنقابة الصحفیین االردنیین

WWW.jpa.jo 

) . میثاق الشرف المهني الخاص بالعاملین بقطاع اإلعالم 2018الموقع الرسمي لهیئة اإلعالم  (- 

 WWW.mc.gov.joالمرئي والمسموع في المملكة.  نقال عن الرابط 

  منشورة:الغیر  المؤتمرات والندوات والمحاضرات

  ،2007اكادیمیة بي بي سي، معهد الصحافة.  
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 ) القیت على طلبة ماجستیر اإلعالم في جامعة  مجموعة محاضرات) . 2017حجاب، عزت

 " غیر منشورة، عمان .إنتاج البرامج اإلخباریةالشرق االوسط مساق " 

  ) اإلعالم في  القیت على طلبة ماجستیرمجموعة محاضرات  ) .2016سمیسم، حمیدة

 .غیر منشورة، عمان " نظریات االتصال "  جامعة الشرق االوسط مساق

 ) جامعة اإلمام   العالقة الوظیفیة بین القائم باالتصال والجمهور.). 2009صبیحي، محمد

 محمد بن سعود اإلسالمیة في السعودیة . 

 ) االعمال المیدانیة في األخبار التلفزیونیة وأشكال التفاعلیة ). 2010العیاري، المنصف

 ت الدول العربیة.، سلسلة بحوث ودراسات اذاعیة، تونس، اتحاد إذاعاالجدیدة

 ) محاضرات القیت على  المراسل الصحفي التلفزیوني الشامل) . 2014العیاري، المنصف ،

المراسلین في التلفزیون االردني في دورة تدریبیة ، محاضرات غیر منشورة ، مؤسسة اإلذاعة 

  والتلفزیون ، عمان .

 ) مجلة جامعة دمشق للعلوم  ). التقریر االخباري التلفزیوني،2012المحمود، جمال الجاسم

  .560- 535)، 2( 23. االقتصادیة والقانونیة

 ) عوامل تشكیل القیم اإلخباریة من تلفزیون أبو ظبي، دراسة حالة 2002ملیاني، رویدة .(

، الواقع والطموح، مسقط: جامعة مؤتمر ثورة االتصال والمجتمع الخلیجيالنشرات اإلخباریة، 

 السلطان قابوس.

  :المعاجم

  .. القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزیع المعجم اإلعالمي). 2004اب ، محمد منیر (حج-

  .1، دار الشروق القاهرة، طمعجم المصطلحات اإلعالمیة، 1987شلبي، كرم، - 
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  )1ملحق رقم (

  استبانة الدراسة قبل التحكیم

  تحیة طیبة وبعد،

  االستاذ/ الدكتور الفاضل: 

  الباحث  بإجراء دراسة میدانیة بعنوان  یقوم  

   "المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني "

ولتحقیق أهداف  الماجستیر في تخصص اإلعالم،وذلك كمتطلب للحصول على درجة 

  الدراسة تم بناء هذه االستبانة . 

ونظرًا لما نعهده فیكم من معرفة واسعة وخبرة طویلة وكفاءة مشهودة في مجال تخصصكم 

أضع بین أیدیكم االستبانة المرفقة، راجیا تفضلكم ببیان رأیكم بصدد فقراتها من حیث  صالحیتها 

والتعدیل المقترح إن وجد . وفقرات هذه االستبانه ستكون وفقا لتدرج لیكرت   ألغراض الدراسة،

الخماسي (موافق بدرجة كبیرة جًدا، موافق بدرجة كبیرة، موافق بدرجة متوسطة، موافق بدرجة قلیلة، 

  موافق بدرجة قلیلة جًدا).

  شاكرین لكم  حسن تعاونكم...
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،

  الطالب

سف عوض المشاقبةیو   

  األسم:
  الرتبة األكادیمیة:

التخصص:
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  : : الخصائص الشخصیة والوظیفیةاوًال 
         ) العمر1(

    سنة 35 – 31 من    سنة 30أقل من 

      سنة فأكثر   41  سنة 40 –36من 

      ) الجنس2(

   أنثى     ذكر 

      ) المؤهل العلمي 3(

   بكالوریوس   دبلوم

   ماجستیر   م عالدبلو 

   ثانویة عامة   دكتوراه

   ) عدد سنوات العمل في التلفزیون االردني :4(

    سنوات 10ـ  6 من    سنوات فأقل 5

   سنة  16أكثر من     سنة 15ـ   11 من

   ) عدد سنوات العمل كمراسل صحفي :4(

    سنوات 10ـ  6 من            سنوات فأقل 5              

   سنة  16أكثر من            سنة 15ـ   11 من           
  
  ) الدورات التدریبیة التي شاركت فیها :5(
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 مهارات ومعارف المراسل الصحفي .: ثانیاً  

الرجاء بیان الرأي بالعبارات التالیة لتحدید مدى االتفاق بما یرد في كل عبارة من العبارات والمتعلقة 

  ارات.بالمعارف والمه

  الرقم
  الفقــــــــــــرات

  

بحاجة إلى  صالحیة الفقرة
 تعدیل

التعدیل 
غیر     صالحة المقترح

 صالحة
 مالحظة

  معارف ومهارات المراسل الصحفي 
            یتمتع المراسل الصحفي بشخصیة قویة ومؤثرة .  1

           یتمیز المراسل الصحفي بالحیادیة في نقل األخبار   .1

سل على نقل األخبار كما هي دون زیادة أو یحرص المرا   .2
            نقصان 

            یقوم المراسل بالتحقق من صحة األخبار قبل اإلسراع ببثها   .3
           .قدرة المراسل على فهم األهمیة الذاتیة للحدث وتقدیرها   .4

5.   
قراءة الحدث وفق موقف الوسیلة اإلعالمیة التي یعمل بها 

           .المراسل

الدقیقة بموقف الشرائح المختلفة من الجمهور  یمتلك المعرفة   .6
  المعني والمهتم بالحدث

          

           یلتزم المراسل الصحفي بالصدق في نقل المعلومات    .7
           یبتعد المراسل الصحفي عن الذاتیة في التغطیات االخباریة   .8
           یلتزم المراسل بمواثیق العمل الصحفي واخالقیاته   .9

زیادة قدرتك على  فيدریبیة التي شاركت اسهمت الدورات الت   .10
  التغطیة االخباریة .

          

            تمتلك القدرة على تغطیة االخبار الخارجیة بلغات مختلفة .   .11

12.   
التكنولوجیا الحدیثة في العمل  مع تمتلك القدرة على التعامل

            الصحفي.

  يالمجال الثاني: المعوقات المهنیة التي تعیق عمل المراسل الصحف

13.   
تعذر قدرة المراسل الصحفي على الوصول إلى مصادر األخبار 

           الرسمیة

           تعذر وصول المراسل إلى مصادر األخبار غیر الرسمیة   .14
           صعوبة تغطیة األخبار المیدانیة في المحافظات   .15
          ة التي یتعرض لها المراسل  ضغوطات  العمل الیومي المستمر    .16
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  الرقم
  الفقــــــــــــرات

  

بحاجة إلى  صالحیة الفقرة
 تعدیل

التعدیل 
غیر     صالحة المقترح

 صالحة
 مالحظة

 الصحفي

17.   
ت تؤثر على التحقیقات المیدانیة التي یقوم بها وجود صعوبا

            المراسل الصحفي

عدم تغطیة شبكة االنترنت لكثیر من مواقع العمل لنقل الخبر    .18
  وقت حدوثه

          

            عدم توافر وسائل النقل المناسبة للعمل الصحفي   .19
            صعوبة  الوصول الى مصدر الخبر في الوقت المناسب   .20
            اإلعالمیة على قدرتك على تغطیة االحداث  تؤثر الحریات   .21

إلعالمیة التي تعمل بها تؤثر االنظمة والتعلیمات في المؤسسة ا   .22
  المهني. ئكعلى ادا

          

            تتأثر بعمل هیئات التحریر في دائرة األخبار في تغطیة االحداث    .23
            المهني.  ادائكتؤثر الرقابة المسبقة على    .24

25.   
فر كادر متكامل لتغطیة الحدث على عمل المراسل یؤثر عدم تو 
            الصحفي. 

26.   
معدات االخراج والتصویر والمونتاج على قدرتك  یوثر عدم توفر

            في ممارسة العمل الصحفي .

            یؤثر نظام الحوافز على عمل المراسلین الصحفیین.   .27

  بارثراء نشرات االخإالمجال الثالث : دور المراسل الصحفي في 

28.   
یعتمد التلفزیون على المندوب الصحفي كمصدر أساسي للخبر 

            التلفزیوني

األخبار التي تبث من خالل التلفزیون األردني تهم المواطن    .29
  األردني

          

تغطي االخبار في التلفزیون األردني كل االحداث في المجتمع    .30
  األردني

          

ردني في زیادة االنتماء تساهم األخبار التي یبثها التلفزیون األ   .31
            نحو المجتمع األردني

32.   
تدفع أخبار التلفزیون األردني المواطن األردني إلى التعامل مع 

            القضایا التي تهم المجتمع األردني

33.   
األخبار التي تبث على التلفزیون األردني تراعي منظومة القیم 

            المجتمعیة
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  الرقم
  الفقــــــــــــرات

  

بحاجة إلى  صالحیة الفقرة
 تعدیل

التعدیل 
غیر     صالحة المقترح

 صالحة
 مالحظة

34.   
في نشر األفكار وجعل تعد نشرات األخبار عامًال مهمًا 

  المعلومات الحدیثة في متناول المتابعین 
  

  
        

أهم االحداث المحلیة التي تدخل في  إلىترتكز االخبار الداخلیة    .35
           محلیات الوطن

           یقوم المراسل الصحفي بتغطیة أخبار المحافظات االردنیة    .36

رات یغطي المراسل الصحفي األخبار المحلیة في مختلف النش   .37
            اإلخباریة

38.   
ینقل المراسل الصحفي االحداث والمناسبات الوطنیة في 

            المحافظات بشكل تفصیلي .

39.   
من الدور الوطني لإلعالم الرسمي الصحفي یعزز المراسل 

            األردني .

یقوم المراسل الصحفي بتعریف المتلقي بمختلف التطورات التي    .40
            . تشهدها الحیاة العامة في األردن

            یعزز المراسل الصحفي من التنوع  في نشرات األخبار.   .41

یقوم المراسل الصحفي بتغطیة أخبار اجتماعیة تهم المواطن    .42
  األردني.

          

یقوم المراسل الصحفي بعمل تحقیقات میدانیة تثري نشرات    .43
            األخبار.

44.   
یعمل المراسل الصحفي على تعزیز وعي المواطن بالمشكالت 

            الوطنیة .

45.   
یسهم المراسل الصحفي في إضافة طابع محلي على نشرات 

            األخبار 

لتغطیة الخارجیة ایسهم وجود مراسلین للتلفزیون األردني في    .46
            لألحداث في إثراء نشرات األخبار .

47.   
عة تغطیة األحداث یعزز عمل المراسلین الخارجیین من سر 

            حدوثها  للمتلقي وقت قلهاالخارجیة ون

48.   
یؤثر توفر التكنولوجیا الرقمیة في سرعة تغطیة األخبار من قبل 

            المراسل الصحفي 

یؤثر توفر استودیوهات لنقل األخبار في المحافظات على دور    .49
  المراسل الصحفي في نشرات األخبار.
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  )2ملحق رقم (

  االستبیان استمارة يمحكمأسماء 

 الرقم سم اال  العلمیة الرتبة  التخصص الجامعة

  .1  أ.د عزت حجاب   أستاذ  إعالم   الشرق األوسط

  .2 أ.د. تیسیر أبو عرجة  أستاذ صحافة البترا

  .3 أ.د محمود شلبیة  أستاذ إذاعة وتلفزیون  الزرقاء

  .4   كامل خورشیدد.  أستاذ مشارك   إعالم  الشرق األوسط

  .5  اتيد. رائد البی  أستاذ مشارك  إذاعة وتلفزیون الشرق األوسط

  .6   زهیر الطاهاتد.   أستاذ مشارك   صحافة  الیرموك

  .7   بشار مطهرد.   أستاذ مشارك  إذاعة وتلفزیون   الیرموك

  .8 د.حاتم عالونة  أستاذ مشارك   صحافة الیرموك

  .9   ابراهیم الخصاونةد.   أستاذ مشارك إذاعة وتلفزیون  البترا

 .10  يجمال التمیمد.   أستاذ مشارك إذاعة وتلفزیون   البترا

 .11  أحمد عریقاتد.   أستاذ مساعد إذاعة وتلفزیون  الشرق األوسط

 .12  تحسین شرادقةد.  أستاذ مساعد إذاعة وتلفزیون  الزرقاء

 .13  عالیة ادریسد.  أستاذ مساعد إذاعة وتلفزیون   الزرقاء
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  )3ملحق رقم (

  استبانة الدراسة بعد التحكیم

  الزمالء والزمیالت األفاضل ،،

  عد ،تحیة طیبة وب

   بعنوان یقوم الباحث بإجراء دراسة

  " المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخباریة في التلفزیون األردني"

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستیر في اإلعالم  من جامعة الشرق االوسط ولتحقیق 

  ذلك فإن األمر یتطلب تعبئة االستبانة التالیة.

بكل أمانة وصدق، علمًا أن المعلومات التي سیتم الحصول علیها ستستخدم راجیًا التعامل معها  

  ألغراض البحث العلمي فقط  ، وسوف نحافظ على مبدأ السریة في اإلجابة . 

  شاكرا لكم حسن تعاونكم ،،

  الباحث                                                                     

  المشاقبة الطالب یوسف عوض                                                        

                                   

  



      151 
   

  : : الخصائص الشخصیة والوظیفیةاوًال 
         ) العمر1(

     سنة 35 – 31 من    سنة 30أقل من 

      سنة فأكثر   41  سنة 40 –36من 

      ) الجنس2(

   أنثى     ذكر 

      العلمي  ) المؤهل3(

   بكالوریوس   دبلوم

   ماجستیر   دبلوم عال

   ثانویة عامة   دكتوراه

   ) عدد سنوات العمل في التلفزیون االردني :4(

    سنوات 10ـ  6 من    سنوات فأقل 5

   سنة  16أكثر من     سنة 15ـ   11 من

   ) عدد سنوات العمل كمراسل صحفي :4(

    سنوات 10ـ  6 من            ات فأقلسنو  5              

   سنة  16أكثر من            سنة 15ـ   11 من           
  
  ) الدورات التدریبیة التي شاركت فیها :5(
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  الرجاء بیان الرأي بالعبارات التالیة لتحدید مدى االتفاق بما یرد في كل عبارة من العبارات:        

رقم
ال

  ـــــراتالفقـــــــ  
  

موافق  موافق
 بشدة

غیر  محاید
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

المحور األول: دور المراسل في إثراء نشرات األخبار، أرى ان  اإلجراءات التالیة  تؤثر على المراسل في إثراء نشرات 
  اإلخبار.

            اختیار األخبار المالئمة لطبیعة الجمهور.    .1
            توسع بها بطریقة أفضل .اختیار الموضوعات وابرازها وال   .2
            یة. لاختیار المقدمات االستهال   .3
            التركیز على األخبار االیجابیة  واهمال  النقاط السلبیة .   .4
            اختیار لقطات مصورة وشخصیات مؤثرة .   .5
            افضل األخبار وفقا للقیم اإلخباریة .   .6
            التنوع في مضامین األخبار والتقاریر .   .7
            التركیز على األخبار التي ترسخ الهویة الوطنیة .   .8
            تغطیة االحداث المحلیة بكثافة .   .9

            في تغطیة األخبار واألحداث في المحافظات . ازنالتو  .10
            البحث عن األخبار الجدیدة والتقاریر المنوعة . .11

12. 
التواجد الخارجي للمراسلین یعزز من سرعة نقل األحداث 

  ت حدوثها .وق
          

            ة القناة. األخبار التي ال تتناسب مع سیاس حذف .13
            بث األخبار والتقاریر التي ال تتعارض مع االنظمة والتعلیمات.  .14

15. 
بث تقاریر میدانیة  تهم المواطن ومنح فرصة متساویة 

            ألطراف الحدث .

            بأول  الً أو  الیومیة لألحداث والتطورات  الوعي التام والمتابعة .16

17. 
في كتابة األخبار  لسلااللتزام  بعناصر الربط والتس

            والتقاریر. 

            الرقمیة في سرعة نقل األحداث . ااتقان استخدام التكنولوجی .18
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رقم
ال

  ـــــراتالفقـــــــ  
  

موافق  موافق
 بشدة

غیر  محاید
 موافق

غیر 
موافق 
 بشدة

19. 
استخدام عناصر الصور المختلفة من أفالم وشرائح 

            ورسومات وخرائط في جمیع األخبار.

  ل المؤثرة على المراسل المحور الثاني : العوام
  ن العوامل التالیة تؤثر على أداء عملي :أالمجال األول : المشاكل الداخلیة التي تواجه عمل المراسل ، أرى 

            عوامل شخصیة .  .20
            صعوبات فنیة خاصة في التصویر والمونتاج والنقل . .21

22. 
للمراسلین لتغطیة األحداث  ةعدم اعطاء فرص متساوی

            ات الخارجیة .والمهم

            عدم توفر نظام حوافز مناسب  للمراسلین . .23
            االجراءات الروتینیة والبیروقراطیة . .24

25. 
الترفیعات والترقیات والمكافآت تذهب لغیر المتمیزین في 

            العمل.

            العالقات بین المراسلین . .26
            عدم وضوح االنظمة والتعلیمات .  .27

28. 
ص في المؤهل العلمي في مجال الصحافة عدم التخص

            واإلعالم  یضعف األداء .

29. 
بداع في عمل القة بین التخصص الجامعي وبین اإلال ع

            المراسل. 

  ن العوامل التالیة تؤثر على أداء عمل المراسل أعلى عمل المراسل ، أرى المجال الثاني: العوامل الخارجیة المؤثرة 
            ي وعامل الوقت .ضغوط العمل الیوم .30
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مقابلة مع اإلعالمي محمد الطراونة _ مدیر عام مؤسسة اإلذاعة التلفزیون السابق والتي أجراها 

  17/3/2018الباحث بتاریخ 

  في التلفزیون األردني ؟ بدایات عملكعن  تحدثناهل السؤال األول: 

ي االنخراط في مجال الصحافة الثمانینات، حیث كانت رغبت اوائللقد كانت بدایة عملي في 

من الدكتور مروان خیر وعبد مكونة عالم، وتقدمت بطلب إلى التلفزیون األردني وقابلتني لجنة واإل

مد اهللا تمكنت من اجتیاز االمتحان كمندوب الحلیم عربیات والمخرج المرحوم جمال نوفل ، والح

عدد قبل ذلك كان  ألنه، اً إخباری اً أخبار في التلفزیون األردني، حیث كنت أول مندوب یعمل تقریر 

یر تلفزیوني فقط الخبر من وكالة األنباء األردنیة ومادة فلیمیه وتصو  على یحصلون من المراسلین

  مروان خیر بان یتم عمل تقریر إخباري . اقترحت على الدكتور لي وفي أول یوم عمل

،  للحدثتیة مما یعطي مصداقیة وأهمیة وكما تعلم فان التقریر اإلخباري یتضمن فقرات صو 

ذا كانت أهمیته كبیرة یصبح تحقیقاً واالكثر أهمیة تقریر  اً خبر یكون  والحدث االقل أهمیة  واستمر  ًا وإ

  عملنا في التقاریر اإلخباریة .

  تحدثنا  عن تجربتك كمراسل صحفي في التلفزیون األردني ؟ هل ني :السؤال الثا

تجربتي كمراسل صحفي اعتقد بانها تجربة اعتز بها كونها عن رغبة في عملي في هذا المجال 

النهار ، و اللیل بفي العمل  أواصلافنیت معظم شبابي في هذه المهنة المتعبة وكنت فقد  لذلك 

تشرفت بتغطیة نشاطات جاللة  وقدلیفي بمهمات صباحیة ومسائیة ، حیث كان المدراء  یقومون بتك
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الملك الحسین طیب اهللا ثراه في مؤتمرات القمم العربیة واإلسالمیة والعالمیة ، وایضا نشاطات سمو 

  االمیر الحسن بن طالل، وكانت هذه التجربة رائدة ورائعة .

ي العقبة كنا نضطر للعودة إلى عمان وخالل تغطیتي للنشاطات الملكیة في المحافظات وخاصة ف

المطلوبة والعودة مباشرة إلى العقبة لمواصلة العمل نظرا لعدم توفر االمكانیات  التقاریروعمل 

  الالزمة للبث . 

  السؤال الثالث : هل من معیقات كانت تواجهك اثناء عملك كمراسل صحفي في التلفزیون ؟

متوفرة كما هي اآلن ، حیث لم نكن غیر فنیة التلفزیونیة هناك معقیات حیث التقنیات ال تنعم ، كان

كنا نقوم بعمل و نقوم ببث التقریر اال من داخل التلفزیون األردني لعدم توفر أجهزة في ذلك الوقت ، 

كن الهواتف الخلویة متوفرة تلتلفزیون الستكمال المونتاج ولم التقریر خارج العاصمة ثم نعود إلى ا

للغایة في تجهیز التقریر وخصوصا في المحافظات البعیدة والذي  اً االمر صعبفي ذلك الوقت فكان 

كان التقریر یستغرق وقتا لبثه ، والحمد اهللا اجتزنا المرحلة وكان التلفزیون األردني في بدایته ، ولم 

  المتابعة في المنطقة .المحطة الوحیدة  تیكن هناك إي محطات منافسة وكان

شت فترة عدم توفر االمكانات الفنیة التي یتطلبها العمل التلفزیوني ، ولكن عای ، فقد كمراسلأنا و 

هذه المرحلة تختلف بإحداث نقلة نوعیة متطورة في نظام التحریر اإللكتروني والكامیرات ووسائل 

من توفر عنصر الموارد البشریة والكفاءات اإلعالمیة المسلحة بد البث الحدیث ،  ولهذا ال 

الیة والتي تكون قادرة على استخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة المتطورة والذي من بالمهارات الع

  شانه ان یسهم في إیجاد كوادر إعالمیة متمیزة في اإلعالم اإلخباري یواكب متطلبات المرحلة . 
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السؤال الرابع : باعتباركم  األول على مستوى الوطن والمنطقة الذي تسلسل  في مهامه من 

تحدثنا عن هذه التجربة هل لى مهمة مدیر عام لمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون .. في إل صحمراس

  اإلعالمیة ، وكیف ترى تطور التلفزیون األردني وخاصة نشرات األخبار ؟

لقد عملت كمندوب ومعد ومقدم للعدید من البرامج السیاسیة والبرلمانیة ونقلت األحداث في الجبهة 

الملك الحسین الراحل وبرفقة  یة ، وكنت أول مندوب یرافق جاللةفي الحرب العراقیة اإلیران

عالمي ابراهیم شهزادة وأول مندوب اخوض تجربة تغطیة نشاطات جاللة الملك الراحل وأول اإل

مندوب متخصص في الشؤون البرلمانیة واستمر عملي كمندوب أكثر من عشرین عاما لتغطیة 

  نشاطات وفعالیات مجلس االمة .

نني بأ فافتخرالتلفزیون ، ذاعة ء تسلمي مهام مدیر عام مؤسسة اإلطویر الذي قمت به اثناالت اما

األحداث  من  ةتغطی جهاز ( ستریمینك ) والذي تم فیه ام التغطیة المباشرة من خاللظادخلت ن

یة ، جمیع محافظات المملكة لمتابعة أحوال الظروف الجویة  واالنتخابات النیابیة والبلدیة والالمركز 

حیث اجتهدنا بالعمل على توفیر بعض المكاتب للتلفزیون األردني في بعض المحافظات مع توفر 

عدد من االجهزة والكامیرات وأجهزة المونتاج والمندوبین والكوادر المؤهلة لهذه الغایة  والتي تهیئ 

 OB5نها لبث مباشر ومن إي مكان في العالم ، كما استطعنا تطویر عربات النقل الخارجي م

واآلن تعتبر من أحدث االجهزة في المنطقة ، إضافة إلى تجهیز استدیو جدید لألخبار  OB6و

ضافة دماء جدیدة من الكوادر من المذیعین والمندوبین ، وافتخر بما وصل  مجهز بتقنیات متطورة وإ

  یة .  مرحلة متقدمة على مستوى محطات التلفزة الحكومیة العرب منالیه التلفزیون األردني 
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  یكم ما مدى التزام المراسل الصحفي في التلفزیون بأخالقیات المهنة ؟أالسؤال الخامس : بر 

یمثل تلفزیون وطن وتلفزیون دولة وال مجال  هأخالقیات المهنة كونبالمراسل الصحفي ملتزم تماما 

اسل الصحفي لالجتهاد ، حیث تعتبر المصداقیة والموضوعیة والحیادیة عناوین رئیسیة لعمل المر 

وعمل التقاریر ،  ثتأویل أو التوقعات في نقل االحدافي التلفزیون األردني ، بحیث ال مجال إلى ال

خبار التلفزیون األردني أخبار واقعیة وحقیقیة تنسب إلى مصادرها الحقیقیة ولیست إلى أالن 

  مصادرها المجهولة .

ي التلفزیون األردني على ضوء ما یكم ما مستقبل  المراسل الصحفي فأالسؤال السادس : بر 

  یشهده التلفزیون في الوقت الراهن ؟

شهده نمن الضروري ان یمكن المراسل الصحفي من إعداد نفسه تدریبا وتأهیال خاصة في ضوء ما 

من من منافسة قویة ما بین القنوات الفضائیة واالرضیة  ، الن المشاهد أصبح لدیه العدید 

بها ، والمراسل الصحفي یقوم بتغطیة األخبار المحلیة ونحن  یرغب ي محطةأبمشاهدة الخیارات 

المواطن  في التلفزیون األردني ال ننافس األخبار العربیة والدولیة وننافس الخبر المحلي والذي یهم

المنافسة هي السبق على الخبر المحلي لهذا على المراسل أن عتقد أاألردني والمشاهدین ، و 

ضفاء نوع من  اً عالصحفي ان یكون متاب المتابعة  لألخبار والتقاریر التشویق و لألحداث المحلیة وإ

من األهمیة  اً التلفزیونیة من خالل اإلعداد الجید واختیار اللقطات وكتابة النص والذي یحقق نوع

  للحدث والتقاریر .
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  مقابلتهم تالمراسلون الصحفیون الذین تم

  تاریخ المقابلةالوظیفة                                     االسم                الرقم

  5/3/2018مراسل صحفي                    سامي الحربي                    1

  5/3/2018مراسلة صحفیة                   د. خلود العزام                    2

  7/3/2018               مراسل صحفي        منصور العبادي                3

  7/3/2018مراسل صحفي                       معن ابو دلو                   4

  10/3/2018مراسل صحفي                       محمد القضاة                   5

  10/3/2018مراسل صحفي                        بور                 جبشار ال  6

  11/3/2018مراسل صحفي                          لطویسي              زیاد ا  7

  12/3/2018مراسل صحفي                            محمد عبیدات                8

  12/3/2018مراسل صحفي                          فیصل بصبوص            9
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  أسئلة المقابالت ونصوص المقابالت

  السؤال األول : بدایة العمل كمراسل صحفي في التلفزیون األردني ؟

أبرز العوامل المؤثرة على أداء المراسل الصحفي في التلفزیون ما هي یك أالسؤال الثاني : بر 

  األردني ؟

  ة العمل كمراسل صحفي مناسبة في التلفزیون األردني ؟السؤال الثالث : هل تعتقد ان بیئ

ثراء ییك هل المراسل الصحفي قادر على احداث تغیأالسؤال الرابع : بر  رات في نشرات األخبار وإ

  هذه النشرات اإلخباریة  ، كیف ترى ذلك ؟

  السؤال الخامس : ما مدى التزام المراسل الصحفي بأخالقیات المهنة ؟

  ؟صحفي  اثناء أداء مهامك كمراسل هكهل من معقیات تواجال السادس : السؤ 

السؤال السابع : كیف ترى مستقبل المراسل الصحفي على ضوء التطورات الجدیدة في التلفزیون 

  األردني ؟
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  سامي الحربي 

أبرز ما ورد في مقابلة سامي الحربي المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها 

   5/3/2018الباحث بتاریخ 

سنوات ولغایة هذه اللحظة أعمل في  10بدایة عملي في التلفزیون األردني كمراسل  كانت منذ  - 

إلى الخارج لمتابعة تغطیة المؤتمرات التي یشارك فیه  يلاارس یتم تغطیة األحداث المحلیة واحیانا

  وفود من األردن .

  رز العوامل التي تؤثر على أداء عملي.عدم وجود خط تحریر متطور أبو تغیر المدراء و المزاجیة  - 

  .ةبیئة العمل كمراسل صحفي  إلى حد ما مالئم - 

 اً اذ عمل صحفی اً هامشی اً في نشرات األخبار ولیس تغیر  ةحداث نقلإنعم الصحفي قادر على  - 

ذ تم اختیار العامل في األخبار على أساس مهني واضح ولیس على  اولیس كما هو اآلن ،  وإ

  اة .ساس المحابأ

  إلى حد كبیر ویلتزم بها. المهنة األخالقیات بفي التلفزیون األردني ال یزال الصحفي یتمتع  - 

التجهیزات اللوجستیة إضافة إلى ضیق الوقت أبرز المعقیات التي تواجهني اثناء القیام بالمهام  - 

   .المطلوبة

 ةومن یؤمن أن لدیه رسالالمراسل المهني والمحترف یعمل في كل الظروف الصعبة قبل السهلة  - 

  المستقبل في اإلعالم هو المراسل الصحفي كبر أو صغر في السن.سیتطور و 
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  الدكتورة خلود العزام  

المراسلة الصحفیة في التلفزیون األردني والتي  خلود العزام ةد في مقابلة الدكتور أبرز ما ور 

  5/3/2018أجراها الباحث بتاریخ 

أعمل كمراسلة صحفیة في دائرة األخبار في التلفزیون  أناات و سنو  8بدایتي في العمل منذ  - 

  األردني. 

أبرزها الخوف من المساءلة من قبل المدیر ألن بعضهم  ةثیر ك المؤثرة على اداء العملالعوامل  - 

  اإلعالم في بعض االحیان .في  ولیس لدیهم خبرةغیر مؤهلین إعالمیا 

أو ما یسمى بالمحسوبیة اذا تحدثنا بصراحة  اإلدارات على أؤكدلكن  ،هناك كفاءات بالتلفزیون - 

لو استعرضنا اإلدارات بالمؤسسة كاملة ال نجد الرجل المناسب في المكان  ،اً البحث علمی كون

  المناسب.

عالم مقنع بل وتؤدي إلى ما یسمى األ ةالمراسل الصحفي یثري نشر  ،نعم  -   خبار ویؤطرها بعلم وإ

صبحت في الوقت الحالي كإذاعة أن النشرات أألننا  نالحظ  ،ات األردنیةبالتشویق والمتابعة للنشر 

 ،لى المزید من التطویرإلألمام والتلفزیون ما زال بحاجة  یتقدم العالم ،المدارس أو تلفزیون المدارس

 اً األردني عمله ممتاز لكنه ال یستطیع ان یدلي برأیه حتى لو كان صحیح الصحفي بالنسبة للمراسل

ع ان یعبر عن رأیه أو خانه التعبیر بما بع المذنب اذا حصل لنقول لم یستطبعا ألنه في مر ط ةبثق

لنهایة المهم  للمراسل الذلك یختصر وِفي   ،یسمح له سیكون مذنبا یقع في زاویه سؤال وجواب

  الصحفي لقمة العیش.
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  منصور العبادي 

ي التلفزیون األردني والتي أجراها أبرز ما ورد في مقابلة منصور العبادي المراسل الصحفي ف

  7/3/2018الباحث بتاریخ 

كمندوب في التلفزیون األردني بعد التخرج من الجامعة عندما انتقلت إلى  في العملكانت البدایة - 

القسم الجدید الذي درست على أساسه بكالوریوس الصحافة واإلعالم وكنت األول على دفعتي 

ء وجدت أن األغلبیة من الزمالء غیر متخصصین باإلعالم وعند البد ،بامتیاز في الجامعة

في القسم والشللیة أصبحت ناقدا لما یجري سواء لطریقة العمل للمحسوبیات  اً وباعتباري متخصص

النهایة لدي معاییر وأسس في معه وكتابة التقریر الصحفي فأنا ولطریقة صیاغة الخبر والتعامل 

  للتعامل مع القصة اإلخباریة .  ومتعارف علیها عالمیاً  ةمهنیة معین

ولهذا وجدت فجوة كبیرة بین ما تعلمته في الجامعة من أساتذة جامعیین باألصل من الصحفیین 

الذین یعملون في صحف عربیة وأجنبیة ، األمر المحبط في الموضوع أن دراستنا وعلمنا األكادیمي 

سبب أن مسؤولك المباشر غیر متخصص والتطبیقي لم تسعفنا مؤسستنا أن نقوم به كما ینبغي؛ ال

ولیس في صلب العمل  اً صحفی اً في  الصحافة اإلعالم ، ولذلك ال یحبذ أفكارك ویعتبرها ترف

قرابة والشلة في الصحفي، وما یزید األمر إحباطا أن هذا المسؤول أو ذاك یتعامل وفق صلة ال

  لصحفي لتغطیة حدث ما .اابتعاث المراسل 

ناتنا من قصة الشلة والمحسوبیة ومن تبعاتها مثل الدورات انراوح مكاننا ومع ومازلنا حتى الساعة

اإلعالمیة والصحفیة الخارجیة وتغطیة األحداث المحلیة والدولیة بعیدا عن مهنیة الصحفي وقدرته 

والسبب في ذلك الواسطة والشللیة التي ال تثمر ولن تذهب بالعمل  ،على التعامل مع األحداث 

  إلعالمیة إال لألسوأ واالنحدار المستمر.والمؤسسة ا
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في هذا المجال  بمعنى أن فاقد  اً ن تكون متخصصأفي المیدان یجب  اَ متمیز  اً لتكون صحفی - 

الشيء ال یعطیه وبمعنى أوضح أن الصحفي غیر المتخصص حتما سیقع في دوامة ال یستطیع 

واألمر   ،ه الدعم وحالفه الحظالخروج منها ولن یستطیع التعامل معها بشكل صحیح مهما وصل ب

خر الدعم المادي حیث ال یمكن ألي صحفي تلفزیوني أو غیره االستمرار في القیام بعمله وهو آلا

ة ، غیر قادر على دفع إیجار البیت وتأمین  متطلبات أسرته وبنزین سیارته ومناسباته الخاص

  یاته .في ح اً ولیس أساسی اً ثانوی الً وحتما سیكون العمل الصحفي عم

ة علق بالمؤسسة الصحفیة نفسها ونسبومن العوامل التي تؤثر كذلك على المراسل التلفزیوني أمور تت

الحریة التي یتمتع بها الصحفي التلفزیوني في التعامل والتعاطي مع األحداث التي یغطیها ، فمثال 

من ها ذي یتحرك فیهامش الحریة التي تعطى لصحفي في قناة تلفزیونیة خاصة تختلف تماما عن ال

، وأیضا سیاسة التهمیش واإلقصاء للكفاءات المتخصصة بالعمل یعمل في القناة الحكومیة 

التلفزیوني واعتماد معیار آخر النتقاء األشخاص الذین یؤدون مهمات صحفیة من أبرزها كما 

خاصة والتي  عالقات الأسلفت الشللیة التي ستجعل من المؤسسة الصحفیة قائمة على المحسوبیة وال

  یلیق بصاحبة الجاللة والسلطة الرابعة. الً ال تؤدي عم

له الظروف المناسبة السالفة الذكر   یئعالمیة بالمراسل التلفزیوني وتهعندما تهتم المؤسسة اإل - 

سیقوم  المراسل الصحفي بالدور المناط به على أكمل وجه وأبراز الحقیقة التي لطالما بحث عنها 

  د في نشرات األخبار .المواطن المشاه

والمزود األساس للمادة الصحفیة  يوبما أن الركن األساس في صناعة الخبر والتحقیق التلفزیون

التلفزیونیة هو المراسل الصحفي وهو البوابة األولى لمصادر األخبار ؛ وهذا أمر ال شك فیه على 

بد من توفیر السبل واألدوات اإلطالق بل یعد من مسلمات العمل التلفزیوني اإلخباري والذي ال 

الالزمة للقیام بهذه المهمة وصعوبتها البالغة ، ویجب على المراسل التلفزیوني أن تتحق فیه 
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الشروط الصحفیة والتي من أهمها الخبرة األكادیمیة والعملیة والدعم المادي وتوفیر األدوات الالزمة 

  للقیام بمهامه الصحفیة.

سیسهم المراسل التلفزیوني بإثراء نشرات األخبار من خالل تغطیاته  اذا توفرت الشروط السابقة - 

المتمیزة لألحداث الجاریة وصیاغتها والزاویة التي یتناول منها القصة الصحفیة التي تثیر اهتمام 

ثراء االخبار بالقصص الجانبیة غیر االعتیادیة أي الخبر الرسمي و المشاهد المتابع لألحداث  إ

  وات والمؤتمرات.وورش العمل والند

ویركز المراسل الصحفي على الجوانب التي تالمس حیاة المواطن الیومیة كمواضیع الضرائب 

ثارة مواضیع سابقة متعطلة بسبب تقصیر جهات حكومیة أو غیر  واألسعار وكشف الفساد وإ

یة وتشبیك حكومیة كتسلیط الضوء على البنیة التحتیة  المتهالكة التي نفذتها شركات وطنیة أو أجنب

ظهار الرأي والرأي اآلخر .   الجهات المسؤولة معها وإ

هذا بحد ذاته سیسهم بشكل كبیر في إثراء األخبار والحرص على متابعتها من قبل المشاهد ویجعل 

  جدا أمام الجهات المسؤولة وكذلك أمام المؤسسة الصحفیة التي یعمل بها. اً موقف الصحفي قوی

لفزیونیة  یتوقف تماما على نجاح المراسل  الذي یعد األساس في إن نجاح أي مؤسسة صحفیة ت- 

  العمل الصحفي ویعتمد ذلك على:

  .هوقضایا مجتمع هالمعرفة التامة للمراسل بمحیط .1

الجاهزیة للتعامل مع الحدث الفوري الذي ال ینتظر أخذ مشورة اإلدارة واعتماد أسلوب السبق  .2

  الصحفي.

ت أم كبیرة الن هذا یضفي مصداقیة على الحدث ویزید من البث المباشر لألحداث صغیرة كان .3

  نسب المشاهدة.
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التحقق من القصة اإلخباریة من جمیع زوایاها أسبابها ومسبباتها وافتراض مقترحات لحلها أي  .4

  الوقوف موقف المصلح الوسیط المحاید.

قصة الموضوعیة ان ال یمیل الصحفي لجهة على حساب االخرى والتوازن مهم في سرد ال .5

  اإلخباریة.

 مرة. من المتابعة المستمرة ألي قضیة وال مشكلة في إعادتها أكثر .6

  معن ابو دلو  

أبرز ما ورد في مقابلة معن ابو دلو المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها 

  7/3/2018الباحث بتاریخ 

 اً صحفی الً مل مراسظة أعولغایة اللح 1999بدایتي في العمل كمراسل صحفي كانت عام  - 

  .للتلفزیون األردني في مدینة العقبة

  وامر اإلدارة في التلفزیون .أعلى أداء العمل زیادة توجیهات و  ان أبرز العوامل التي تؤثر -  

  ان بیئة العمل للمراسل الصحفي في التلفزیون األردني غیر متوفرة . - 

لتلفزیون األردني حال توفر الفرص ن یثري نشرات األخبار في األمراسل الصحفي ابإمكان  - 

  والدعم المعرفي .

  المراسل الصحفي في التلفزیون األردني ملتزم بأخالقیات المهنة.  - 

هناك الكثیر من المعقیات التي تواجهنا اثناء أداء المهام منها قلة االمكانات وعدم توفر الوقت  - 

  الیوم . الكافي إلنجاز المهمة بسبب ضیق الوقت وتعدد المهمات في
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سیكون مستقبل المراسل الصحفي في التلفزیون األردني أفضل حال توفر كافة متطلبات العمل  - 

  والدعم .

  محمد القضاة 

أبرز ما ورد في مقابلة محمد القضاة المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها 

  10/3/2018الباحث بتاریخ 

 الً واالن أعمل مراس 2011یون األردني كانت عام بدایة عملي كمراسل صحفي في التلفز  - 

  للتلفزیون في محافظة عجلون .

بالتأكید  وبالنسبة لنا  قناةعامل قوة ال قناةمن أبرز العوامل المؤثرة على عمل إي مراسل في  - 

دني  ، نحن أبرز عامل مؤثر وبقوة عامل االرتباط تحت مظلة مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون األر 

  والعوامل الفنیة والحوافز المعنویة والمالیة . قناةإلى سیاسة الباإلضافة 

على  ناتحد من إبراز عملان بیئة العمل مناسبة إلى حد ما ،ولكن هناك بعض المعیقات التي  - 

  أكمل وجه  منها عوامل فنیة تتعلق باألجهزة وعوامل أخرى مثل المواصالت.

ى إحداث تغیرات في نشرة األخبار ولكن ذلك مرتبط بالتأكید أن لدى إي مراسل صحفي القدرة عل - 

ك یعود من الحریة والوقت ومنحه الحوافز واإلمكانات لیتمكن من ذلك وكل ذل اً بمدى إعطائه هامش

  ر.یحداث التغیإإلى رغبة المؤسسة في 

ه أخالقیات المهنة مرتبطة ارتباطا كلیا بأخالقیات المراسل الصحفي وهي تنعكس تماما على أدائ - 

  .ةوهذا یتم بیانه وتبیانه لكل مراسل على حد

  المعیقات كثیرة  منها عدم توفر كامیرا في معظم األحیان بالنسبة لتغطیة األخبار.  - 

أما بالنسبة لعمل قصص إخباریة مثل قصص النجاح وغیرها فتحتاج إلى سیارة بتصرف   - 

  .المراسل الصحفي ، وكذلك صعوبة عمل مونتاج بالسرعة الممكنة
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واجهزتها  األخرى مثل مایك ونك مایك  د المراسل الصحفي بكامیرا جدیدة تزوی یتحقق لماذا - 

  وسیارة للمكتب وغیر ذلك من األجهزة الفنیة فإن التقدم لن یتم.

  بشار الجبور  

أبرز ما ورد في مقابلة بشار الجبور المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها  

  10/3/2018یخ الباحث بتار 

  .2006بدایة العمل  كمراسل صحفي في التلفزیون األردني عام - 

الرعب االستباقي لإلدارة، و مزاجیة اإلدارات، و  لدولة وانعكاساتها على المؤسسة ،ل السیاسة العامة - 

  مدى تجاوب فریق العمل أبرز هذه العوامل .و مهنیة اإلدارة، 

  متوفرة . بیئة العمل في التلفزیون األردني غیر- 

نوعا ما في الشؤون القلیلة والبعیدة كل البعد عن الخطوط  اً قد یكون المراسل الصحفي قادر   - 

  الحمراء .

  .ملتزم جدا جدا  بأخالقیات المهنة  - 

  كثرة المرجعیات المتعددة ابرز المعقیات التي تواجهني اثناء مهمة العمل . - 

د تدعم عمل المراسل وتسهم في تقدیمه بصورة الئقة، بالتأكی ةباعتقادي التطورات وهي فنیة بحت - 

لتطور اإضافة إلى اتاحة امكانیة نقل األخبار المباشرة بشكل أفضل من السابق ولكنه أحوج لوجود 

  في عقلیة التعاطي مع الخبر .
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  زیاد الطویسي  

أجراها  أبرز ما ورد في مقابلة زیاد الطویسي المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي

  11/3/2018الباحث بتاریخ 

 اً صحفی الً وأعمل حالیا مراس 2017عام  مراسل صحفي في التلفزیون األردنيبدایة عملي ك- 

  في اقلیم البتراء. األردني للتلفزیون

مدى تفاعل رئیس القسم مع الموضوعات و جانب التصویر واالمكانیات الفنیة ومهارات المصور،  - 

ب، ومدى تعاون الجهات المعنیة والمجتمعات مع مندوب التلفزیون ابرز المقترحة من قبل المندو 

  هذه المعقیات .

  إلى حد ما بیئة العمل للمراسلین مناسبة . - 

حداث تغیرات في نشرات األخبار  وذلك من خالل تنویع إبإمكان المراسل الصحفي  ،نعم - 

  وغیر تقلیدیة.ثرائها وتناولها بطرق إبداعیة إ مضمون التقاریر اإلخباریة و 

یتفاوت هذا الجانب بین مراسل وآخر، ویجب على الجمیع االلتزام بهذا الجانب وبمیثاق الشرف  - 

الصحفي األردني الذي یتماشى مع كافة المواثیق واألعراف الدولیة المتعلقة بأخالقیات العمل 

  الصحفي.

  جهنا من مشاكل .االجوانب الفنیة والتصویر  ابرز ما یو  - 

أتاح التطور الجدید في التلفزیون األردني فرصة لجمیع المراسلین لتطویر مضمون  برأیي - 

  ومحتوى إنتاجهم، وهذا أمر من شأنه أن ینعكس ایجابا على أداء المراسل حالیا ومستقبال.
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  محمد عبیدات  

أبرز ما ورد في مقابلة محمد عبیدات المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها 

  12/3/2018باحث بتاریخ ال

لألخبار للتلفزیون األردني في  الً واالن أعمل مراس 2011عام  بدایة العمل في التلفزیون كمراسل - 

  محافظة اربد. 

من قبل  حكومي یقوم بالمهام المناطة  به المراسل الصحفي في التلفزیون األردني هو موظف- 

ة المؤسسة وتسویق  الجانب اإلیجابي واقتصار  یاسلى عمله هو االلتزام التام بسما یؤثر عو اإلدارة 

  الرسالة اإلعالمیة على ذلك في كثیر من األحیان.

بداع التلفزیون ال تؤدي إلى االهو عمل روتیني  والبیئة داخل هذا  العمل في تلفزیون حكومي- 

   .ن شبه معدومةوالتمیز إال في إطار ضیق ، فالدورات الداخلیة والخارجیة بالنسبة للمراسل تكاد تكو 

بعض ممن یعملون كمراسلین قد تكون لدیهم القدرة على إثراء محتوى  النشرات اإلخباریة  اذا  - 

حداث التغییر المطلوب على مستوى نشرات األخبار  إكان هناك إرادة  وقدرة من قبل اإلدارة على 

ر وهذا یكمن في من حیث المحتوى واالخراج بحیث یتحول المراسل من ناقل خبر إلى صانع خب

  نقل هموم و احتیاجات المجتمع المحلي الذي یعمل فیه.

على عمله وهو ملتزم بأخالقیات المهنة  ةالمراسل الصحفي في التلفزیون األردني لدیه رقابة ذاتی - 

  إلى أبعد الحدود.

المعیقات تكمن في قلة اإلمكانیات التقنیة التي من شأنها أن تساعد في تخطي بعض هذه  - 

  صعوبات فضال عن العنصر البشري غیر المدربال

من ناحیة الصورة لكن المحتوى بحاجة إلى إعادة تقییم  ةالتطورات في التلفزیون األردني إیجابی - 

وألن المراسل أصبح یشكل العامود الفقري في نشرات األخبار والبرامج على حد سواء ،  ةشامل
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كل كبیر وهذا  أفضل دافع لیرتقي المراسل بعمله وأن .وألن  األحداث الداخلیة والخارجیة تتطور بش

یتسم عمله بالجدیة والمثابرة لیواكب التطورات الكبیرة في مجال اإلعالم الجدید وكل ذلك بحاجة إلى 

  دورات تدریبیة مكثفة للمراسلین تصقل مهاراتهم وتنقلهم إلى االحترافیة .

  فیصل بصبوص  

المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها  أبرز ما ورد في مقابلة فیصل بصبوص

  12/3/2018الباحث بتاریخ 

  .  1997بدایة عملي كمراسل صحفي في التلفزیون األردني  عام  - 

أبرز العوامل تكمن في سیاسة كل إدارة ومدى إیمانها بحریة اإلعالم ألن هذا المعیار متذبذب  - 

تعاون الفریق الفني من و ى توفر المعدات من كامیرات من إدارة إلى أخرى ، باإلضافة إلى مد

  مصورین ومونتیر إلنجاز المهمة . 

  م وتطویر بین الحین واآلخر. یإلى حد ما البیئة  مناسبة لكنها بحاجة إلى تقی - 

مؤثر جدا حیث یقع على عاتق المراسل الصحفي تغطیة النشاطات المحلیة وهو األمر  ،نعم - 

لشاشة الوطنیة وطریقة معالجة الخبر أو التقریر مهمة جدا كذلك إثراء الذي یجذب المشاهد ل

  . مالنشرات بالقصص اإلخباریة التي تالمس تطلعات المواطنین وهمومه

  إلى حد بعید ملتزم بأخالقیات المهنة ویشهد له باالستقامة ألنه یخضع للسؤال والمراقبة. - 

  م توفر كوادر فنیة مناسبة والشللیة .المعوقات كثیرة منها مزاجیة كل إدارة ، وعد - 
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على المذیعین بشكل أكبر واالهتمام حالیا بسیط لذلك  اً قد یكون االهتمام في هذه األوقات منصب - 

اي اهتمام للمراسلین  تم صرف لباس وبدالت لهم ولم یعط التركیز على المذیعین أكثر، ومثال ذلك

  الصحفیین.

  عبداهللا المجالي 

مقابلة عبداهللا المجالي  المراسل الصحفي في التلفزیون األردني والتي أجراها أبرز ما ورد في 

  14/3/2018الباحث بتاریخ 

نقلت كمراسل صحفي للتلفزیون  2006وفي عام  ،1997عام  اإلذاعةفي  تبدایة عملي كان - 

  األردني كمندوب في محافظة الكرك .

  من أهم هذه المعقیات.  العوامل الفنیة والمالیة - 

  ردني . في التلفزیون األ مناسبة البیئة  ،نعم - 

ان یكون للمراسل الصحفي دور في اإلثراء من خالل متابعة بعض التقاریر  ممكن ،نعم - 

واألحداث على الهواء مباشرة من موقع الحدث، االهتمام بمواضیع الخدمات العامة للمواطنین 

  ومتابعتها مع الجهات المعنیة. 

  .قیات المهنة جیدالصحفي بأخالالتزام المراسل  - 

نعم  هناك بعض المعقیات منها عدم وجود سیارة تابعة لمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون في بعض  - 

  المحافظات. 

  أفضل للمراسل الصحفي  في حال دعمه مادیا.  انني أرى مستقبالً  - 
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)6ملحق رقم (  

  كتاب تسهیل المهمة
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)7ملحق رقم (  

  الخاص بالعاملین بقطاع اإلعالم المرئي والمسموع في المملكة میثاق الشرف المهني

    أوال: المبادئ األساسیة

ترسیخ مبادئ الدستور التي تضمن الحریة اإلعالمیة وتبادل اآلراء، والعمل على تطبیق الرؤى  -1

  الملكیة ذات العالقة بحریة التعبیر والدیمقراطیة وتعددیة اآلراء.

ى عاتقهم وفي جمیع األوقات مسؤولیة الدفاع عن حریة الرأي والتعبیر اإلعالمیون یحملون عل -2

  المكفولة في الدستور والقوانین األردنیة.

  احترام الحقیقة وحق الجمهور في الوصول إلیها هي أولى واجبات اإلعالمي. -3

مي اإلعالم المهني الصادق یقوم على أساس المسؤولیة تجاه المجتمع التي تحتم على اإلعال -4

  تغلیب مصالح المجتمع على المصالح الشخصیة الضیقة.

العمل الجاد من اجل تطویر التشریعات والقوانین اإلعالمیة للوصول إلى بیئة إعالمیة داعمة  -5

  لحریة اإلعالم.

  .تبني التشریعات والمعاهدات الدولیة وشرعیة حقوق اإلنسان واحترام المواثیق ذات العالقة -6

یلتزم به اإلعالمي طوعا، واحترامه نابع من داخله ” سلطة معنویة“المهني  میثاق الشرف -7

  وتطبیقه یستند إلى إیمانه بمبادئه.

یمنح هذا المیثاق الحق لإلعالمي أن یسحب اسمه أو عالقته بأي مادة إعالمیة وقعت علیها  -8

  جمهور.الرقابة أو تعرضت لحذف یضر بالحقیقة أو الموضوعیة أو یؤدي الى تضلیل ال

  یؤكد هذا المیثاق على وجوب عدم حبس اإلعالمیین في قضایا الرأي دون المحاكمة. -9

دعم استقالل القضاء ونزاهته، بوصفه داعما لحریة اإلعالم من خالل أخذه للنصوص  - 10

  المؤكدة لهذا الحق في القوانین والتشریعات.
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  ثانیا: السلوك األخالقي لإلعالمیین

لى اطالع الجمهور على المعلومات الموثقة، والتي یتأكد من دقتها قبل یحرص اإلعالمي ع -1

  البث.

  ال یتدخل اإلعالمي في مضمون المادة اإلعالمیة أو الصوت أو الصورة لتغییر الحقائق. -2

اإلعالمي دائم الحرص عند صیاغة األخبار وبثها من أنها تعكس وقائع القصة كاملة دون  -3

  انتقاص.

إلعالمي باالعتراف بالخطأ المهني الذي یؤثر على الحقیقة، مع بیان أسباب وقوعه، ال یتردد ا -4

عطاء حق الرد لكل من وقع الخطأ بحقه.   وتصحیح ما قد یقع فیه من أخطاء، وإ

الحصول على المعلومات یكون بالطرق المشروعة، وال یرضى اإلعالمي باستخدام الطرق غیر  -5

حة العامة غیر ذلك، شریطة أن ال یستخدم االبتزاز أو االعتداء المشروعة إال إذا اقتضت المصل

  بأشكاله أو ارتكاب أي فعل قد یؤذي االخرین.

اإلشارة إلى مصادر المعلومات ضروري للحفاظ على المصداقیة، مع احتفاظ اإلعالمي بحق  -6

  سریة المصادر الخاصة عند رغبة المصدر في عدم اإلفصاح عن نفسه.

الواردة في محاضر جلسات مغلقة على اإلعالم ال یبثها اإلعالمي حتى لو حصل المعلومات  -7

  علیها، إال إذا وجد أنها تشكل خطرا على المصلحة العامة.

إن اإلعالمي یدرك أن من واجبه إعطاء الفرص المتساویة لجمیع األطراف في أیة قضیة  -8

  ال أو مباشرا.للتعبیر عن موقفها سواء كان البث للمادة اإلعالمیة مسج

ال یغلب اإلعالمي األجندات الشخصیة والفئویة والعشائریة واإلقلیمیة والمصالح الحزبیة في  -9

  عمله على المصلحة العامة.
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یدرك اإلعالمي أن جوهر عمله یقوم على حقه في القیام بدور الرقیب على أصحاب النفوذ - 10

  والسلطة السیاسیة ومساءلتهم عن أدائهم الوظیفي.

یحرص اإلعالمي على الفصل الكامل في عملیة البث المرئي أو المسموع بین اإلعالن - 11

التجاري وبین المادة اإلعالمیة القائمة على الحقیقة، ویستخدم األسالیب الفنیة للفت انتباه الجمهور 

  إلى هذا الفرق.

دیة أمر یؤمن اإلعالمیون أن استغالل المهنة للحصول على أیة مكاسب شخصیة أو ما- 12

  مرفوض وال یجوز الوقوع في هذا الخطأ األخالقي.

یؤمن اإلعالمي أن عالقته بالجمهور یجب أن تكون بعیدة عن استغالل المهنة لتهدید هذا  - 13

  الجمهور أو المؤسسات أو ابتزازها، ویعتبر ذلك عمال غیر أخالقي ومرفوض.

یا أو امتیازات من أیة جهة مقابل بثه اإلعالمي ال یتقاضى أي أجر مادي أو مكافأة أو هدا - 14

  خبرا أو مادة إعالمیة معینة، بل یتقاضى أجره من المؤسسة اإلعالمیة التي یعمل بها.

  اإلعالمي ال یقبل باستخدام البث للترویج أو التشویه ألي جهة معینة.- 15

اإلعالمي أو  اإلعالمي ال یقبل أن یعمل في الحمالت االنتخابیة، إال إذا استقال من عمله- 16

  أخذ إجازة كما یحددها القانون وأعلن ذلك صراحة.

  اإلعالمي یتحسس قضایا الرأي العام من خالل المعلومات الموثقة والحقیقیة.- 17

یتأكد اإلعالمي قبل بث أسماء الضحایا أو القتلى أو المصابین أو المنكوبین أن ذویهم على - 18

كثر من مصدر موثوق، ویحرص على بث معلوماتهم علم بما تعرضوا له، ویدقق هویاتهم من أ

  بدقة ووضوح وبطریقة تناسب الحدث.
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یراعي اإلعالمي عند بث أي صور أو أصوات للضحایا أن ال تكون مؤلمة أو لها اثر سلبي - 19

على مشاعر ذویهم أو مشاعر المواطنین عامة، كما یحرص على عدم استغالل هذه الصور أو 

  یر بث الحقیقة.األصوات ألغراض أخرى غ

اإلعالمي یحترم الحیاة الخاصة لألفراد، وال یستخدمها ألغراض سیئة، كما یحرص على - 20

  الحصول على موافقة األشخاص عند رغبته نشر أي معلومة خاصة بهم.

  توخي الحذر والدقة عند تحدید المتهمین بأحداث أو المجني علیهم في تغطیة الجرائم.- 21

بدأ ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته) ویبث األخبار والمعلومات على هذا اإلعالمي مؤمن بم - 22

  األساس، ویؤكد على نزاهة القضاء وال یبث ما یمكن أن یؤثر على سیر العدالة.

یحرص اإلعالمي على بث المعلومات الكاملة والحقائق عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وال - 23

  یقبل بتجاهلها.

دم التشهیر أو التحریض على العنف والكراهیة ضد أي شخص أو اإلعالمي حریص على ع- 24

  مؤسسة على أساس الجنس أو العرق أو الدین أو االنتماء السیاسي.

یراعي اإلعالمي في مادته التي تبث في وسیلة اإلعالم حمایة األطفال من المواد التي تؤثر  - 25

المرأة بطریقة غیر مشروعة في أیة سلبا على نموهم النفسي، كما یمتنع عن استغالل الطفل أو 

  مادة إعالمیة أو إعالنیة.

یؤمن اإلعالمي أن انتحال عمل اآلخرین أو استنساخه كلیا أو جزئیا یقتل اإلبداع ومرفوض - 26

تماما، وفي حال رغبته بنقل بعض المواد من غیر إنتاجه علیه أن یقوم باإلشارة إلى مصدر هذه 

  المواد.

اآلخرین ئه عمل بروح الفریق وال یعمد إلى التشویش أو التحریض على زمالاإلعالمي المهني ی- 27

  لتحقیق مكاسب شخصیة.
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الذین تعرضوا لمضایقات بسبب عملهم اإلعالمي،  ئهاإلعالمي مؤمن بواجبه تجاه زمال- 28

  ویتضامن معهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالح المهنة.

مسؤولیات اإلعالمیة) یحرصون على الحقوق المادیة اإلعالمیون (رؤساء التحریر وأصحاب ال- 29

  والمعنویة لمن یعمل تحت إمرتهم من اإلعالمیین.

یحرص اإلعالمیون على التحضیر الجید لبرامجهم اإلذاعیة والتلفزیونیة حیث تبنى البرامج - 30

  المقدمة للجمهور على البحث والتقصي والدراسة المعمقة.

ومات التي تبث على الهواء یجب أن تكون مدروسة ومبنیة على یؤمن اإلعالمیون أن المعل - 31

  البحث والتقصي.

یبذل اإلعالمیون جهدا في بث موادهم اإلعالمیة بلغة سلیمة وأداء سلیم ومراعاة الذوق الجید  - 32

  في طریقة العرض، وخاصة استخدام المواد المساعدة كالموسیقى.

  مي مایلي:ثالثا: المهنیة واألخالق تتطلب من اإلعال

  مراعاة البدیهیات الثالث في اإلعالم وهي: -1

  الدقة أهم من السرعة.-أ

  ب_اإلنصاف أولى من اإلثارة.

  ج_ إبالغ المشاهد أو المستمع بالحقیقة هو الهدف.

اإلنصاف: أن ال تتسبب تغطیة الموضوع بضرر احد، بمعنى أن ال یضار احد بضرر نفسي  -2

  أو أخالقي أو جسدي.

  د: أن تكون على مسافة واحدة من جمیع األطراف.الحیا -3

  الدقة: وهي تفادي األخطاء بأنواعها. -4

  التوازن: منح فرص كافیة ألطراف الحدث داخل القصة. -5
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  التكافؤ: وهو انتخاب أفضل ما لدى األطراف من حجج. -6

  .التجرد: أي فصل كل ما هو مسبق عن كل ما هو الحق (فصل اآلراء عن الحقائق) -7

  مراعاة السیاق: أي ربط الجزء بالكل والخاص بالعام. -8

  الفكرة المركزیة للمادة اإلعالمیة یجب أن یكون مبرهنا علیها عقلیا ومستدال إلیها. -9
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)8ملحق رقم (   

  الوصف الوظیفي (محرر ومندوب األخبار في التلفزیون األردني)

  المملكة األردنیة الهاشمیة 

 فزیون مؤسسة اإلذاعة والتل

 معلومات عامة 

 مسمى الوظیفة: محرر ومندوب إخباري/التلفزیون            الدرجة: الخامسة -

 الدائرة : األخبار / التلفزیون            القسم : األخبار المحلیة -

المجموعة : التوعیة                                       113-10- 02رمز الوظیفة : -

 تلفزیون                   لوظائف أخبار ال

 معلومات اساسیة

موقع الوظیفة : تقع الوظیفة في قسم األخبار المحلیة وترتبط ارتباطا مباشرا برئیس القسم  - 

 والمرتبط مباشرة بمراقب عام األخبار في محطة التلفزیون .

اطات والفعالیات الغرض من الوظیفة : تختص الوظیفة بتقدیم تقاریر میدانیة مصورة لتغطیة النش - 

 اً الرسمیة وغیر الرسمیة بالصوت والصورة داخل المملكة وخارجها ، وتشكل التقاریر اإلخباریة جزء

  منها في النشرة اإلخباریة لتعزیز المعلومات وتؤدي مهام الوظیفة وفقا لتوجیهات الرئیس المباشر.
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 الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة :-

خباریة واجراء االتصاالت الالزمة بالجهة المعنیة للتزود بمصادر الخبر قراءة برنامج المهمة اإل-1

 وعناصره لتحدید احتیاجات المهمة الالزمة لتغطیتها بشكل كامل.

االنطالق لموقع الحدث والتنسیق مع المسؤول عن الموضوع المراد تغطیته كخبر لوضع خطة -2

 عمل تنفیذیة لنقل عناصر الخبر.

ر المیداني في ضوء خطة العمل في تحدید فقرات الصوت والصورة للتسجیل التنسیق مع المصو -3

 واجراء المقابالت الالزمة لتدعیم المعلومات .

ادخال الصورة المالئمة والترجمة والبیانات الرقمیة اذا تطلب االمر والرسومات البیانیة التعبیریة -4

 معنیة .على التقریر اإلخباري بالتعاون والتنسیق مع االقسام ال

وصورة بالتعاون مع  اً إعداد النص اإلخباري الالزم وتقطیعه وتطعیمه بالمقابالت المیدانیة صوت-5

المونتیر الختیار فقرات التقریر ولقطات التصویر ورفعه للرئیس إلجازته وتنفیذ توجیهاته وتعلیماته 

 بهذا الخصوص .

ه على الهواء وتنفیذ توجیهات المسؤولین تسلیم التقریر اإلخباري الى مخرج النشرة ومتابعة بث-6

 ومالحظاتهم في إعداد التقاریر اإلخباریة.

مواصلة الدراسة واالطالع على ما یستجد في حقل إعداد التقاریر اإلخباریة بشكل خاص -7

 لتطویر أسالیب اإلعداد والتحریر .

 تطبیق قواعد السالمة المهنیة العامة اثناء العمل .-8
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 مهام أخرى یكلف بها ذات العالقة بطبیعة العمل .القیام بأیة -9

مجال العمل وتأثیره :یؤدي العمل وفق اجراءات فنیة قیاسیة ویتضمن العمل على تنفیذ أعمال  - 

متداخلة مع أعمال اآلخرین واالخطاء یترتب علیها مشكالت غیر عادیة تؤثر على انجاز االعمال 

 المطلوبة في االقسام االخرى بالدائرة .

االتصاالت اثناء العمل : االتصال بممثلي المؤسسات العامة والخاصة والزمالء المباشرین  - 

و اعطاء معلومات متصلة بالعمل مباشرة للتنسیق ولتنفیذ أبالعمل بهدف الحصول على معلومات 

 العمل .

ظروف العمل :یؤدي العمل في المیدان وتشمل ظروف العمل على مضایقات واتعاب بدرجة  - 

 ر عادیة ومخاطر مهنیة .غی

 بدرجة متوسطة كالوقوف لفترات طویلة . اً بدنی اً المجهودات البدنیة : یتطلب أداء العمل مجهود - 

دنى من المعارف والمهارات والقدرات والتأهیل العلمي والخبرات العملیة الالزمة ألداء ألالحد ا - 

 العمل .

بأسالیب تحلیل وتقییم الخبر واعداده ومعرفة عمیقة  المعرفة : بأساسیات الخبر التلفزیوني ومعرفة - 

 بفن المقابلة بأساسیات التصویر والمونتاج التلفزیوني.

القدرة : حس إخباري قدرة على بناء االتصال والتعامل وتقصي الحقائق إلعداد التقاریر اإلخباریة  - 

. 

 المهارات : بمهارات عالیة جدا . - 
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و ذات عالقة أیة : الشهادة الجامعیة األولى في الصحافة واإلعالم الحد االدنى للمؤهالت العلم - 

سنوات خبرة في مجال العمل ، أو الشهادة الجامعیة الثانیة في مجال  8باختصاص الوظیفة و

 سنوات خبرة في مجال العمل . 6االختصاص و

عداد التقاریر اإلخباریة ال تقل  -   3مدتها عن التدریب التخصصي : دورة متخصصة بأسالیب وإ

 شهور.

معرف أخرى تتطلبها الوظیفة : اتقان تام بأساسیات اللغة العربیة ولغة إعداد التقاریر اإلخباریة  - 

 ومعرفة جیدة باللغة اإلنجلیزیة (قراءة وكتابة ومحادثة ).
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  الوصف الوظیفي ( مندوب أخبار في التلفزیون األردني)

  اشمیة المملكة األردنیة اله

  مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون

  معلومات عامة 

  _مسمى الوظیفة : مندوب إخباري                                         الدرجة : السادسة 

  _ الدائرة   : المراقبة العامة لألخبار                                  قسم : األخبار المحلیة 

المجموعة : التوعیة لوظائف                             117- 10- 02_ رمز الوظیفة   : 

  اخبار التلفزیون 

  معلومات اساسیة

موقع الوظیفة : تقع الوظیفة بقسم تحریر األخبار المحلیة وترتبط ارتباطا مباشرا برئیس قسم  - 

  األخبار المحلیة المرتبط مباشرة بمدیر األخبار .

االحداث واألخبار السیاسیة وجمیع المعلومات  الغرض من الوظیفة :تختص الوظیفة برصد - 

الالزمة حولها میدانیا وتحلیل وتقییم وتحریر األخبار ومتابعة الحدث اإلخباري والسیاسي 

مهام الوظیفة وفقا لتوجیهات الرئیس  ىالمحلیة والعربیة والدولیة وتؤد ومستجداته على االصعدة

  المباشر.
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  :الواجبات والمسؤولیات الرئیسیة  -

حداث المحلیة والعربیة والدولیة المتوقعة لبدایة كل یوم عمل من خالل حصر النشاطات واأل -1

  االلتقاء برئیس القسم أو رئیس تحریر ومعد األخبار.

تحدید اولویة التغطیة اإلخباریة وفقا ألهمیتها ورفعها للرئیس المباشر وتنفیذ توجیهاته بهذا -2

  الخصوص.

سیة حول الحدث اإلخباري میدانیا من خالل مصادر ذات صلة بالحدث جمع المعلومات االسا-3

  توخیا للمصداقیة والموضوعیة .

ة الحدث اإلخباري سواء من خالل تقریر صوتي للمندوب أو مقابلة تحدید آلیة العمل وفقا لطبیع-4

  وحسب توجیهات الرئیس المباشر. ةأو تقریر اخباري یتضمن مقابالت استیضاحی

مع الرئیس المباشر ومراقب عام األخبار لتحریر المادة اإلعالمیة وفق أهمیة عناصرها التنسیق -5

تضمنه من معلومات وتنفیذ التوجیهات والتعلیمات بهذا الخصوص ورفعها للرئیس المباشر توما 

  العتمادها .

ت التي صوت المندوب أو المقابال ضمناً تتنفیذ المونتاج الالزم للخبر أو التقریر اإلخباري م-6

  اجریت وذلك بالتعاون مع فني المونتاج المختص .

تجهیز الخبر أو التقریر اإلخباري للبث وتسلیم الشریط لمساعد المخرج او المخرج الستكمال -7

  اجراءات بثه بعد اجازته.

  تغطیته میدانیا اذا كان الحدث یتصف باالستمراریة . تمتابعة الحدث اإلخباري الذي تم-8
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راسة واالطالع على ما یستجد في حقل تحریر األخبار بشكل عام ولتطویر اسالیب مواصلة الد-9

  وصیاغة الحدث اإلخباري بشكل خاص 

  اثناء العمل . للعملتطبیق قواعد السالمة المهنیة - 10

  القیام بأیة مهام أخرى یكلف بها ذات عالقة بطبیعة العمل .- 11

یاسیة ویتضمن العمل على تنفیذ اعمال متداخلة مع جراءات قإمجال العمل وتأثیره : العمل وفق  - 

  اآلخرین واألخطاء تسبب في تأثیر یتعدى حدود الوحدة التي یعمل بها.

االتصاالت اثناء العمل : االتصال بممثلي المؤسسات العامة والخاصة واصحاب القرار السیاسي  - 

  ة .و االستفسار عن أحداث اخباریة سیاسیأبهدف الحصول على معلومات 

ظروف العمل : یؤدي العمل في عدة امكنة وتشتمل ظروف العمل على مضایقات كاإلجهاد  - 

  واالصابات واالزدحام.

بدرجة عالیة كالسفر والتنقل میدانیا لتغطیة  اً بدنی اً المجهودات البدنیة : یتطلب اداء العمل مجهود - 

  الحدث .

  التأهیل

ات والتأهیل العلمي والخبرات العملیة الالزمة ألداء دنى من المعارف والمهارات والقدر ألالحد ا - 

  العمل 

المعرفة :معرفة بأساسیات العمل الصحفي التلفزیوني واسالیب جمع المعلومات اإلخباریة  - 

  وتحلیلها واسالیب صیاغة الخبر وتحریر األخبار التلفزیونیة .
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لمعلومات وانتزاع الحقائق والقدرة القدرة : القدرة على بناء االتصال مع المسؤولین والبحث عن ا - 

  على تحلیل وتقییم وصیاغة وتحریر الخبر.

  المهارات : مهارة عالیة جدا . - 

عالم ألالحد ا -  دنى للمؤهالت العلمیة : الشهادة الجامعیة االولى في العلوم االنسانیة / صحافة وإ

ي مجال العمل سنوات خبرة ف 6و اي تخصص اخر یتناسب وطبیعة عمل الوظیفة وبحدود أ

سنوات في مجال  4الصحفي وتحریر األخبار، أو الشهادة الجامعیة الثانیة في الحقول ذاتها وخبرة 

  العمل .

التدریب التخصصي : دورة متخصصة في أسالیب جمع المعلومات اإلخباریة وتحلیلها ال تقل  - 

  شهرین . عن مدتها

  ة اإلنجلیزیة قراءة وكتابة ومحادثة .معارف اخرى تتطلبها الوظیفة : معرفة جیدة باللغ - 

  معرفة باستخدام تقنیات التصویر التلفزیوني .  - 
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 اللكتاب فحص نسبة االست 

 


