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العوامل المؤثرة في عمل مراسلي القنوات الفضائية العربية واألجنبية
العاملة في األردن
إعداد:
معن محمد الجبور
إشراف:

الدكتور هاني أحمد البدري
الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الداخلية واألخرى الخارجية التي تؤثر على أداء

المراسلينالتلفزيونيينالعاملينفياألردنفيالقنواتاألردنية والعربية واألجنبية .واعتمدتالدراسة

المنهجالمسحي،واستخدمتأداةاالستبانةالتيطبقتعلىمجتمعالدراسةبطريقةالعينةالشاملة،
حيثاستجاب()103مفردةمنأصلحوالي(،)120وقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:إن

ي
الضغوط المهنية تستأثر بأهمية كبيرة في تحسين األدا ء المهني للمراسلين التلفزيونيين العاملين ف 
تالتلفزيونية،هناكتأثيرملموسللضغوطالمهنية ،وللبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنية،والبيئة
القنوا 
االجتماعيةالثقافية،علىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيين،إنتأثيرالبيئةاالجتماعيةيتباينبين

ى
ي عمله قياسا إل 
ي يواجه صعوب ة إضافية ف 
ن المناطق البعيدة،والمراسل غي ر األردن 
العاصمة وبي 

ىتغطيةالقضايا
تالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعل 
المراسلاألردني،إنمؤش ار 

تالتلفزيونيةاألردنيةأكثروصواللمصاد ر
تمتوسطة.وأنالمراسلينالعاملينفيالقنوا 
الحساسةجاء 
ت
يتواجهالمراسلينالتلفزيونيينفيمقدمتها" :اإلجراءا 
تالت 
ت،يوجد عدد منالعقبا 
المعلوما 

ى
ت،يوجدتأثيرللضغوطالمهنيةعل 
البيروقراطيةالتيتواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلوما 

ويوجدتأثيرللبيئة
تاألردنيةواألجنبية .
تالعربيةأكثرمنالقنوا 
األداءالمهنيللمراسلينفيالقنوا 
تالعربية
االجتماعيةالثقافيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونييناألردنيينأكثرمنالقنوا 
واألجنبية .
الكلمات المفتاحية :العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية ،المراسلين التلفزيونيين ،األردن.

ل

Factors Affecting the Work of Correspondents of Arab and Foreign
Satellite Channels Operating in Jordan
Prepared by:
Maen Mohammed Jabour
Supervised by:
Dr. Hani Ahmed Al-Badri
Abstract
The study aimed to identify the internal and external factors that affect the
performance of television correspondents working in Jordan on Jordanian, Arab and
foreign channels. The study adopted the survey method, and it used a questionnaire tool
that was applied to the study population in a comprehensive sample manner, where (103)
respondents of about (120) correspondents, The study reached the following results:
Professional pressures are of great importance in improving the professional performance
of television reporters working in television channels, The study reached the following
result, There is a significant impact of professional pressures, the Jordanian legislative
and political environment, and the socio-cultural environment on the professional
performance of television reporters, The impact of the social environment varies between
the capital and remote areas, and the non-Jordanian correspondent faces additional
difficulty in his work compared to the Jordanian correspondent, The indicators of freedom
available to reporters in Jordan and their ability to cover sensitive issues were average.
And that correspondent working in Jordanian television channels have more access to
information sources, there are a number of obstacles that television reporters face,
including: “Bureaucratic procedures that reporters face in obtaining information, there is
an impact of professional pressures on the professional performance of correspondents in
Arab channels more than Jordanian and foreign channels. There is an impact of the sociocultural environment on the professional performance of Jordanian television reporters
more than Arab and foreign channels.
Keywords: Internal and External Influencing Factors, Television Correspondents,
Jordan.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها

2

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أوال  :المقدمة
نقلت ثورة تكنولوجيا المعلومات اإلعالم المرئي ،والمسموع والمقروء إلى مرحلة جديدة
ومتقدمة،تقومعلىاالنفتاحوعرضوجهاتالنظر والرؤىالمختلفة،وفسحالمجال أمامالجمهور
واألفرادبكافةأطيافهموتوجهاتهملطرحآرائهموتصوراتهمفيالعديدمنالقضاياوالموضوعاتالتي
تمس حياتهم الخاصة والعامة ،وأصبح هناك ما يسمى باإلعالم االجتماعي المعتمد أساساً على
ص.)9
شبكاتالتواصلاالجتماعي(الريفيوعبدالمغني ،2017،
ويشهدالعالمالعديدمنالتطوراتفيكافةالمجاالتالمتمثلةفياستخدامالوسائلوالتقنيات
الحديثةالتيتُسهمبشكل واضحفيتطويرأعمالالقطاعاتوتحسيناإلنتاجيةوجودةالخدمات
المقدمة،كماتُسهمفي رفعدرجةالمنافسةفياألسواقالعالميةالمختلفةفمختلفالقطاعاتفي
ُ
الوقتالحاليتسعىإلىتَ ِّبنياستخداماألساليبالتكنولوجيةالحديثةمنأجلتطويروتنميةأدائها .
كماازدادعددالقنواتالعربية واألجنبيةالتيتعملعلىنقلاالخبارالمختلفةمنخالل
مراسلي هذه القنوات في األردن في مختلف القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
ص .)77
وغيرهامنالقضايا(الدبيسيوالطاهات ،2018،
وقدبرزتقضيةالمراسلينحيث تمثلدورهمفينقلاألحداثالمحلية والعالميةبعدأن
كانتالتلفزيوناتتنتظرتقاريرالمحطاتالدوليةوتقاريروكاالتاألنباء،ويستقيهؤالءالمراسلون
األخبارمنمصادرداخليةوخارجية كمايأخذالمراسلمعلوماتهمنشبكاتالتواصلاالجتماعي

3

بعدالتأكدمنمصداقيةاألخباربحيثيتمنقلالحقائقدونتجميلأوتزييف(عبدهللا،2010 ،
ص .)181

وعليهتأتيالدراسةللتعرفعلىالعواملالمؤثرةفيعملمراسليالقنواتالفضائيةالعربية
واألجنبيةالعاملةفياألردن .

ثانيا :مشكلة الدراسة
شهداألردنفيالفترةالماضية زيادةفيعددالقنواتالفضائيةالعربية واألجنبيةوبالتالي
مراسليهاوهذاالوضعخلقبيئةجديدةتنافسيةوبالتاليانعكسعلىالبيئةاإلعالميةككل .
ونظ اًرلذلكظهرتعلىالسطحالعديدمنالعواملالتيتؤثر فيعملالمراسلينوبالتالي
تنعكسعلىنقلالحقائقللجمهوروتجبرالمراسلينعلىغضالنظرعنكثيرمنالسلبياتفي
المجتمعككل .
وبالتالييرىالباحثأنصياغةمشكلةالبحثتكمنفيالتساؤلاآلتي :
"ما العوامل التي تؤثر في عمل المراسلين التلفزيونيين في القنوات الفضائية العربية واألجنبية في
األردن؟"

ثالثا :أهداف الدراسة وفرضياتها
ن
ثلتحقيقالهدفالرئيسالمتمثلفي:معرفةطبيعةالعواملالمؤثرةعلىعملالمراسلي 
يسعىالبح 
التلفزيونيينفياألردنوذلكمنخاللمجموعةمناألهداف :
ضلهاالمراسلونفياألردنومدىتأثيرها
 .1التعرفعلىطبيعةالضغوطالمهنيةالتييتعر 
علىأدائهماإلعالمي.

4

ن
 .2تحديددرجةتأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلي 
التلفزيونيينفياألردن.

 .3تحديددرجةتأثيرالبيئةاالجتماعية الثقافية فياألردنعلىاألداءالمهني
للمراسلينالتلفزيونيينفياألردن.
 .4التعرف علىمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطية
القضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالمي.
 .5معرفة مدى قدرة المراسلين في الوصول إلى مصادر المعلومات والعقبات التي
تواجههمفيذلك.
رابعا :أسئلة الدراسة
يتمثل التساؤل الرئيس للدراسة في :
ن
ماطبيعةالعواملالمؤثرةعلىعملالمراسلينالتلفزيونيينفياألردن؟وذلكمنخاللمجموعةم 
األسئلةالتالية :
 .1ماتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن؟ 
 .2ما تأثير البيئة التشريعية والسياسيةاألردنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في
األردن؟ 
 .3ماتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفي
األردن؟ 
 .4مامدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة
العملاإلعالمي؟ 
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,5 .1مادرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفي
ذلك؟ 

خامسا  :فرضيات الدراسة:
ط
تداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثيرالضغو 
فرضية الدراسة األولى :اليوجدفروقذا 
ت
ت(النوعاالجتماعي،العمر،عددسنوا 
يللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغي ار 
المهنيةعلىاألداءالمهن 
العمل،طبيعةالقناة) .
تداللةإحصائية عندمستوى()0.5فيتأثيرالبيئ ة
فرضية الدراسة الثانية :ال يوجدفروقذا 
ت
ن تبعا لمتغي ار 
االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األرد 
(الجنسية،المؤهلالعلمي،انتماءالقناة) .
ت داللة إحصائية عند مستوى ( )0.5في مدى الحري ة
فرضية الدراسة الثالثة :ال يوجد فروق ذا 
ت
المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي تبعا لمتغي ار 
تالخبرة،انتماءالقناة) .
(لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،سنوا 
تداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيدرجةقدرة
فرضية الدراسة الرابعة :اليوجدفروقذا 
ت(لجنسيةالمراسل،المؤه ل
المراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغي ار 
تالخبرة،انتما ءالقناة).
العلمي،سنوا 

سادسا :أهمية الدراسة
تظهرأهميةالدراسةمنخاللالجوانبالتالية :
 .1في الجانب النظري:تظلمشكلةالعواملالمؤثرةعلىالقائمباالتصالمسألةدائمةوتحتاجإلى
دراساتمستمرةفيكلالمجتمعات،ومنخاللاألدبالنظريتبينأنهلميكنهنالكدراساتوافية
وكافيةفيهذاالمجال،وعلىمستوىاألردنلمتجرىدراساتكافيةحولالعواملالمؤثرةفيعمل
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المراسلين فياألردنإال القليل،خصوصا وأنالبيئةاإلعالميةفياألردنظلتعرضةللتغيرات
والتطوراتمنهاالتشريعيةومنهاالتكنولوجيةومنهااالجتماعية،وهذهكلهاعواملتستدعيالدراسة
العلميةالمنهجية.
 .2في الجانب العملي:قدتسهمدراسةالعواملالمؤثرةعلىالمراسلالتلفزيونيفيتشخيصالعقبات
تالتي تواجه عمل القائمين باالتصال ومنهمالمراسلين ،وهو ما يؤديإلىمعالجة تلك
والتحديا 
العقباتويذللالتحدياتويقدمالتسهيالتالممكنةلعملالمراسلين،وبالتاليتحسينالتدفقاإلعالمي
مناألردنإلىالفضاءاإلعالميالعامفيالداخلوالخارج .


سابعا :حدود الدراسة
الحدود المكانية:تتثملفيحدودالمملكةاألردنيةالهاشمية.
الحدود الزمانية:تتحددالحدودالزمنيةبفترةإجراءالدراسةالميدانيةوهيشهر12منالعام.2021
الحدود البشرية:وقد تحددت الحدود البشريةبالمراسلينالتلفزيونيينالعاملينبالقنوات الفضائية
العربيةواألجنبيةفياألردن .


ثامنا :محددات

الدراسة 

التوجدأيمحدداتتمنعمنتعميمنتائجهذهالدراسةعلىمجتمعالمراسلينالتلفزيونيين
العاملينفياألردن بشكلعام،ذلكألنالدراسةستعتمدعلىعينةشاملةمنالمراسلين،كذلك،
سيتمالتحققمنصدقوثباتأداةالدراسةحسباألصول.
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تاسعا :مصطلحات الدراسة:
المراسل :
يعرفالمراسلعلى أنهمندوبالصحيفةأواإلذاعةأووكاالتاألنباءالذييقيمبعينةعنمقر
 
المنشاةفيالخارجوالعواصمالدوليةالكبرىبصفةخاصةليوافيهابأخبارتلكالدولوهناكالمراسل
الدائمالذييمدهاباألخبارالخاصةبالمنطقةالتييقيمفيها،والمراسلالمتجولالذياليقيمبصف ة
دائمةفيالخارج وإنمايسافرإلىمناطقاختصاصهحيثمايتطلباألمرتغطيةم وضوعمعينثم
ب.)484،2004،
يعودإلىمقرعمله(حجا 
ألخبارفيالتلفزيونالذييذهبإلىالمواقع
أماعزت()1984فيعرفالمراسلعلىأنهمندوبا 
كماجرتالتسميةلتغطيةاألخبار من منبعهاوهومثيلمندوبالصحيفة،وبصحبتهطاقمآلة
التصويرالفيلميأووحدةالفيديوالمتنقلة .
التعريف اإلجرائي  :
يقصدبالمراسلألغراضالدراسةأيمندوبأومراسلالقناةالفضائيةالتلفزيونيةالعربيةأواألجنبية
العاملةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية وقتإجراءالدراسة .
العوامل المؤثرة:
ضالدراسةالحاليةنوعينمنالعوامل،األولىالخارجيةوهيالعواملذاتالطابع
يقصدبهاألغ ار 
السياسيواألمنيأواالقتصاديواالجتماعيالمرتبطةبالمجتمعوالدولة.والثانيةهيالعواملالداخلية
المرتبطةبالمؤسسةاإلعالميةالتييعملبهاالمراسلوماتتضمنهمنضغوطاتمهنيةووظيفية .
القنوات الفضائية العربية واألجنبية العاملة في األردن:
ألغراضهذهالدراسةفإنمصطلحالقنواتالفضائيةيشملالقنواتالعاملةفياألردن والتيلها
مكاتبومراسلينوهي :
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أ .القنوات العربية:
 -1قنواتالجزيرة،اإلخبارية،الجزيرةمباشر،الجزيرةأطفال،الجزيرةالوثائقية،الجزيرةالدولية.
 -2قنواتالعربية:العربية،العربيةالحدث.
 -3القنواتالسعودية:اإلخبارية،االقتصادية،الثقافية،الرياضية.
 -4مجموعةقنوات،امبيسيأطفال.
 -5القنواتاإلماراتية:أبوظبي،دبي،دبيالرياضية،االقتصادية.
 -6القنواتالعربيةاألخرى،وهي:بيانسبورتس،جيروانللسيارات،الكأس،تلفزيونقطر،الغد
العربية،المنار،الميادين،فلسطيناليوم .
ب .القنوات األجنبية:
 -1القنواتاألمريكية:الحرة،الحرةعراق.
 -2القنواتالبريطانية:بيبيسي،سكاينيوز.
 -3القناةالصينيةبالعربيةGGTN:بالعربية،وكانتسابقاCCYV
ج .القنوات الدولية األخرى
 -1روسيااليوم
 -2فرنسا 24
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يتناولهذاالفصلاإلطارالنظريوالدراساتالسابقةالمتعلقةبموضوع(العواملالمؤثرةفي
عمل مراسلي القنوات الفضائية العربية واألجنبية العاملة في األردن) ثم التعقيب على الدراسات
السابقة .
أوال :االدب النظري للدراسة:
تعتمدهذهالدراسةعلىنظريةحارسالبوابةاإلعالميةفيإطارهاالنظريحيثيمكنمن
خاللهاتحديدمشكلةالدراسةوتفسيرهاوإخراجنتائجلتحليلها .
نظرية ((حارس البوابة )) اإلعالمية
تمر الرسالة بمراحل عديدة وهي تنتقل من المصدر حتى تصل الى المتلقي وتشبه هذه
المراحلالسلسلةالمكونةمنعدةحلقات .
أيوفقاالصطالحاتنظريةالمعلومات،االتصالهومجردسلسلةتتصلحلقاتها .
نظرية حارس البوابة اإلعالمية:يرجعالفضلإلىعالمالنفسالنمساوياألصلواألمريكيالجنسية
كيرت ليوين ( )Kurt Lewin,1977في تطوير ما أصبح يعرف بنظرية « حارس البـوابة
اإلعالمية.Gatekeeperوتعـتـبـرد ارسـات«ليوين،منأفـضـلالدراساتالمنهجيةفيمجالالقائم
باالتصالحيثيرىأنهعلىطولالرحلةالتيتقطعهـاالمـادةاإلعالميةحتىتصلإلىالجمهـور
المستهدفتوجـدنقاط(بوابات)يتمفيـهااتخاذق ارراتبمايدخلومايخرج .
وكلماطالتالمراحلالتيتقطعهااألخبارحتىتظهرفيالوسيلةاإلعالمية،تزدادالمواقع
التييصبحفيهامنسلطةفردأوعدةأفرادتقريرماإذاكـانتالرسالةستنتـقلبنفسالشكلأوبعد
إدخالتعديالتعليها،ويصبحنفوذمنيديرونهذهالبواباتلهأهميةكبيرةفيانتقالالمعلومات .
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قدأجريتفيالخـمـسينيـاتسلسلةمنالدراساتالتيركزتعلىالجوانباألساسيةلعملية
«حراسةالبـوابة»بدونأنتستخـدمبالضرورةهذاالمصطلح.وقدمتتلكالد ارسـاتتحليالًوظيفـيا
ألساليبالتحكمفيغرفةاألخبـار،واإلدراكالمتناقضلدورومـركـزالعاملينفيالوسيلةاإلعـالميـة
ومصادرأخـبارهم،والقيمالتيتؤثرفيانتقاءوتقـديماألخبار .
وقـامبهذهالد ارسـات مـجـمـوعـةمنالباحـثـيـناألمـريكيينأمـثـال«:بريد Breed ،وکارتر
.وغيرهم .

،Carterو«ستارك»،Starkو«جيبر،Gieberوجاد«Judd،وايت»White
وأبسطأنواعالسالسلهيسلسلةاالتصالالمواجهيبينفردين،ولكنهذهالسالسلفي
حالةاالتصـالالجماهيريتكونطويلة جـداحيثتمرالمعلوماتبالعديدمنالحلقـاتأواألنظمة
الًيمر
المتصلة كما هو الحالفي الصحف والراديو والتليفزيون،فالحدث الذي يقعفي الهند مثـ 
بمراحلعديدةقبلأنيصلإلىالقارئأوالمستمعأوالمشاهدفيمصرأوالوالياتالمتحدة،وقدر
المعلوماتالذييخرجمنبعضتلكالحلقاتقديكونأكبرممايدخلفيـها،وهذامايطلقعليه«
شانون»أجهزةالتقوية .
ومنالحقائقاألساسيةالتيأشارإليها«كيرتليوين،أنهناكفيكلحلقةبطولالسلسلة
فرداًمايتمتعبالحقفيأنيقررماإذاكانتالرسالةالتيتلقاهاسيمررهاكماهيإلىالحلقات
التالية،أمسيزيدعليهاأويحذفمنهاأويلغيهاتماما.ومفهوم«حراسةالبـوابة»يعنيالسيطرة
علىمكاناستراتيجيفيسلسلةاالتصالبحيثيصبحلحـارسالبوابةسلطةاتخاذالقرارفيماسيمر
منخاللبوابته،وكيفسيمرحتىيصلفيالنهايةإلىالجمهـورالمستهدف.وقدأشار((ليوين))
إلىأنفهموظيفة«البوابة»يعنيفهمالمؤثراتأوالعواملالتيتتحكمفيالق ارراتالتييصدرها
حـارسالبوابة .
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العوامل المؤثرة على حارس البوابة اإلعالمية :
أوال -قيم المجتمع وتقاليده :
حىالقائمباالتصال
ض
يؤثرالنظاماالجتماعيبقيمهومبادئهعلىالقائمينباالتصال،فقدي ُ
أووسائلاإلعالمأحيانابالسبقالصحفيبسببقيمالمجتمعوتقاليده .
ثانيا  -المعايير الذاتية للقائم باالتصال :
تلعب الخصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصال دورا مهما مثل :النوع ،والعمر،
والدخل ،والطبقةاالجتماعية ،والتعليم ،واالنتماءاتالفكريةأوالعقائدية،ويؤثراالنتماءفيطريقة
التفكيرواتخاذالق اررات .
ثالثاً  -المعايير المهنية للقائم باالتصال :
يتعرضالقائمباالتصالللعديدمنالضغوطالمهنيةالتيتؤثرفيعملهالتيقدتؤديإلى
التوافقمعسياسيةالمؤسسةاإلعالميةالتابعلها .
رابعاً  -معايير الجمهور :
الحظالباحثان(شولمان)و(إثيل)أنالجمهوريؤثرعلىالقائمباالتصالوالعكسصحيح،
إذيؤثرالجمهوربتقبلهللخبرعلىالقائمباالتصالونوعيةاألخبارالتييقدمها.
وظيفة حارس البوابة( :دروبي )1998.139.
-1تحديدالمعلوماتعنطريقتحريرهذهالمعلوماتقبلبثها.
-2زيادةكميةالمعلوماتعنطريقتوسيعبيئتنااإلعالمية.
-3إعادةترتيبأوإعادةتفسيرالمعلومات .
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االنتقادات التي وجهت لنظرية حارس البوابة:
تمتوجيهالعديدمناالنتقاداتلنظريةحارسالبوابة،حيثأنمفهومحارسالبوابةالينطبق
إالعلىقنواتاالتصالالقائمةداخلجماعةاجتماعيةبعينهاكفريقالمحررينمثالً،وإنمايجبأن
يالحظدوروكاالتاألنباءالمستقلةالتيتحتلنفساألهميةبسببمسؤوليتهاعنإنشاءووضع
مضامينالرسائلاالتصاليةالتي تبثها وسائلاإلعالم ،وبماأن وكاالتاألنباء وهيئاتالتحرير
المسئولةفيوسائلاالتصالالجماهيريالتمثلجماعةاجتماعيةبالمعنى،فإنمفهومحارس
البوابة ال يصلح للتطبيق على كل فئات القائمين باالتصال .وبناء على ذلك يقترح الجوهري
(")1992ضرورةالتمييزبينالمجالينالتاليين" 
 .1المجالالرئيسيالذيتمثلهوكاالتاألنباءوالمخبرونالصحفيونالذينيتولونجمعاألنباء.
 .2المجالالثانيوتمثلهإداراتالتحريرالتييعملفيهامحررواألخبار.
ومنهنايتضحأنالمجالاألولمهمتهمجردتعديلوتحريرالمادةاإلخباريةالخامالواردة
منالمراسلين ومعنىهذاأنوظيفةحارسالبوابةتؤديبشكلمنفصلوعلىنحومختلففيكل
مجالعلىحدة
لقداستفادتالدراسةمنهذهالنظريةمنخاللدورحارسالبوابةفيالعمليةاإلعالميةبشكل
عامودورهفيالعمليةالتحريريةلدائرةاإلخباروالتيمنالممكنانيقومبهاالمراسلالتلفزيونيأو
خبارومنخاللهمجميعايتمفلترةهذهالرسالةقبل

المحررأورئيسالتحريروصواللمديردائرةاإل
وصولهاللجمهوربصيغتهاالنهائيةوهذاالدورمهمجداللوصوللرسالةإعالميةبمهنيةعالية.
يتمربهاوصواللصيغتها
إناألشخاصالسابقذكرهمهمحلقاتمنالسلسلةللرسالةاإلعالميةالت 
النهائيةالتييساهمبهاالمراسلينوالمحررينومدراءاإلخبارالىأنتصلبالصورةالنهائيةللمتلقي .
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المراسل اإلعالمي
يضمالتراثالنظريلعلماإلعالمعدةتعاريفلمفهومالمراسل،وهذهالتعاريفتتباينفيما
بينهافيتوصيفالمراسل،إذيرىبعضالباحثين"أنتسميةالمراسلإنماتطلقعلىمنيعمل
مراسالًخارجياً،ويتركزعملهعلىجمعاألخبارفيالبلدالذييرسلإليه،وعادةمايكونواحداًمن
كبارالصحفيينواإلعالميينذويالخبرةتوفدهالمحطةمنأجلأنيغطياألحداثويزودهابالشرح
المفصلحولطبيعةاألحداثوخلفيتهاوالتوقعاتبشأنالمستقبلفيضوءقراءتهللواقع.وقديدير
مكتباًمنمكاتبهافيمدينةكبيرةأوعاصمة"(علمالدين .)137،2009،
فيمايرىآخرونأنالمراسليكونعملهإماخارجالبلدالذيتعملفيهالقناةأوداخلهولكن
خارجاإلقليمأوالمدينةالتيتبثمنهاالقناةالتلفزيونية،وفيالحالةاألولىيطلقعليهمراسالًخارجياً
ت.)139،1989،ويرىموريجرينأنتسميةالمراسل
وفيالثانيةيطلقعليهمراسالًداخلياً(هاربر 
)(Correspondentأطلقتهاالشبكاتاإلخباريةعلىصحفييهالتميزهمعنباقيالقنواتوالشبكات
اإلعالمية األخرى (جرين.)271،1972،
وفي ضوء ما تقدم يمكن للباحث أن يصف العمل الذي يقوم به المراسل باآلتي :
 .1هوإعالميتوظفهإحدىالمحطاتاإلذاعيةأوالتلفزيونيةلجمعاألخبار.
 .2تتمثلوظيفةالمراسلفيتغطيةاألحداث والحصولعلىالمعلومات والتفاصيلوكلما
يتصلبالحدثوصياغتهافيتقرير،وتزويدالمحطةالتييعمللصالحها.
 .3يكونعملالمراسلإماداخلياً(أيفيالبلدالذيتبثمنهالقناة)أوخارجياًوقديكون
الً .
جوا 
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وإجرائيا تعرف هذه الرسالة  المراسل على انه "صحفي توظفه إحدى المحطات القنوات
التلفزيونيةلمالحقةاألحداثوالحصولعلىالمعلوماتوالتفاصيلالمتصلةباألحداثوصياغتهافي
تقريرإخبارييتفقمعسياسةالقناةاإلخباريةالتييعمللصالحها"،وقديختصالمراسلفيجانب
منالجوانب:السياسيةاالقتصاديةاألمنية...وقديكونمراسالداخلياًأوخارجياًأوجواال .
وتضمالمؤسساتاإلعالميةالكبرىعدداًكبي اًرمنالمراسلين،يتواجدونفيكلمكانمن
العالمتكونفيهأحداثتستحقالتغطية،إذيقومونبتغطيةاألحداثوموافاتهاباألخباروالمعلومات
والتقارير حول األحداث الجارية.



أهمية المراسل للقناة التلفزيونية (شفيق.)146-144 ،2005 ،
 .1يمثلالمراسلمصد اًرخاصاًللمعلوماتبالنسبةللقناةالتلفزيونيةأوالمحطةاإلذاعيةالتييعمل
لصالحها.
اسلفيمواقعالحدثيضمنللمحطةالحصولعلىأشرطةنقيةوصورخاصةتنفرد

 .2وجودالمر
بهاالقناةالتلفزيونيةالتييعمللصالحها.
 .3المراسلقادرعلىخدمةسياسةالمحطةاإلخبارية،وهذامااليتوفرفيالموادالتيتحصل
عليهاالقناةالتلفزيونيةمنوسائلاإلعالماألخرى.
ثانياً :طبيعة مهنة المراسل التلفزيوني:
يتطرحبالشك ل
بفينفسالوقت،يقومعلىالفكرةالجيدةالت 
المغريوالمتع 
عملالمراسلالتلفزيوني ُ
ثالراهنكالمظاهرات،زيارة
بالحد 
المناسب،فعندمايقومالمراسلالتلفزيونيبنقلتقريرهمنقل 
ثفورحدوثه،وبتسلسلمنطقي
الرؤساء،افتتاحالمؤتمرات،وغيرها،فإنهينقلللمشاهدمايحد 
ي
توالصورةبسالسة،وهذايميزالتلفزيونويعط 
لألحداث،معالبراعةفيالمزجبينعناصرالصو 
لعملالمراسلأهميةكبيرة .
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الصفات التي يجب أن تتوافر في المراسل 
تومهاراتتؤهلهللنجاحفيمهنتهوهي(:القادري
إنالمراسلالبدأنيتوافرفيهعدةصفا 
وحرب )64،2002،
 .1ينبغيأنيكونالمراسلحاصالًعلىتأهيلعلميومهنييؤهلهللقيامبعملهوإنجازمهمتهعلى
أكمل صورة ،وينبغي أن يبني تقاريره على فهم الواقع وأن يعرض الحقائق بدقة وأن يكون
موضوعياً.
 .2أنتتوافرفيالمراسلالقدرةعلىالمالحظة،معضرورةأنتقترنبالسرعةوالدقةفيالعمل.
اقعاألحداث،ابتداءمنالشخصاالعتيادي
 .3أنيهتمالمراسلباألشخاصالذينيقابلهمفيمو
ً
حتىأعلىمسئولرسمي،فهذااالهتماميساعدالمراسلعلىكسبثقةاآلخرين.
 .4أنيتوافرفيالمراسلقدرمنحباالختالطباآلخرينومستوىرفيعمنالسلوكاالجتماعي.
وقدرةعلىإقامةعالقاتجيدةمعزمالءالمهنة.وكذلكقدرةعلىالقيامباالتصاالتالشخصية
بالمسئولينألنذلكيعودبالفائدةعليه.
 .5القدرةعلىإقامةشبكةمنالعالقاتمعمصادراألخبار.
 .6اختياروسائلاالتصالالمناسبةوالقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةفيجمعاألخباروتحريرها
وبثها.
 .7القدرةعلىالتصويربمختلفأنواعه.
 .8االبتعادعنالصورالنمطيةعنالشعوب والدولوعدمالوقوعفيأسرالمقوالتالشائعةعن
الدولوالشعوب.
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 .9التحضيرالجيدللتغطيةاإلخبارية.فالمراسلالذييغطيحدثاًأويعالجموضوعاًالبدأنيكون
عارفاًبهمعرفةدقيقةفيمايتصلبخلفياتهوأوضاعهالمحيطةوزواياهالمعتمة،ليستطيعأنينقل
للجمهورصورةمتكاملةحولالحدثالذييغطيه.
 .10بناءالخبرة والثقافةالواسعةعنطريقالتجارب والبحثالمستمرالذييساعدالمراسلعلى
بناءقاعدةمعلوماتيةعريضة،إذأنالخبرةهيمحصلةواقعيةلإلمكانياتالصحفيةالحقيقية،
وهي تنتج عن تراكم المعرفة الصحفية بصورتها النظرية والتطبيقية .فالمراسل يجب أن ال
تقتصرمعرفتهعلىمايحدثاليوم،فعقلهالبدأنيكونم وسوعةمعرفيةومستودعاًتراكمت
فيهالتجاربواألحكام،والخبرةستسهلعملهوتمنحهالقدرةعلىكتابةأكبرقدرمنالمعلومات
بسرعةوبوقتقصيركماستجعلمنالقصةالخبريةمحطاًلألنظار.
 .11إتقاناللغةاألمواإللمامباللغاتاألجنبيةاألخرى.
 .12اإللمامالجيدبثقافةالبلدالذييعملفيهوتاريخه.
ومنالمواصفاتالمهمةفيالمراسلالحضورإلىمسرحاألحداثألنذلكيجعلهقاد اًرعلى
تسجيل ما يحدث بشكل واقعي ،ويتيح لهفرصة معرفة األخبار من مواقعها ،ومشاهدة الحدث
ومالحظتهبدقةبدالًمناالستماعإلىماحدثمنمصدرآخر،فضالًعنقوةالتغطيةالتيتكمن
ت .)70،1989،
فيمشاهدةالحدثلحظةوقوعهوبمكانحدوثه(هاربر 
ومنص ـ ـ ــفاتالم ارس ـ ـ ــلأيضـ ـ ـ ـاًأنيلمبأكبرمايمكنمعرفتهعنخلفيةالحدثعنطريق
إعدادنفسـ ــه،والبحثفيالمكتباتواألرشـ ــيفوعلىشـ ــبكةاإلنترنت،فالبحثواإلعدادالمسـ ــبقيعد
أس ـ ـ ــاسالعملاإلخباريوتكلفةطبيعيةيجبأنيدفعهاالم ارس ـ ـ ــلإذاأرادأنيكونكفؤوعلىدرجة
عاليةمنالحرفية،واإلعدادالمسبقهوالذييميزالمراسلينعنسواهممنأقرانهم،فمايميزهمهو
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د ارسـ ـ ـ ـ ــتهملموضـ ـ ـ ـ ــوعاتهموإعدادهمالجيدلكلمايقدمونهقبلكتابةتقاريرهماإلخبارية(مجدالدين،
.)2005



كما أن اإلعداد المسبق للتغطية اإلخبارية يمكن أن يساعد على :
 -1فهمالموضوعبصورةأفضلوفهمالدوافعالتييتعاملمعهاالمراسلفيمهمته.
 -2يساعدعلىخلقتغطيةواقعيةللحدثوبطريقةسهلةوأكثرموضوعية.
 -3يساعدالمراسلعلىإعدادأسئلةدقيقةيمكنعنطريقاإلجابةعنها،إعدادتقريردقيقيجيب
عمايدورمنأسئلةفيذهنالجمهور.
كماأنالمراسلوعنطريقاإلعدادالجيدللموضوعيستطيعإعدادتقاريرتستحقالنشر،
تنطويعلى وفرةفي الحقائق والتفصيالت التي تجعل من تقريره اإلخباري أكثراستثارة ووضوح
للمستمعأوالمشاهد .
ومنالمواصفاتاألخرىالمهمةفيالمراسلهيالقدرةعلىإعدادأسئلةمحددةودقيقةتهم
الجمهور.وأنيسعىإلىاإلجابةعنهاعنطريقالتقريرالذييغطيالحدثالمتوقع .
والبدللمراسلأنتتوافرفيهروحالمثابرةفيطرحاألسئلة،إذالبدأنيقومفيطرحالسؤال
تلواآلخرإلىأنتتوضحالحقيقةحولالحدثالذيهوبصددتغطيته،فالوضعالبدأنيك ون
مفهوماًللجمهور،والمثابرةذاتأهميةفيعملالمراسلإذاماأرادالحصولعلىالحقيقة .
إنالفشلفيطرحاألسئلةالجيدةينتجعنهإجاباتليستذاتقيمةتكادتكونأحياناًبال
فائدة،فيماإندراسةالموضوعواإلعدادالجديدلألسئلةيجنبالمراسلاإلجاباتالمكررةأوالمتوقعة
ت .)71،1984،
التييرددهاالمصدربحكمالعادة(هاربر 
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وقداليستطيعالمراسلأنيتوقعجميعاألسئلةالتييمكنطرحها،ولكنمنالمفيدإعداد
األسئلةالجوهريةالمهمة،وبعدهاسيكونمنالسهلاستنتاجاألسئلةعنطريقالحواروهومايمكنه
فيالنهايةمنالحص ولعلىالمعلوماتوالقيامبتغطيةدقيقةوشاملة .
أمافيالتغطياتالحيةلألحداث،فإنالمراسليجبأنيجمعالمعلوماتبسرعةوبطريقة
منظمة،وعليهأنينسقهذهالمعلوماتبطريقةواضحةوغيررسميةكييحكيالقصة.كمايجب
عليهأنيتحدثإلىأكبرعددمناألشخاصالرئيسيينفيموقعالحدثوبأسرعمايمكنوبأكثر
األساليبفاعلية،وأنيعثرعلىاألشخاصالذينهمفيموقعالمسؤولية،وأنيتعرفعلىاألسماء
والوظائفالتييشغلونها ،وأنيسجلالمالحظاتويتحدثإلىشهودالعيانفيموقعالحدث،ثم
يقومبعمليةتنظيماألفكار والمعلوماتالرئيسية،ما القصة؟وماالنقاطالرئيسيةفيها؟ وأنيتجنب
التعقيدفيسردالقصةاإلخباريةويبقياألشياءسهلة(ستانلي )84،1992،
مهام المراسل
وتتمثلالمهامالتييكلفبهاالمراسلفي :
القسم األول:



يقومفيغرفةاألخباربأعمالالمحرر،ولكنهيرسلإلىمواقعاألحداثلتغطيتهاثميعودإلىغرفة
األخبار ليواصل عمله كمحرر ،أو لجمع المعلومات حول أحداث مقررة سلفاً مثلالمؤتمرات
ث وحيثاليوجد
واالجتماعاتالدوريةوغيرها،فهوجاهزبصورةدائمةلالنطالقإلىحيثالحد 
مراسلثابتللقناة،لذافمنالضروريأنيتقنهذاالنوعمنالمراسليناللغةاإلنكليزيةقراءةومحادثة .
القسم الثاني:
المراسلون(الموفدون)الذينيتمإرسالهملتغطيةاألحداثفيعددمنالعواصمالعالميةأوالمدن
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الرئيسةالتيتنتقيهاإدارةالقناةعلىوفقاهتماماتهاوعالقاتهاوسياستها،وبقدرمايكونانتشار
المراسلينواسعاًبقدرماتتسعقدراتالقناةعلىالتغطيةالشاملة(أمين .)25،2007،
واجبات المراسل:


هناكعددمنالواجباتالتيالبدللمراسلأنيؤديها(سنجاري .)522،2006،

 .1إنعلىالمراسلأنينقلالحدثمنأرضالواقع ،وأناليصدقأيشيءيقالله ،وأنال
يصدقإالمارأتهعينه،وأناليكتبإالالمعلوماتالمؤكدة،واليؤكدمعلومةإال بعدرؤيتها
بنفسه.فالمراسلالبدأنيرىويسمعبنفسهماحدثمباش اًر،وأناليعتمدأبداًعلىمصادر
ثانوية.فأحياناًتكوناألخبارغيرالمتحققمنهاخاطئة،وهذاالخطأيزدادكلمااعتمدالمراسلون
علىتغطيةاألحداثبعيونوأذانغيرهم،ويقلعندحضورهمإلىمواقعاألحداثذاتاألهمية
اإلخباريةفوروقوعهاوتسجيلكلشيءبدقة.وعليهالتزامالحذر والتدقيقالشديد والعنايةفي
معالجة المعلومات ألنه من السهل الخطأ أو تسجيل اسم خاطئ أو رقم خطأ في دفتر
المالحظات .غير أن الوصول إلى مواقع األحداث ليس دائماً ممكناً ،فالوصول إلى أرض
األحداثكثي اًرمايتطلبمنالمراسلأنيخاطربنفسهوبالكادرالذييرافقه،فكثي اًرماتكون
مواقعاألحداثمناطقمهددةمنقبلعناصرمسلحةوقوىمتمردةوتخلومنقوىاألمنودخول
المراسلينلمثلهذهالمناطقيشكلتهديداكبي اًرلحياتهموكثي اًرمايدفعونتضحياتكبيرةجراء
ذلك.
 .2علىالمراسلأنيحترمسمعةاألفرادواليجوزالتعرضلحياتهمالخاصةأوالمساسبسمعتهم.
 .3إنشرفمزاولةالمهنةيحتمعلىالمراسلأناليسعىوراءأيمنفعةشخصية.
 .4منواجبالمراسلاالحتفاظبسريةالمصادرالتييستقيمنهاأخبارهواليجوزلهإفشاءأسرار
مهنته.
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أنواع المراسلين:
صنفالعديدمنالمختصيناإلعالميينالمراسلينوالمندوبينإلىعدةأنواعوهم :
 .1المراسل الدائم أو "المراسل المقيم"
وهومراسليمثلإحدىالمحطاتالتلفزيونيةفيإحدىالعواصمأوالمدنالعالميةلمدةطويلة،من
أجلتغطيةأنبائهاوإرسالهاإلىالقناةالتييعمللصالحها.كماويعرفأيضاًعلىأنهصحفييقيم
ببلدأجنبي،ويبثبانتظامتغطياتإخباريةمنهذهالدولةإلىالمحطةالتييعمللصالحها(مجد
الدين )94,2005
وتعدإقامةالمراسلفيالبلداألجنبيمدةطويلةذاتفائدةله،كونهاستسمحلهبدراسةالبلد
الذييعملفيه،وتكوينصورةمتكاملةحولاألوضاعالسياسية واالقتصادية واالجتماعيةالسائدة
فيه،ممايجعلهأكثرقدرةعلىإمدادالمحطةالتلفزيونيةالتييعمللصالحهابالمعلومات والتقارير
اإلخباريةالنوعية حولاألحداث ،وسيتصفعملهبالسرعة والدقة والعمقفيالتغطيةاإلخبارية،
فضالًعنتكوينعالقاتوثيقةبمصادراألنباءفيهذهالدولة،مماسيسهلعليهعملهوييسرله
الحصولعلىالمعلومات .
 .)18وهناكاتجاهانمتعارضانفيالنظرإلىأهميةالمراسلالمقيم(أبوزيد 17،2008،
االتجاه األول:
ويرىأنالوسيلةاإلعالمية الناجحةهيالتيتمتلكأكبرعددممكنمنالمراسلينالمقيمينفي
الخارج،فمنمميزاتالمراسلالمقيمأنهيكتسباإلحساسبالبلدالذييقيمفيهويغطيأخباره،بما
يمكنهمنوضعيدهعلىمشكالتهبطريقةتفوقبمراحلالمعرفةالنظريةالتييحصلعليهاالمحرر
الخارجيالجالسعلىمكتبه،أوالمعرفةالخاطئةالتييحصلعليهاالمراسلالجوالالذييغطي
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الحدث،كذلكفالمراسلالمقيمتتاحلهفرصةإلقامةشبكةمنالعالقاتمعكبارالمسؤولينفيالبد
الذييعملفيه،وهواألمرالذييساعدهعلىالوصولإلىالمعلوماتوإمكانيةالسبقالصحفي.
ويمثلالمراسلالمقيمأهميةاليمكناالستغناءعنهابالنسبةللقنواتالتلفزيونية،فعلىالرغممنأنه

يمكناالعتمادعلىوكاالتاألنباءالعالميةفيمجالاألخبارالخارجية،إالأنالمراسليبقىذا
أهمية،فهوالذييستطيعتوفيرتغطيةشاملةألوضاعومالبساتاألحداث وإمكانيةالوصولإلى
المعلوماتوالتفاصيلوالصورالتيتحققللقناةسبقاًصحفياًتستطيعأنتنفردبه .
االتجاه الثاني:
ويفضلإعدادمجموعةمنمراسليالشؤونالخارجيةالمتخصصين،يقومونبمتابعةمايحدثفي
مختلفمناطقالعالممنمكاتبهمداخلالتلفزيون،علىأنيتمإيفادهمإلىالخارجحينماتقعأحداث
مهمةفيالمناطقالتييتخصصونفيها .
ويقومهذااالتجاهعلىأساساالعتقادبأناالحتفاظبمراسلمقيمفيالخارجيكلفالقناةالتلفزيونية
نفقاتباهظة،فضالًعنبقاءالمراسلفيمنطقةواحدةلمدةطويلةيفقدهاإلحساسباهتمامالجمهور،
كماستغيبعنهسياسةالمحطةالتييعمللصالحها.وغيابالمراسلعنمجتمعهالمحلييجعله
غيرملمباألوضاعالسياسيةوالمهنيةالتيتعملفيهاقناتهاإلعالمية .
ونظ اًر ألهمية المراسل المقيم في وسائل اإلعالم العالمية فإنها باتت ال تسمح لمراسليها بالعمل
كمراسلينمقيمينأومتجولينإالبعدقضاءمدةطويلةفيالعمل،وتكوينخبرةعمليةال تقلفي
بعض األحيان عن خمس سنوات.
 .2المراسل الجوال أو المتجول:
ويعرفالمراسلالجوالبأنهمراسلينتقلبينالبلدانإلعدادتغطياتإخباريةموسعة.إذعادةما
يتخصصفيتغطيةمنطقةجغرافيةمحددة،قدتشملعدداًمنالدولأوالمدنالرئيسيةالمتجاورة
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أوالمتقاربة،ويتخذلهمق اًرفيإحدىهذهالمدنفيالمنطقةالجغرافيةالتييقومبتغطيةأنبائهاويقوم
باالنتقالبينالعواصمحالحدوثأحداثمهمةتستحقأنيقومبتغطيتها .
ويؤخذعلىهذاالنوعمنالمراسلينأنهقدتفوتهتغطيةبعضاألحداثفي أثناءوجودهفيموقع
آخرداخلدائرتهالجغرافيةالمكلفبتغطيتها،غيرأنبعضالمحطاتتقومبذلككحللمواجهة
التكاليف العالية .لذا فإن وسائل اإلعالم الكبرى في العالم باتت تحتفظ بمجموعة من المراسلين


الجاهزينللتحركإلىمواقعاألحداثالمهمة(.جواد)23,1999,
 .3المراسل الحر:

التعتمدالمؤسساتاإلعالميةوالقنواتالتلفزيونيةوالشبكاتاإلخباريةالكبرىعلىمراسليهافقط،
بلأيضاًعلىالمراسلالحرأوالمستقلFree Lancerالذييعملعلىوفقخططهالخاصةمن
أجلالحصولعلىالسبقالصحفيمكتوباًأومصو اًر.لبيعهأليمحطةإذاعيةأوتلفزيونيةأووكالة


أنباء (مجد الدين2005،ص.)96
 .4المراسل الحربي:
وهوإعالمييرافقالقواتالمسلحةفيأثناءقيامهابواجباتهاالمسلحة،ويضطلعبمهمةتزويدالقناة
التلفزيونية التي يعمل لصالحها بالتقارير اإلخبارية والتحقيقات والصور .وعادة ما يحمل المراسل
الحربيتصريحاًرسمياًيسمحلهبموجبهفيمرافقةالقواتالمسلحةأوالمرابطةفيأرضالمعركة
(حسن.)36،1988،



 .5المراسل المؤقت:
وهوالمراسلالذيتبعثبهإحدىالقنواتالتلفزيونيةلتغطيةحدثمهميقعفيمنطقةتخلو
منوجودمراسلفيحالةاألحداثالضخمة(نصروعبدالرحمن .)107,2004
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ويقسمالمراسلحسبالمكانإلى :
أ .المراسل الداخلي:وهوالمراسلالدائمللقناةالتلفزيونيةداخلأرضالوطنأوالدولةالتيتعمل
فيها،منأجلتزويدهاباألخباروالمعلوماتعنمايحدثداخلالبلد.
ب .المراسل الخارجي :وهو مراسل إحدى القنوات التلفزيونية إلى خارج الدولة التي تعمل فيها،
لموافاتهاباألخبار والتقاريرعناألحداث والقضايافيالمكانالذييكونموجوداًفيه.ويعرف
أيضاً أنه "الشخص الذي يقومبإرسال األخبار والتعليقات عن األحداث من بلد أجنبي إلى
المؤسسةاإلعالميةسواءكانتقناةتلفزيونيةأومحطةإذاعية(مجدالدين.)93،
إنوسائلاإلعالمالكبرىتحرصعلىتعيينمراسلينلهافيالعواصمالدوليةالكبرىليوافوها
يفيهذهالدولمنأحداث،وتحرصعلىإرسالالعديدمنهمإلىأماكناألحداث

بكلمايجر
المهمةفيالعالمليقوموابتزويدهابتغطيةسريعةوشاملةعنهذهاألحداث(أبو زيد،1984 ،
.)216
والمراسلالخارجياليمكنأنينهضبمهمتهوينجزهابنجاحإالإذاتوافرتفيهمجموعة
منالصفاتمنها:أنيكونملماًبثقافةالبلدالذييرسلإليهوبتاريخهولغته،ألنالفوارقالتيتنجم
نوعا من الضغوط التي تفرضها بيئة العمل
عن اختالف اللغة والقيم والعادات والتقاليد تخلق ً
اإلعالمي،ومنالمهاراتاألخرىالتيالبدللمراسلأنيتسلحبهااإللمامالجيدبعددمناللغات
األجنبيةالسائدةفيالعالمكاللغةاإلنجليزية والفرنسيةفضالًعنلغةالبلدالذييرسلإليه،ألن
المراسلفيحالعدمإجادةلغةالبلدالذييرسلإليهسيضطرإلىاالعتمادعلىمترجم،وهذاما
يبطئعملهويحدمنقدرتهعلىاستيعابوتلخيصالتطوراتفيالبلدالذييرسلإليه،ويضعف
منالثقةفيتقاريرهاإلخباريةويقيمالعراقيلأمامعمله(هاشم .)139:2001،
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المراسل الصحفي " المندوب "
إنالمندوبأوالمخبرالصحفيهوالذييكلفبتغطيةاإلخباربنفسالمدينةالتيتصدر
فيهاالصحيفة,بينمايعملالمراسلخارجارضالوطناوفيمدينتهأومنطقهأخرىغيرالتي
توجدبهاالصحيفةأوالقناة,ويواليمدالصحيفةاوالقناةبالرسائلالصحفيةاواالذاعيةويشترط
فيهذاالمراسلقدرتهعلىاجادهلغةالبلدالتييعملبهاومعرفةعاداتوسلوكاهلها,الىجانب
الخبراتالصحفيةالتيينبغيتوفرهافيالمندوباوالمراسل 
ويطلقاالصطالحكذلكعلىمندوبمحطةالراديووالتلفزيونالذييوافيمحطتهبتغطية
إخباريهلحدثمعينمنموقعه,إيمنمكانوقوعه(.شلبي )140،2008،
ويفرق البعض أحيانا بين المندوب والمراسل في العمل اإلخباري  ,ويرون بان المندوب
لصحيفةاووكالهاالنباءاومحطةاالذاعةوالتلفزيونهوالمسؤولعنتغطيةاألخبارفيالداخل,
بينماالمراسلهومندوباألخبارفيالخارجوالبعضيعتبرالمندوبهوالمراسل,ويفرقونبينمن
يعملفيالداخلوالخارج(شلبي )140,2008,
أما المندوبون الصحفيون المعتمدون فهم مراسلو الصحف ومحطات الراديو والتلفزيون
ووكاالتاألنباءاألجنبيةالذينيعملونفيدولهمعينه,وقدوافقتهذهالدولةعلىإقامتهوممارسة
الالزم لذلك   ،ويطلق نفس االصطالح كذلك على
نشاطهم الصحفي بها ومنحتهم الترخيص 
الصحفيينعامةسواءأجانبأومنالصحفيينالمحليينعندماتسمحلهمجههرسميةبانيكونوا
مندوبينلصحفهمومؤسساتهماإلعالميةلدىهذهالجهةالرسمية"و ازرةأوهيئةاوومؤسسه..الخ
"(شلبي. )11,2008,
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مشاكل المراسل التلفزيوني 
الشكبأنالمراسلالتلفزيونييتعرضللعديدمنالمشاكلمنأهمها(الحديثي-56،2008،
:)57


 -1الرقابة :
إنمشكلةمراقبةوسائلاإلعالمالتلفزيونيةأدىلعدمقدرتهاعلىالتعبيرعنرأيهابشكل
واضحوصريح .
 -2التكلفة العالية :
حيثأنالفضائياتتعتبرمنأكثروسائلاإلعالمتكلفةوتحتاجألموالقدتكوننوعا
إلخبارية.
ماكبيرةجداخاصةفيعمليةأعدادوإرسالالتقاريرا 



 -3الحيادية في نقل الخبر :



تعدمسالة"الحيادية"واحدهمنأهمالواجباتالملقاةعلىعاتقالصحفيوهيدليلعلى
ي
مهنيتهوتتضمناخذأراءكافةاإلطرافالتييتناولهاالتقريرالتلفزيون 
 -4قصور الرؤية في اإلعالم التلفزيوني الخاص .
 -5المشاكل االجتماعية .
مصادر المراسل التلفزيوني وأدواته :
تبد وأهميةالمصدرالذييعتمدعليهالمراسلالتلفزيونيلكونهمنأهمالبنوداألساسي ةلكتاب ة
تمصاد ر
ييتبعلها،فإذاكان 
الرسالةاإلخباريةالتيستصوغهاوتنشرهاالمؤسسةالصحفي ةالت 
تغيردقيقةأومجت أزةأويقصدمنهاخدمةطرفمحددفإنالرسالةستأتيمشوشةوقاصرة
المعلوما 
عنتقديمالمعلومةالصحيحة .
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ن
ومن األدوار المهمة للمراسل التلفزيوني في الدولةالديمقراطية أن يكون همزة وصل بي 
ب
تالحكومةوتصرفاتهاللشع 
يأنيفسرق ار ار 
الحكومةوالشعب،وهذاطريقمزدوج.إذيمكنللصحف 
بللحكومة.
كمايمكنهأنينقلرأيالشع 



دور المراسل التلفزيوني(:حميدي )27,2012,
-1التدقيقفيعملالحكومةوق ارراتهاوانعكاسهاعلىالمواطنوالدولة .
ت .
-2كشفالفسادعلىجمي عالمستويا 
تاالنتباهإلهمالأوتقصيرالمسئولين .
-3لف 
تمهمشةمنالمجتمعللتعبيرعننفسها .
-4إعطاءالفرصةلقطاعا 
ب
تعنطريقشرحالبرامجالسياسيةلألح از 
-5مساعدةالناسعلىاإلدالءبأصواتهمفياالنتخابا 
المتنافسة .
تاالقتصادية .
-6شرحاالتجاها 
ب)248-250،2012،
أخالقيات المراسل التلفزيوني( :أبوعرقو 
الحق في الحرية :
ي
ببلأنهاتشعرالصحف 
ىالحقيق ةفحس 
بحريةالصحاف ةدو اًركبي اًرليسفيالوصولإل 
تلع 
نبمثابةالغذاءللبشر .
باالرتياحوالطمأنينة،وتكو 
 .1حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية :
ت الموضوعية  ،والعمل على بثها ونشرها
ب الصحفيين الوصول إلى المعلوما 
إن من مطال 
نبالحقفيحريةالتعبيرعنأرائهم .
كمايطالبو 
 .2الدقة والصدق وعدم تحريف الحقائق:
ن
"إنالحصولعلىثقةالقارئهوأساسالصحافةالمتميزةوالحق،وبذلكلجهدلضمانأ 
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ب وتنش ر
يكون المحتوى اإلخباري للصحيفة دقيقا خاليا من أي تزييف وتغطية جميع الجوان 
بعدالة" .
 .3الحق في المعرفة :



ن
قاإلنسانيةواألساسيةلإلنسانويقصدبهحقالمواط 
يعتبرالحقفيالمعرفةمنبينالحقو 
تالحكوميةويعتبرحرمانالمواطنمنهذاالحقحاجزأمام
فيمعرفةمايدورفيالتنظيما 
مصداقيةاإلعالموصيرورةالديمقراطية،كماأن هيدفعناللتساؤلعنحريةالصحافةالحقيقية .
 .4الموضوعية وعدم االنحياز :
ي
ضالذاتي ة،ونعن 
تعتبرأفضلطريقللوصولإلىالحقيقةالنهائية،فالموضوعيةهينقي 
توقضياها
أنيعبرعنالموضوعالم اردإيصالهإلىالجمهورمندونتأثرمباشرةبأمورالذا 
ت،فالصحافيالحقيتجردمنأهواءهالحزبي ةوالفكرية
واهتماماتها،والبالعواطفوالتصو ار 
نيصوغالخبر .
،االجتماعيةوالسياسيةحي 
 .6المسؤولية إزاء الرأي العام وحقوقه ومصالحه اتجاه المجتمعات القومية و العرقية والدينية
واألمة والدولة والدين والحفاظ على السالم :
" يرى الدكتور مختار تهامي( : )2010في الصحافة والسالم العالمي نحن نلقي على عوام ل
األسرةالصحافيةالعالميةمسؤوليةضخمة،ونطالبهاباسمشرفالمهنةالصحافية،وباسماإلنساني ة
ن
بفيالمرحلةالحرجةم 
تعليهاأنالتخونهذهالشعو 
تفيهاواعتمد 
بالتيوقف 
،وباسمالشعو 
ن تتقدم إليه بالحقيق ة
ن تاريخ الجنس البشري أجمعه  ،وأ 
ث  ،بل م 
تاريخ مجتمعنا الدولي الحدي 
تالتيتسيطرعلىمجتمعناالدوليالمعاصروتتحكمفيحياة
الكاملةعناألوضاعوالتيا ار 
الماليين،ورفاهيتهموطمأنتهمدونمجاملةألحدأورهبةمنأحد" .
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.7النزاهة واالستقاللية:
قبالسلوكالفرديوعليهاستقالليةالمهن ة
إناالستقالليةعبارةعنمعيارأخالقيمهنيمتعل 
ت واآلراء على الجمهور  ،ينبغي مدنطاقها
ونزاهة االعالمي في جمع ونشر األنباءو المعلوما 
ي
اللتشملالصحفيينالمحترفينوحدهم،وإنمالتشملأيضاكلالعامليناآلخرينالمستخدمينف 
وسائلاإلعالمالجماهيري .
ي
.8ضرورة االمتناع عن التشهير و االتهام الباطل و القذف و انتهاك الحياة الخاصة":الصحف 
ن
صم 
تمن شأنها أن تحط من قدر اإلنسان أو تنق 
ننشر أي معلوما 
بباالمتناع ع 
حقيقة مطال 
ن
ص أن تظل بعيدة ع 
اعتباره أو تسيء إلى كرامته وسمعته  ،فكل منا حيات ه الخاصة التي يحر 
ي
العالنية والتشهير فحياة الناس الخاصة وأسرار عائلتهومشاكلهم الشخصية كلها أمور ال تهم ال أر 
ضفيهايمسحقامقدسامنحقوقاإلنسانوهوحريته
العام،والتعنيالمصلحةالعامةبلأنالخو 
ب على مخالف ة هذا
ن والضمير  ،ويترت 
ب إال القانو 
ي التصرف والقول والعمل بغير رقي 
الشخصية ف 
ب من خالل الوسائل العالنية وهي جريم ة
ض األحيان الوقوع في الجرائم التي ترتك 
المبدأ في بع 
ب" .
القذفوالس 
.9حق الرد والتصويب:
ن
بضرورةفرضتهاالظروف"،كماأن هاليقتصرعلىحقاإلنسا 
قفيالردوالتصوي 
أصبحالح 
بعليهوحق هفيإعالمالغي ر
قالمرتبطبهوالمترت 
تبليشملأيضاالح 
فيالحصولعلىالمعلوما 
تالناقصةوتصويبهاعندماتكونزائفة .
وإكمالالمعلوما 
.10احترام السرية المهنية:
السريةالمهنيةهيحقوإلزامفيالوقتنفسه،وهدفهاهوحمايةالصحفيينوحريةاإلعالمعلىحد
ي
بخداعثقةالجمهوربعدمإعاقةالصحف 
تتجن 
سواءوتيسيرالوصولإلىمصادرالمعلوما 
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ى تقديم رواية غير صحيحة أ و
بممارسة مهنت ه باللجوء إلى أي ضغط أو تروي ع أو نفوذ لحمله عل 
تالزائفةوغيرالمؤكدة .
محرفةعنالحقائق.وهكذافالصحافيملزمبأنيمتنععننشرالمعلوما 
.11العدل واإلنصاف:
تاإلنسانية واألكثر ارتباطابالمهنة،الن الصحفيهوالعين المبصرة
العدل واإلنصاف من السما 
واألذنالصاغيةللناسكافة،ولذاعليهأنيكونعادالملتزمابالحقائقالفعلية .
.12الحفاظ على اآلداب واألخالق العامة:
نحسنسلوكها
ب واألخالقالعامةكلمايتصلبأسسالكرامةاألدبيةبالجماعةوأركا 
يقصدباآلدا 
ي
برعايتها ف 
تالمجتمع على وجو 
ودعائم سموها المعنوية وعدم الخروج عليها أي مواجهة اعتبا ار 
العلنيةعلىاألقل .
تصفتهتلفزيوني,صحفي..الخ,يعيشواقعاَمختلفاعنزمالئ ه
ناإلعالميأياَكان 
فالشكبأ 
ييعم لبها ،ولذلكيعتبرالمراس لالتلفزيونيأحد
اإلعالميينلطبيع ةونوعيةالوسيلةاإلعالمي ةالت 
ن
عادةً ما تكو 
ف 
ن وإيقاع سريع جدآ وبظرو 
ت وزم 
ت اإلعالمي ة الصعبة جدا فهو يعمل بوق 
األدوا 
ب
بعديدةمنهاماهوداخليومنهاماهوخارجيوهذاجزءمنمتاع 
صعبةوغيرمتجانسةألسبا 
المهنة.
تطوير المراسلين وتأهيلهم اإلعداد األكاديمي العلمي للمراسلين .
إن المراسلين يمكن أن يحصلوا على تعليمهم أما عن طريق الدراسة األكاديمية العلمية
المتخصصةبااللتحاقبإحدىالكلياتأوالمعاهدالمتخصصةفيفنونالصحافةواإلعالم،أوعن
طريقالعمل والتجاربالمهنيةالتيتشكلخبرةمعرفيةلهمحولطبيعةالمهنة.فاألعالماليوم
يشهد دخول الكثير ممن يحملون شهادات جامعية في اختصاصات علمية وإنسانية شتى كاللغة
االنجليزيةوالتاريخوالعلومالسياسيةوإدارةاألعمالوالفيزياء...وغيرها .
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غيرأنالتجاربالعلميةأثبتتأنالمراسلينالدارسينللفنوناإلعالميةهماألقدرعلىتنفيذ
التغطيةالتلفزيونيةبمختلفأشكالها والعملوسطضغطوتشويشمحيطبكلمكان والحديثبثقة
وبساطة(حميد .)64،2001،
ويكشفتاريخوسائلاإلعالمانهحتىبدايةالقرنالعشرين،لميكناغلبالمراسلينيلتحقون
بمعاهدوكلياتالصحافةواإلعالم،بلكانوايذهبونمباشرةللعملفيالصحفأومحطاتاإلذاعة
 ،وإذامااظهرواقدرةفيالعمليتمانتقالهمإلىوسائلإعالمأضخم،أمااليومفباتمنالمفضل
أنيكونالمراسلونمنالحاصلينعلىشهاداتجامعيةفيمجالاألعالم(.علمالدين .)2009،39،
بلعدالبعضالتأهيلاألكاديميشرطاأساسياتقتضيهطبيعةالمهنة ،واليمكناالستغناءعنه،
فالتأهيل العلمي األكاديمي القائم على برنامج دراسي رصين يعلم المراسل  كيفيةاستخالص
المالحظاتوكيفيةبلورةأفكارالقصصاإلخباريةيعدمناألموراألساسيةلنجاحعملالمراسلين
بعدأنأصبحاإلعالماليومصناعةتقومعلىالتعاملمعالمعلوماتوتحليلهاوتفسيرها،ولهذا
فالتخصص من األمور الضرورية لزيادة القدرة على التعامل مع المعلومات في مجال محدد .
(حميد .)46،2001،
وكثيراماتوجهانتقاداتعدةإلىتعليمالمراسلينالمبتدئينوتدريبهمفيأثناءالعملفي
مؤسساتهماإلعالميةومنها(:علمالدين .)40،2009،
 .1إن وسائل اإلعالم ليس لديها الوقت الكافي لتعليم المراسلين المبتدئين جميع خطوات العمل
اإلعالمي .
.2إنتعليمالمبتدئينيستغرقشهوراعدةقبلأنيصبحالمتدربقادراعلىالعطاءالصحفي .
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.3إنتدريبالمراسلينمكلفوليسهناكمحطاتإذاعيةأوقنواتتلفزيونيةلديهااالستعدادلذلك،
وربماسيشكلخسارةلهافيحالتركهؤالءالمراسلينالعملبعدمدةقصيرةمنبدئه،أ وربما
مباشرةبعدانتهاءالتدريب .
.4إنالتدريبفيأثناءالعملفيوسائلاألعالمسيأتيعلىحسابالجمهور .
إنالعملاإلعالمياليوميؤكدعلىأنالمراسلينيجبأنيكونوامنخريجيمعاهدوكليات
اإلعالمفمايدرسونهيمتلكقيمةحقيقةلهمكماأنحصولهمعلىخلفيةواسعةفيمجالتخصصهم
يمنحهمقدرةفيمجالالعمل،فالمراسلونالبدأنيسلحواذاتهمبالعلموالمعرفةالمتخصصةوبالمزيد
منحلقاتالتدريبالمتنوعفيفنونالصحافةواإلعالم،فكلذلكلهأهميةفيرفعمستوىكفاءتهم
واقتدارهمالمهنيوالذيسينعكسفيالنهايةعلىطبيعةعملهموعلىكيفيةتعاطيهممعاألحداث.
فدخولالطالبإحدىكلياتأومعاهداإلعالمسيمنحهالفرصةالكافيةللحصولعلىمعلوماتوافية
عنصناعةاإلعالم .
ويالحظأندخولالمهنةعددمنالمراسلينغيرالمؤهلينتأهيالأكاديميالها،هوأمرترك
تأثيراتهفيدرجةإجادتهمعملهموعلىتراجعمعدالتالدقةواالكتمالفيالتغطيةاإلخبارية .
فتكرسالوسائلاإلعالميةبغيرالمؤهلينلهذاالعملهومنأهماألسبابوراءرداءةاإلنتاج
اإلعالميوضعفاألداءالمهنيلبعضوسائلاإلعالمولذلكفانهيمكنالقولأنالتأهيلاألكاديمي
هوضرورةفيالعملاإلعالمي .
أهمية التدريب بعد االنتهاء من الدراسة األكاديمية في تطوير مهارات المراسلين:
منالضروريالنظرإلىالتدريببعداالنتهاءمنالدراسةعلىانهعمليةمستمرةوعلى
وسائلاإلعالمتحملالمسؤوليةفيالعملعلىصقلمهاراتالمراسلينوتزويدهمبالمعارفوالمهارات
المهنيةالمتخصصةفيمجالاإلعالمعنطريقالتدريبالمستمر،إذأنالتدريبيكتسبأهمية
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خاصةفيمجالاإلعالموتكمنأهميتهبأنهيتيحللمراسلأنيتابعأحدثالتطوراتالنظريةوالتطبيقية
ع
فيمجالالتخصصليساعدهعلىتطويرمهاراتهاالتصالية،وهومايسهمفيالنهايةباالرتفا 
بمستوىالكفاءةالمهنيةفيأداءالعملاإلعالمي(.عبدالمرضي )137،2010،
إنعمليةتأهيلالمراسلينوتدريبهمتعدإحدىالمرتكزاتاألساسيةلتطويراألداءاإلعالمي،
ألنالتحصيلالعلميفيمرحلةالدراسةالجامعيةوحدهاليؤهللممارسةالمهنة،ودائمامايلزم
إعدادبرنامجتدريبمستمرللمراسلينسواءالعاملينفيهاالذينيقومونباستقاءاألنباءوصياغتها
وتحليلهاوتفسيرهاوالتعليقعليها،هذافضالعنانهكلمازادتمهارةوقدرةوكفاءةالمراسلينزادت
قدرةالقناةاإلعالميةعلىتقديمخدمةإخباريةأفضلللجمهوروزادتقيمةهذهالوسيلةوأهميتهافي
المجتمع .
معاإلشارةإلىأنتطويركفاءةالمراسلينالتعودبالفائدةعليهمأوعلىالمحطاتوالقنوات
التييعملونلصالحهاوحسب،بلتعودالفائدةأيضاعلىالمجتمعالذياليمكنأنيحصلعلى
حقهفيالمعرفةدونتأهيلالمراسلينوتدريبهمبحيثتزدادقدرتهمعلىخدمتهم .
كماإنحاجةأيمجتمعلزيادةكفاءةالمراسلينتزدادبقدرتزايدحاجةهذاالمجتمعللمعرفة
ولتدفقالمعلوماتوتشكيلالرأيالعامبمايدفعبسيرهذاالمجتمعنحوالتقدم،فضالعنأنعملية
التدريبالمهنيتعدإحدىالعواملاألساسيةلتحققحريةاإلعالم،ذلكإنالتدريبالذييؤديإلى
رفعالكفاءةوصقلالقدراتيزيدمنإحساسالمراسلباستقالليتهونزاهتهوتمسكهبرأيهوقدرتهعلى
التعبيرعنهوالدفاععنحقوقهبشكلعام.كماأنالتزامالمراسلينبمسؤولياتهموبأخالقياتالمهنة
يحتاجإلىتدريب وهذاااللتزام يزداد معإحساسالمراسل بأنه مؤهللهذهالمهنة ويعرفقيمتها
وتقاليدها وأخالقياتها وانهذاااللتزاميسهمفي رفعثقةالجمهورفيهوفيالوسيلةاإلعالميةالتي
يعمللصالحها(.أبوأصبعوأحمد )17،2010،
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أنوسائلاإلعالمالتستطيعأنتقومبدورفاعلفيالمجتمعبمجردإنزالالمراسلينإلى
أماكناألحداثونشوباألزمات،إذالبدأنيتوافرلدىالمحطات والقنواتمراسلونذووتدريب
ٍ
عال،عكفواعلىنقلمجرياتاألحداثفيمددطويلة،حيثيكونلدىهؤالءالمراسلينالقدرة
علىالوقوفعلىخلفياتاألحداثومتابعةتطوراتها،دونالتسرعفيإطالقاألحكام المتسرعة
،وتوفيرمهنةإعالمية أكثرالتزاما علىالمدىالطويل .معالتأكيد علىضرورةأن يستند هذا
التدريباإلعالميإلىأسسعلميةترتبطباالحتياجاتالواقعيةومسايرةالتقدموالتطورفيالمجاالت
اإلعالميةالمختلفة،بمايقتضيضرورةوجودالمراسلالمتخصصوالمؤهلعلىأعلىمستوى .
ويالحظأنالتدريبفيالمؤسساتاإلعالميةكثيراماتشوبهبعضالمؤشراتالسلبيةإذ
كثيرمايتأثربشبكةالعالقاتالشخصيةللمراسلين،ومنثماليجدالمراسلإالاالعتمادعلى
إمكاناتهالشخصيةفيهذاالمحالفكلمااتسعتشبكةعالقاتهالشخصيةساعدهذلك علىالفوز
بفرصةتدريبيةمنتلكالتيتنظمهاجهاتومؤسساتترتبطبالقائمباالتصالمنخاللعالقاته.
واألمر ذاته ينسحب على الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن رفع كفاءة العمل اإلعالمي كنقابة
الصحفيين،فالعالقاتوالمحسوبياتهيالتيتتحكمفيجميعالمواقف .
وبطبيعةالحالينعكسهذاالوضعفيانعداممبدأالتكافؤفيالحصولعلىفرصالتدريب ،
ممايؤكدعلىضرورةأنيتمتنظيمهذاالنوعمنالتدريبفيإطارمؤسسي،وبشكلدوريومنتظم،
واليقتصرعلىالقياداتاإلعالميةبليراعيأنتصلالفوائدإلىكلالمستوياتاإلعالمية،وإن
تشارك مختلف القطاعات المتخصصة في المجتمع بدور في تنظيم هذا التدريب(.عبد
المرضي )136،2010،
أماالمؤسساتالتيالتراعيالكفاءةالمهنيةللمراسلينوتقومبتوظيفعناصرالتنتميإلىالمهنة
وتختارهمعلىأساسالمحسوبيةوالعالقاتالشخصيةفعادةماالتستطيعأنتقومبواجباتهاالمهنية.
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فهؤالءالمراسلونيكونونضعيفيالخبرةوغالباماتبقىتجربتهممحصورةفياطرضيقةوتحت
سقفمتدن(.عبدالمرضي )133،2010،
فالخبرةتؤديدورافيجعلدوراإلعالممؤثرا،ولهذافوسائلاإلعالمعادةماتسعىجاهدة
لجذبالكفاءات،بلأنبعضهابدأيستعينبخبراتغير محلية،وبذلكحققتقفزاتنوعيةفي
مستوىأدائها،ومنثمتبوأتالصدارةفياستقطابعددالمشاهدين.أماوسائلاإلعالمالتي
استعانتبعناصررديئةوغيركفوءة،فإنهاانتهتإلىصناعةرسائلإعالميةتعوزهاالكثيرمن
مقوماتالتأثيرواإلقناع .
مصادر األخبار News sources
لكييكونالخبردقيقاًيجبأنيبنىعلىمصدررئيسيوالمصدرالصحفيهواألداةالتيمن
خاللهاتحصلالصحف والقنواتالفضائية واإلذاعةعلىأخبارهااليوميةويمكنأجماليمصادر
األخباربمايلي(:الحديثي )142،2008،
 -1المندوبالصحفـي Reporter
ويسمىأيضا المخبـرأوالمراسلالصحفيويعدمنأهمالمصادراألخباريةالتيتميزوكالةأو
صحيفةأوقناةبمايحققلهامنالنجاح .
 -2وكاالتاألنباءNews agencies
تعملوكاالتاألنباءمنخاللشبكة واسعةمنالمندوبين والمراسلينالمنتشرينفيجميعأنحاء
العالم .
 -3اإلذاعاتالمحليةواألجنبيةDomestic and foreign radio stations
تعداإلذاعاتالمحليةواألجنبيةمصد اًرهاماًمنمصادراألنباءوخاصةفيتلكالدولالتيتعطي
اإلذاعاتدو اًروأهمية .
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 -4الصحفالمحليةواألجنبيةLocal and foreign newspapers
تنفردبعضالصحفوالمجالتبنشرخبـرمهمأووثيقةخطيـرةأومقابلةمعشخصمشهوريعطي
فيهامعلوماتوأخبارفيغايةاألهمية.
 -5االنترنت
تعدالشبكةالعنكبوتيةمنأهممصادراألخبار،فاالنترنتاآلنأسرعفينشراألخباروأكثرانتشا اًر
منوسائلاألعالماألخرى .
 -6النشراتReleases
للعديدمنالو ازراتوالدوائرالحكوميةوالشعبيةوالهيئاتالدوليةوالسفاراتوالمكاتبالثقافيةالمحلية
واألجنبية نشرات خاصة وقد تكون هذه النشرات في بعض الحاالت مصد اًر للعديد من األخبار
الصحفيةالهامة .
 -7المؤتمــرالصحف ــي Press conference
المؤتمرالصحفيمصدرلألخبارالتيتدليبهاأحدىالشخصياتفيحضورأكثرمنصحفي
لشرحسياسةجديدةأوقوانينأومناقشةقضيةتهمالرأيالعام .
 -8الو ازراتوالهيئاتالرسميةوالشعبية
هنالكالكثيرمناألخبارالتيتحصلعليهاالصحف والقنواتالتلفزيونية والتيتأتيمنالو ازرات
والهيئاتالرسميةوالشعبيةومنالشركاتوالمؤسساتالعامةوالخاصةومنأقسامالشرطةوالمحاكم
والنقاباتالعماليةوالمهنيةوالفنادقوالمطاراتوالوسائلاألخرى .
 -9المدوناتوالمواقعالشخصيةBlogs and personal sites
يمكناالستفادةمنالمدوناتالشخصية والمواقعااللكترونية والمنتدياتللحصولعلىالمعلومات
واألخبار .
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 -10مصادرأخرىOthers sources
أنالمصادرالتيسبقذكرهاهيليستوحدهاالمصادراإلخباريةفهناكمصادرلألخبارتختلف
وتتنوعحسبطبيعةكلصحيفةأوقناةحسبتخصصهاولونهاالسياسيوسياستهاالتحريريةمثل
شاهدالعيانالذيأصبحيؤخذبهخاصةفيالقنواتالتلفزيونية .
-11األجهزةاألمنية :
وذاكنظراالنتلكاألجهزةتملكمعلوماتيمكنمنخاللهاتفسيراألحداثوالقضاياذاتاالهتمام
بالنسبةللقنواتالتلفزيوني ة 
أنواع المصادر اإلخبارية :
يمكنتقسيمالمصادراإلخباريةإلىمايلي(:الحديثي )142،2008،
 -1المصادر األولية:
ت
ت حكومية أو شخصيا 
ت األولية هي أول وثائق تنشر من قبل مؤسسا 
مصادر المعلوما 
ى
ث قديم بحاجة إل 
ض التفسير والكشف عن حد 
رسمية ,وقد تكون تصريحاً أو تقري اًر أو بحثاً لغر 
ث توفر المعلومات
ت األولية هو أهم المصادر من حي 
إيضاح للرأي العام .ويعد مصدر المعلوما 
للمؤسسة الصحفية ,وتتصف هذا المعلومات بأنها غير منظمة ,ولكنها تعتبر األساس في صياغة
تأكثر .
يالمزيدمنإنتاجمعلوما 
المواداإلخبارية.وتساهمف 
ن
تالصحفية،التقاريرالصادرةع 
تالرسميةمثلالبيانا 
ومنأمثل ةهذهالمصادر؛المطبوعا 
ث .
تمنوقععليهمالحد 
تالصحفية،إفادا 
تالصحفية،مراسلوالمؤسسا 
المؤسسة،التصريحا 
 -2المصادر الثانوية:
تإليهاالمؤسسةاإلعالميةلعدمتمكنهامنالحصول
نمصادرثانويةاستند 
تم 
وهيمعلوما 
تجديدة,ويعدهذاالنوعمنالمصادرمنظماًوفقخطة .
عليمعلوما 
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ن
وهناكمجموعةمنالمصادرالتيتلجأإليهاوسائلاإلعالمألنهاتكونعليدرجةعاليةم 
ت ,والمصادر القضائية,
المسؤولية اتجاه الجمهور مثل الشرطة ،واإلسعاف ،والمطافئ ،والمستشفيا 
مثلالمحاكم .
ط
ن:وبصف ةعامةتعتمدالمؤسس ةاإلعالميةعلىمراسليهاالميدانيينبشر 
نالرسميو 
المسئولو 
ىعالقةمستمرةبهذهالمصادرالتيتمذكرها .
أنيكونواعلىاتصالوعل 

ثانيا :الدراسات السابقة :
منخاللرصدالباحثللدراساتالسابقةفأنالدراساتالتيتتعلقبالمراسلينالتلفزيونيين
لمتحظبالقدرالكافيمنالدراساتالسابقة،وبالتاليفإنهناكالعديدمنالدراساتالعربيةفيكل
مناألردن،والعراقومصروالجزائرتناولتهذاالموضوع(المراسلين)لكنهابالمجمللمتكنكافية
لدراسةجميعجوانبعملالمراسلينأماعلىالصعيداألجنبيفهناكبعضالدراساتالتيتناولت
مجالعملالمراسلينوسنتناولأهمهافيالبحث .
 دراسة حسين ( )2010العوامل المؤثرة في عمل مراسلي المحطات اإلذاعية والتلفزيونيةالعاملة في العراق.
هدفتالدراسةإلىتشخيصالعواملالمؤثرةفيعملالمراسلين والمندوبينوتحديدهابدقة والتعرف
إلىطبيعةالضغوطالسياسيةالتييتعرضلهاالمراسلونوالمندوبون،كذلكهدفتإلىمعرفةالبيئة
التشريعيةوماتوفرهالتشريعاتمنضماناتلحقوقالمراسلين .
استخدم الباحث المنهج المسحي الذي طبق على عينة عشوائية من المراسلين لمحطات اإلذاعة
ومحطاتالتلفزيونالعاملةفيالعراقوهيمحطاتعربية وأجنبية وبمعدل()106منالمراسلين
العاملينفيالمحطاتاإلذاعيةوالتلفزيونية .
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وقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجأهمهاعدموجودمساحةمنالحريةلعملالمراسلين
والمندوبينفيالعراقووجودالكثيرمنالعقباتالتيتعترضمسارها،وعدموجودقدرةلدىالمراسلين
والمندوبين في الوصول إلى مصادر المعلومات ،ووجود تعاون من قبل مصادر المعلومات مع
المراسلينوالمندوبينفيإتاحةالمعلوماتإالأنهذاالتعاونيعدضعيفاً،وأنالمراسلينوالمندوبين
يعانونمنغيابأيةحمايةقانونيةتحميحياتهموتصونكرامتهم،وكذلكوجودتأثيرقويللرشوة
علىعملالمراسلين والمندوبين،ووجودتأثيرقويألجهزةالحكومةالتنفيذيةعلىعملالمراسلين
والمندوبين .
 وافي ( )2012مدى اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدرلألنباء والمعلومات دراسة ميدانية على اإلعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
هدفتهذهإلىكشفمدىاعتماداإلعالميينالفلسطينيينعلىمواقعالتواصلاالجتماعيكمصدر
لألنباءوالمعلومات،أجريتالدراسةفيفلسطين،واستخدمتالمنهجالتحليليالوصفي،حيثتكونت
عينةالدراسةمنمجموعةمنالنخباإلعالميةوالبالغعددهم()105صحفي،والذينتماختيارهم
بطريقةالمسحالطبقي،وتوصلتنتائجالدراسةإلىأنتوجهاإلعالميينالفلسطينيينإلىاعتماد
مواقعالتواصلاالجتماعيفيعملهمسببهسهولةالحصولعلىالمعلومات ،وأندرجةاستخدام
اإلعالميينالفلسطينيينللفيسبوكجاءتفيالمرتلةاألولىبنسبة %48فيحينجاءتويترفي
المرتبةالثانيةبنسبة ،%24كماأشارتالنتائجإلىأناستخداممواقعالتواصلاالجتماعيكأداة
لجمعالمعلوماتاإلخباريةيوفرالوقت والجهدعلىالصحفيين واإلعالميين،ويمكنهممنتحقيق
سبقصحفيوتغطيةاألخباربشكلأسرع.
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 الجبور ( )2014واقع مراسلي القنوات الفضائية التلفزيونية العربية واألجنبية في المملكةاألردنية الهاشمية "دراسة ميدانية".
هدفتالدراسةالوقوفعلىالمتغيراتالداخليةوالخارجيةالتيتؤثرعلىأداءعملالمراسلين
اإلعالميينللفضائياتالعربيةواألجنبيةالعاملينفيالمملكةاألردنيةالهاشمية.واستخدمتالدراسة
المنهجالوصفي وأسلوبالمسحباالستبانةالتيطبقتعلىعينةشاملةمنالمراسلينتكونتمن
()101مراسالً.وقدتوصلتنتائجالدراسةإلىأناألجهزةاألمنيةهيأكثرمصادرالمعلومات
أهميةبالنسبةللمراسلين ،وأنمجموعةأخرىمنالمصادرالمتنوعةمثلالمؤسسات والشخصيات
الحكوميةأورجاالتالدولةمننوابأومننشطاءالعملالسياسيأومنالبعثاتالدبلوماسية
األجنبيةهيالمصادرالثانيبعدمصادراألجهزةاألمنية ،وإنعامل"المصالحالخاصةللمراسل"
كانمنأهمالمعاييرالشخصيةالتيتؤثرفيأداءالمراسلينالتلفزيونيين،وبعكسهذاالعاملميل
المراسلينالتلفزيونيينإلىعدمالمخاطرةفيأوضاعهمالشخصيةمنمثلالحفاظعلىوظيفتهم
ومصدر دخلهم ،وربما قدرتهم على الوصول لمصادر األخبار ،وإن قانوني "المطبوعات والنشر"
و"المرئي والمسموع"همامنأكثرالقوانينالتييهتديبهاالمراسلينالتلفزيونيينفيأداءأعمالهم،
وكذلكالخوفمنالسلطةثم"ضعيفاإلمكاناتالفنية"هيمنأكثرالصعوباتالداخليةالتيتواجه
المراسلينفيالحصولعلىالمعلومة،وإن"العواملالشخصية"و"العالقاتبينالموظفين"هيمن
أكثرالصعوباتالخارجيةالتيتواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلومات .
 دراسة ريتر ( )Ritter, 2015التحدي االجتماعي :استكشاف العقبات التي تعترض تكاملوسائل اإلعالم االجتماعية في غرف اإلخبار.
تهذهالدراسةإلىاكتشافالتحدياتالتييواجههاالعديدمنالصحفيينعنددمجأدواتمواقع
هدف 
التواصلاالجتماعيفيمجالعملهماليومي.أجريتهذهالدراسةفيإيطاليا،وقداستخدمتالمنهج
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التجريبيبأسلوبالمحاكاةوالذيوظفنموذجاًيقيسأربعةعواملوهيمعدلاالنتشار،والسذاجة،
واحتماليةالتحققمنوجودخدعة،وقدتوصلتنتائجالدراسةإلىأنمحاكاةالشبكاتالمتجانسة
وغيرالمتجانسةبالحقيقةزاداحتمالالتحققمنالوقائعبمايضمناإلزالةالكاملةللخدعةمنالشبكة،
كماأظهرتالنتائجأنقيمةالبقعةالتعتمدعلىمعدلاالنتشارفحسبولكنعلىالسذاجةونسيان
التحققمنوجودخدعةكذلك،ممايسمحبقياسالحداألدنىمنردالفعلالضروريللقضاءعلى
توكاالتاألنباءأكثر
خدعةما،وأنالخدمةكلماكانتأكثراحترافاًوأقربإلىالقبولبها،أوكان 
سذاجة،فإنعددمصدقيهاسيكونأكبر،وأكدتهذهالدراسةعلىالتحدياتالتيتواجههالصحفيين
عنددمجمواقعالتواصلاالجتماعيمعآلياتعملهماليومي.
 تيفيز" )2016( Teves،األخبار التلفزيونية العاجلة :هل يمكن االعتماد على تغطية وسائلاإلعالم االجتماعية؟" .
 "Breaking Television News: Is Social Media Coverage You Can Count On
استكشفتالدراسةعبرأساليبمنهجيةمختلطةالطريقةالتيتعاملبها10صحفيونومصورون
صحفيونمعتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيوتكاملهامعاألخبارالتلفزيونية.استخدمتالدراسة
المسحالكميوكذلكالمقابالتالنوعيةالفردية،واستندتإلىنظريةنشراالبتكاراتكأساسلقياس
كيفيةتبنيالمشاركينوسائلالتواصلاالجتماعيفيجمعاألخبارونشرها .
كشفتالبياناتأنالمشاركينيعتقدونأنوسائلالتواصلاالجتماعيكانتمفيدةفيجمعاألخبار
التلفزيونية واإلبالغعنها.تمكنصحفيوالتلفزيونمنتحديدالمصادر والخبراء والصورالمرئية.
سمح توسائلالتواصلاالجتماعيللمشاركينباإلبالغالمباشرمنمكانالحادثوتقديماألخبار
بسرعة.مكناالبتكارالمشاركينمنالتواصل والتفاعلمعالمشاهدينوتعزيزعالماتهمالتجارية
اأوالً
الشخصيةوالمهنية.شجعاستخداموسائلالتواصلاالجتماعيمديريالمحطاتعلىأنيهتمو 
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بالمعلومات،علىالرغممنإضافةمخاوفمناإلفصاحعنمعلوماتخاطئةأوغيرصحيحة.
أدرككلمنصحفييالتلفزيونوالمصورينالصحفيينأنوسائلالتواصلاالجتماعيأجبرتهمعلى
احكاياتأكثرإبداعا .
أنيقدمو
ً
كشفتهذهالدراسةكيفحولتوسائلالتواصلاالجتماعياألخبارالتلفزيونية،وتأثيرهاعلىعبء
العملعلىصحفيينالتلفزيون،وإذاكاناستخداموسائلالتواصلاالجتماعيقدأثارمخاوفبشأن
جودةودقةالمحتوى.أوضحتنتائجهذهالدراسةالحاجةإلىفهمتغييرنموذجالعمل ،وإمكانية
حدوثخطأفياألخبار،وصعودالصحافةمتعددةالوسائط .
 الكردي ( )2016العوامل المؤثرة على أداء المحررين والمندوبين في التلفزيون األردني.هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالعواملالمؤثرةعلىأداءالمندوبينوالمحررينفيالتلفزيوناألردني.
وقداستخدمالباحثفيهذهالدراسةالمنهجالمسحيالوصفي،وذلكلمالءمتهلطبيعةالدراسة،وقد
استخدمالباحثاالستبانةوالمقابلةكأداةلجمعالبياناتحولعينةالدراسة،وقدشملتعينةالدراسة
المحررينوالمندوبينفيالتلفزيوناألردني،الذيبلغتعدادهم()88مفردة .
أماأهمالنتائجالتيتمالتوصلإليهامايلي:بلغالمتوسطالعاملمجالالكفاءةوالمهنية12.4وهي
منالمستوىالمرتفع.وبلغالمتوسطالعاملمجالاستخدامتكنولوجيااالتصال72.3وهومنالمستوى
المرتفعوكانهناكفروقفيمجاالتاستخدامتكنولوجيااالتصال،الدرجةالكلية،أمابقيةالمجاالت
فلمتبلغالعالقةلهامستوىالداللةاإلحصائيةتبعاًلمتغيرالمؤهلواليوجدهناكعالقةذاتداللة
إحصائيةعندمستوى()α=0.05تعودإلىالخبرةوأداءالموظفين(المندوبين،المحررين)بالتلفزيون
األردني،ومنأهمالتوصياتالتيتوصلتإلىالدراسةاالهتمامالمستمربتعزيزالكفاءة والمهنية
ينالعاملينفيالتلفزيوناألردني،واالهتمامبعقدالدوراتالتدريبيةالمتصلةبكافة

للمندوبينوالمحرر
عناصر العملية اإلعالمية في المؤسسة سواء بالنسبة للتحرير واإلدارة داخل التلفزيون وخارجه،
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واالهتمامبتحسينظروفوبيئةالعملالمناسبةخصوصاًفيمايتعلقبالرواتب واألجور والمكافآت
للعاملينفيالتحريراإلعالميالتلفزيوني .
 بو عزيز ( )2017استعمال وسائل اإلعالم االجتماعية كمصادر لألخبار :دراسة ميدانية علىصحفيي وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية البصرية في الجزائر .
تمواقعالتواصـ ــلاالجتماعيكونها 
بمنتطبيقا 
تإلىتسـ ــليطالضـ ــوءعلىمفهوموجوان 
هدف 
تهذه الد ارسـ ـ ـ ــة في الجزائر،
تاإلعالمالجديد .أجري 
تمثـل مظه ارجـديـدا وكليـا من مظـاهر تطبيقـا 
ن
ت عينة الد ارسـة من ( )320صـحافيا جزائريا محترفا م 
ث تكون 
ت المنهج المسـحي ،حي 
واسـتخدم 
تتجاه
تالنتائج أن الص ـ ــحفيين الجزائريين لديهماهتماما 
حاملي بطاقة الص ـ ــحفي المحترف .أظهر 
ن
ن()51.9%م 
جأ 
تالنتائ 
اس ـ ــتخداممواقعالتواصلاالجتماعيبمانسبت ه(،)32.7%كماأظهر 
ت
الصحفيين يعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي ،وأن نسبة ( )44%منهم يواجهون صعوبا 
عنداستخداممواقعالتواص لاالجتماعي.
 المشاقبة ( )2018المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخبارية في التلفزيون األردني.هدفتالدراسةبشكلرئيسيإلىالتعرفعلىدورالمراسلالصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفي
التلفزيوناألردني،واعتمدتهذهالدراسةعلىمنهجين:المنهجالوصفي،والمنهجالتحليلي،وتكون
مجتمعالدراسةمنجميعالمراسلينالصحفيينالعاملينفيالتلفزيوناألردني،وتممسحشاملألفراد
مجتمعالدراسة،والبالغعددهم()110مراسلينصحفيين،واعتمدالباحثفيالدراسةالعربيةالعينة
العنقودية(العمدية) .
أشارتنتائجالدراسةإلىوجوددرجةمتوسطةمنالموافقةلدىأفرادعينةالدراسةعلىدورالمراسل
الصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردنيبمتوسطإجابات()%48.3وأنالدرجة
الكليةللعواملالمؤثرةعلىدورالمراسلالصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردني
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قدجاءتبدرجةمرتفعةبمتوسطإجابات()%57.3ووجوددرجةمرتفعةمنالمشاكلالداخليةالتي
تواجهعملالمراسلبمتوسطإجابات()%90.3أشارتنتائجالدراسةإلىوجوددرجةمتوسطةمن
ى
العواملالخارجيةالمؤثرةعلىعملالمراسلبمتوسطإجابات()%57.3وأشارتنتائجالتحليلإل 
أنالدرجةالكليةللمهاراتالالزمتوافرهافيالمراسلالصحفيللنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردني
قدجاءتبدرجةمرتفعة،وعلىمستوىمجاليالمتغيرنالحظأنأعلىدرجةتقديركانتعلىمجال
المعاييرالشخصيةالتيتحكمعملالمراسلالصحفيبمتوسطإجابات،وبدرجةتقديرمرتفعة .
وفيالدرجةالثانيةجاءمجالالمهاراتالشخصيةلعملالمراسلوبدرجةتقديرمرتفعةأشارتنتائج
التحليلإلىوجوددرجةمرتفعةمنالموافقةعلىواقعالتزامالمراسلالصحفيبأخالقياتالمهنةفي
النشرات اإلخبارية في التلفزيون األردني بمتوسط إجابات ،بينت نتائج التحليل أن الدرجة الكلية
للصعوباتالتيتواجهالمراسلالصحفيبالحصولعلىالمعلومات والمعوقاتالمهنيةقدجاءت
بدرجةمرتفعةبمتوسطإجابات،وعلىمستوىمجاليالمقياسنالحظأنأعلىدرجةتقديركانت
علىمجالالصعوباتالتيتواجهالمراسلفيالحصولعلىالمعلوماتبمتوسطإجابات،وبدرجة
تقديرمرتفعة.وفيالدرجةالثانيةجاءمجالالمعيقاتالتيتواجهالمراسلبمتوسطإجابات،وبدرجة
تقديرمتوسطة .
التعقيب على الدراسات السابقة
منخاللبحثيالمتواصلعنالدراساتالسابقةذاتالصلةالمباشرةبالدراسةبالمقارنةمعدراسات
المجاالتاإلعالميةاألخرىفقدالحظتأنهكلمامرتالسنواتكلما زادتالدراساتالتيتتحدث
عنالمراسلوالعواملالمؤثرةعليهسواءداخليةأوخارجية .
دراسة حسين في عام ( )2010والتي أجريت بالعراق بعنوان :العوامل المؤثرة في عمل مراسلي
المحطاتاإلذاعيةوالتلفزيونيةالعاملةفيالعراق .
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إالأندراسةالجبور()2014بعنوان:الواقعالمهنيلمراسليالقنواتالتلفزيونيةالفضائيةالعربية
واألجنبيةفيالمملكةاألردنيةالهاشميةفقدكانتالدراسةاألولىمننوعهاوالتيتتحدثعنالواقع
المهنيللمراسلين .
فيالمقابلجاءتدراسةالكردي( )2016والتيتتحدثعنالعواملالمؤثرةعلىأداءالمحررين
والمندوبينفيالتلفزيوناألردني .
هذه الدراسة تعتبر من الدراسات القريبة جداً لدراستي لكنها تناولت محطةتلفزيونية واحدة وهي
التلفزيوناألردنيبينماالدراسةالتيعملتعليهاتعتبرشاملةلكلالمراسلينفيالمحطاتالتلفزيونية
العربيةواألجنبيةفياألردنوهيدراسةمتخصصةبجانبمهممنعملالمراسلين .
أمادراسةالمشاقبةلعام()2018بعنوان:المراسلالصحفيودورهفيإثراءالنشراتاإلخباريةفي
اءالنشراتاإلخبارية

التلفزيوناألردنيوهيمنالدراساتالتيبينتدورالمراسلالصحفيفيإثر
فيالتلفزيوناألردنيوقدجاءتبدرجاتمتفاوتةمؤكدةعلىالمشاكلالداخليةالتيتواجهعمل
المراسلوالصعوباتالجمةالتيتواجهالمراسلالصحفي .
وبالنسبةللدراساتاألجنبيةفقداهتمتبمسألةالتحققمنالمعلوماتوالتحدياتالتيتواجهها
عموماوالمراسلعلىوجهالخصوصواهتمتبتكاملوسائلاإلعالماالجتماعيةفيغرفة
األخبار .
فيالمحصلةيمكنالمالحظةبازديادواضحفيتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيفيمختلف
المستوياتمماانعكسفيازديادالدراساتالمتعلقةبالمراسلأوالمندوبوبالتاليالتعمقبدراسة
العواملالمؤثرةعليهسواءكانتمحليةأوخارجية .
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اهتمتالدراساتالسابقةبتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيعلىاألخبار,أمادورالمراسلفقد
جاءبطريقةغيرمباشرةكجزءمناألخبارواإلضاءةعلىعملالمراسلينكجزءاليتجزءمن
غرفةاألخبار .
فيالمقابلجاءتدراستيهذهمتخصصةفيجانبعملالمراسلكجزءاليتجزءمنالمنظومة
اإلعالميةوركزتعلىالمراسلكمحوررئيسيمماسيعطيهذهالدراسةبعداتخصصيالجانب
مهممنجوانبالعملالصحفيبرمتهوهوالمراسلأوالمندوب .
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
منهج البحث (الطريقة واإلجراءات) 

يتناولهذاالفصلعرضللمنهجالمستخدمفيالبحثوذلكعلىالنحوالتالي :
أوالً -منهج البحث
منخاللالمشكلةالتييسعىالبحثلدراستها،والتساؤالتالمطروحةالتييسعىالبحث
لإلجابةعليها ،واألهدافالتييسعى لتحقيقها،فقداعتمدالباحثعلىاستخدامالمنهجالوصفي،
بوصفهالمنهجاألنسبواألقربللوصولإلىالنتائجودراسةمشكلةالبحث .
المنهج الوصفي :هوأحدأساليبالمنهجأوالطريقةالعلميةفيالبحثوتبدأمراحلهذهالطريقة
بتحديدالمشكلةثمفرضالفروضواختبارصحةالفروضوجمعالبياناتوالمعلوماتومنثمتحليلها
وتفسيرهاومنثمالوصولإلىالنتائج(عبيداتوآخرون .)15–14–1982،
إنالمنهجالوصفياليتمثلفقطفيجمعالبياناتوالمعلوماتوتبويبهاوعرضهابليشمل
تحليل دقيقلهذهالمعلومات والبيانات وتفسير عميقلها منأجلالوص ولالى نتائج وتعميمات
جديدة .
اليقتصرهذاالمنهجعلىجمعالبياناتوالمعلوماتعنظاهرةمعينةبلالبدمنتصنيف
هذهالمعلوماتوتـنظيمهابهدففهمواقعالظاهرةكماهيومنثمالوصولإلىاستنتاجاتوتعميمات
لتطويرموضوعهذهالظاهرة,ويقدماألسلوبالوصفيفيالبحثكثي اًرمنالفوائدالتيتفيداإلنسان
فيفهممختلفالظواهراالجتماعيةواإلنسانيةوذلكعنطريق(:عبيداتوآخرون،14،1982،
 .)15
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ثانيا  -مجتمع الدراسة
تمثلمجتمعالبحثبالمراسلينالتلفزيونيينالعاملينبالقنواتالتلفزيونيةالعاملةفيالمملكة
األردنيةالهاشمية،ويبلغعددهؤالءمائةوعشرين()120مراسالومراسلةموزعينعلىالنحوالتالي :
ب
 .1مديرمكت 
 .2مراسل 
 .3مساعدمراس ل 
ج
 .4منت 
ويتوزع هؤالء على القنوات التلفزيونية األردنية ،والقنوات التلفزيونية العربية ،والقنوات التلفزيونية
األجنبية .
ثالثا  -عينة الدراسة
نظ ارلمحدوديةمجتمعالدراسةالبالغعددأفراده()120فردا،فقدتماختيارطريقةالعينية
الشاملةلمجتمعالدراسة.لذلكفقدتمتوزيعاستبانةالدراسةعلىجميعأفرادمجتمعالدراسة،وأعيد
للباحث()103فقط،وهينسبةكبيرةتعادل()%85منمجتمعالدراسة.ويظهرالجدولالتالي
خصائصعينةالدراسةمنحيثالعمر،والنوعاالجتماعي،الجنسية،المؤهلالعلمي،عددسنوات
الخبرةفيحقلاإلعالم،وطبيعةالعملالمهنيفياألردن،والقناةالتيتعملبها .
 خصائص عينة الدراسة:فيمايليتوزيعأفرادعينةالدراسة :
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الجدول ( .)3-1توزيع أفراد عينة الدراسة
العدد

%

المتغير

أقلمن30سن ة

38

36.9

من35-31سن ة

30

29.1

من40-36سن ة

14

13.6

أكثرمن40سن ة

21

20.4

ذكر

80

77.7

أنثى

23

22.3

أردني

87

84.5

عربي

16

15.5

الثانويةالعامة

2

1.9

دبلومبعدالثانوية

4

3.9

بكالوريوس

64

62.1

دراساتعليا

33

32.0

خمسسنواتفأق ل

22

21.4

ت
إلى10سنوا من 6

42

40.8

ت
أكثرمن10سنوا 

39

37.9

مديرمكتب

27

26.2

العمل مراسلميداني

38

36.9

مراسلمتدرب

5

4.9

منتج

33

32.0

أردنية

59

57.3

القناةالتيتعملبها عربية

38

36.9

أجنبية

6

5.8

103

100.0

العمر

النوعاالحتماعي
الجنسية

المؤهلالعلمي

عددسنواتالخبرة
فيحقلاإلعالم

طبيعة

ن
المهنيفياألرد 

المجموع

الفئة

منخاللالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهكانتوزيعأفرادعينةالدراسةكمايلي :
 -بلغتنسبةالذكورأفرادعينةالدراسة(،)77.7%بينمابلغتنسبةاإلناث( .)22.3%
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 مانسبته()84.5%منأفرادعينةالدراسةهممناألردنيين،ومانسبته()15.5%هممنحامليالجنسياتالعربيةاألخرى .
 مانسبته()36.9%منأفرادعينةالدراسةتقلأعمارهنعن30سنة،ومانسبته()%29.140تتراوحأعمارهممابين(35-31سنة)،و()13.6%منهمتتراوحأعمارهممابين( 36
سنة)،وبلغتنسبةمنتزيدأعمارهمعن40سنة( .)20.4%
 النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهممنالحاصلينعلىدرجةالبكالوريوسحيثبلغتنسبتهم(،)62.1%وبلغتنسبةالحاصلينعلىالدراساتالعليا(،)32.0%دبلوممابعد
الثانوية(،)3.9%والثانويةالعامة( .)1.9%
 10سنوات) النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهمممنلديهمخبرةتتراوحمابين (  6بنسبة(،)40.8%ونسبةمنتزيدخبرتهمعن10سنوات(،)37.9%ومنتقلخبرتهم
عنخمسسنوات( .)21.4%
 النسبةاألكبرمن أفرادعينةالدراسةهممنالمراسلالميدانيبنسبة (،)36.9%ثممديرمكتببنسبة(،)26.2%ثمالمنتجبنسبة(،)32%والمراسلالمتدرببنسبة( .)4.9%
 النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهممنالعاملينبقنواتأردنيةبنسبة(،)57.3%ثمبقنواتعربيةبنسبة(،)36.9%والعاملينبقنواتأجنبيةبنسبة( .)5.8%
رابعا :أداة الدراسة
االستبانةهيأداةالدراسة،وتتألفمنمحورين،األوللجمعالبياناتوالمعلوماتالشخصية
والوظيفيةللمراسلينأفرادعينةالدراسة،وتضمنتاالستبانة()39فقرةتعبرعنأسئلةالدراسة،بينما
ألسئلةالرئيسيةوعددهاخمسأسئلةوهيالتالية :
شملالمحورالثانيعلىا 
ن
 .1تأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألرد 
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 .2تأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن 
ن
 .3تأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألرد 
 .4مدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة
ي
العملاإلعالم 
 .5مادرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفي
ذلك
خامسا :صدق األداة وثباتها
 صدق أداة الدراسة:تماختيارصدقأداةالدراسةعنطريقعرضهاعلىعددمنالمحكمينمناساتذةاالعالمفي
الجامعاتاألردنية(ملحقرقم.)1ملحققائمةمحكميالدراسة .
 ثبات أداة الدراسة:تماختبارثباتاألداةمنخاللمعامالت(كرونباخألفا)،حيثأنهيقيسمدىقياسالتناسق
فياإلجاباتعلىكلالفقراتالموجودةباالستبيان،ومدىقياسكلسؤالمنحيثالوضوحوالفهم،
حيثأنارتفاعالمعامليشيرإلىارتفاعدرجةالثبات .
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وكانتنتائجمعامالتثباتكرونباخألفاكمافيالجدولاآلتي :
الجدول ( .)3-2معامالت ثبات كرونباخ ألفا

البعد 

معامل

ن
تأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألرد 

 0.81

كرونباخألفا 

ن
ىاألداءالمهنيللمراسلي 
تأثيرالبيئةالتشريعي ةوالسياسيةاألردنيةعل 
ن
التلفزيونيينفياألرد 
تأثيرالبيئ ةاالجتماعي ةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلين
ن
التلفزيونيينفياألرد 
مدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسة

ي
فيبيئةالعملاإلعالم 

 0.88
 0.83
 0.88

ي 0.87
ت الت 
ت والعقبا 
ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلوما 
تواجههمفيذلك

0.91

الكلي
سادسا  :متغيرات الدراسة

 -1المتغير المستقل:العواملالمؤثرةفي عملالمراسلينالتلفزيونيين(الضغوطالمهنية ،والبيئة
التشريعيةوالسياسيةواالجتماعيةالثقافية) .
-2المتغيرات الوسيطة:العمر،النوعاالجتماعي،الجنسية،المؤهلالعلمي،عددسنواتالخبرة،
طبيعةالعملالمهني،قناةالعمل) 
 -3المتغير التابع:عملالمراسلين(األداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيين) .
سابعا :إجراءات البحث اإلحصائية
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
منخاللبرنامجالحزمةاالحصائيةSPSSتماستخداماالختباراتاإلحصائيةالتالية:
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 .1اإلحصاءات الوصفية (الوسط الحسابي،واالنحراف المعياري ،والنسب المئوية ،والتكرار،
األهميةالنسبيةالتيحددتمنخاللالصيغةالتالية :
و
ُ
=
طولالفترة 

ى
الحداألعلى–الحداألدن 

=


ت
عددالمستويا 

 1 5
3

= 1.33

ليكونعددالمستوياتكالتالي :
الجدول ( .)3-3المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة
المستوى

الفترة

ض
المنخف 

 2.33–1

المتوسط 

 3.67–2.34

المرتف ع 

 5-3.68


-2اختبارتحليلالتبايناالحادي(.)One Way ANOVA
-3اختبارتللعيناتالمستقلة(.)Independent Sample T-test
-4معامالتكرونباخألفا .
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة
يهدفهذاالفصلإلىعرضنتائجالتحليــلاإلحصــائيللبيانات،إذتماعتمادالمنهجية
التي وردت بالفصل الثالث مـن الرسالة وذلك لتحديد نوع التحليلواالختبارات الواجب تطبيقها ،
ـتخرجالنتـائـجالمتعلقةبالدارسـة.وفيمايليعرضلنتائج
واستخداماالســتبانةأداةلجمعالبيانــاتالسـ ا
اجابةأسئلةالدراسةثمنتائجتحليلفرضياتالدراسة .
اإلجابة عن سؤال الدراسة األول :ما تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين في األردن؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
والجدولاآلتييبينذلك:
الجدول( )4-1تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن

الفقرة

المتوسط

االنحراف

%

الدرجة
مرتفع ة

الحسابي

المعياري

ن
تالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلي 
الورشوالدروا 

4.50

.791

89.9

ن
وجودأمانوظيفييحسناألداءالمهنيللمراسلي 

4.41

.834

88.2

مرتفع ة

4.39

.972

87.8

مرتفع ة

4.38

.930

87.6

مرتفع ة

4.34

.892

86.8

مرتفع ة

تواألجهزةالفنيةيؤثرعلىاألدا ء
توفراإلمكانيا 

ي
المهن 

ى
نفيالقناةلعملالمراسليؤث رعل 
تقديرالمسؤولي 

األداء

قناعة المراسل بالتقارير المفروضة عليه يحسن األدا ء
ي
المهن 
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ت
يتأثراألداءالمهنيبالعدلوالمساواةفيالترقيا 

4.22

.727

84.5

مرتفع ة

4.16

.751

83.1

مرتفع ة

4.15

.809

82.9

مرتفع ة

4.13

.710

82.5

مرتفع ة

ن
ضغطالعمليؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلي 

4.12

.878

82.3

مرتفع ة

تبينالزمال ء
يتأثراألداءالمهنيبالعالقا 

3.98

.840

79.6

مرتفع ة

4.25

.359

85.0

مرتفع ة

الوظيفي ة
بوالمكافآت
تالروات 
يتأثراألداءالمهنيبمستويا 

المالي ة

ىاألداءالمهنيبشكلكبي ر
تاإلدارةتضغطعل 
متطلبا 
تالعملالطويلةتؤثرعلىاألداءالمهني
ساعا 

ن
للمراسلي 

المؤشرالكلي 

تبينالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكليلتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداء
المهني للمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمرتفعةبلغت(،)4.25وكانتأكثرالتأثيرات
المهنيةعلىأدائهمهي"الورشو الدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين"بدرجةمرتفعة
ناألداءالمهني
بلغت(،)4.5وجاءترتيبباقيالتأثيراتتنازلياًكاآلتي":وجودأمانوظيفييحس 
تواألجهزةالفنيةيؤثرعلىاألداءالمهني،تقديرالمسؤولينفيالقناةلعم ل
للمراسلين،توفراإلمكانيا 
ىاألداء،قناعةالمراسلبالتقاريرالمفروضةعلي هيحسناألداءالمهني،يتأث راألداء
المراسليؤث رعل 
ب والمكافآت
ت الروات 
ت الوظيفية ،يتأثر األداء المهني بمستويا 
ي الترقيا 
المهني بالعدل والمساواة ف 
ى
تالعملالطويلةتؤثرعل 
تاإلدارةتضغطعلىاألداءالمهنيبشكلكبير،ساعا 
المالية،متطلبا 
ي
ىاألداءالمهنيللمراسلين،يتأثراألداءالمهن 
األداءالمهنيللمراسلين،ضغطالعمليؤث رعل 
 .)4.41تبينالزمالء"،حيثحصلتجميعهاعلىدرجاتمرتفعةتراوحتمابين( 3.98
بالعالقا 
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اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني :ما تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء المهني
للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تمإيجادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
والجدولاآلتييبينذلك :
الجدول( )4-2تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين في األردن
الفقرة
تفيالبيئةالسياسيةمصدرهاالحكوم ة
يوجدعقبا 
ت تعيق عم ل
البيئة السياسية تتضمن عقبا 
ن
المراسلينالتلفزيونيي 
توالقوانينالمعمو لبهابحاجةإلىتعدي ل
التشريعا 
ن
لتسهيلعملالمراسلي 
ب
تفيالبيئةالسياسيةمصدرهااألح از 
يوجدعقبا 
ن
البيئة السياسية في األردن تسهل عمل المراسلي 
ن
التلفزيونيي 

توالقوانينالمعمولبهافيالدولةمالئمة
التشريعا 

ن
جدالعملالمراسلي 

المؤشرالكلي

المتوسط

االنحراف

%

الدرجة
مرتفع ة

الحسابي

المعياري

4.03

1.080

80.6

4.01

.891

80.2

مرتفع ة

3.89

1.228

77.9

مرتفع ة

2.84

1.304

56.9

متوسط ة

2.83

1.192

56.5

2.77

1.293

55.3

3.39

.467

67.9

متوسط ة
متوسط ة
متوسط ة

تُظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكليلتأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسية
األردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت(،)3.39
ت في البيئ ة
وكانتأكثرالتأثيراتللبيئةالتشريعية والسياسيةاألردنيةعلى أدائهمهي":يوجد عقبا 
تتعيقعملالمراسلينالتلفزيونيين،
نعقبا 
السياسيةمصدرهاالحكومة،والبيئةالسياسيةتتضم 
توالقوانينالمعمولبهابحاجةإلىتعديللتسهيلعملالمراسلين"،وجاءتبدرجاتمرتفعة
التشريعا 
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يالبيئةالسياسي ة
تف 
بلغت()3.89،4.01،4.02علىالتوالي،تلتهاالتأثيراتاآلتية":يوجدعقبا 
ن
توالقواني 
ياألردنتسهلعم لالمراسلينالتلفزيونيين،التشريعا 
ب،البيئةالسياسيةف 
مصدرهااألح از 
المعمولبهافيالدولةمالئمةجدالعملالمراسلين"وجاءتبدرجاتمتوسطةبلغت(،2.83،2.84
)2.77علىالتوالي .
اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث :ما تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني
للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
والجدولاآلتييبينذلك :
الجدول( )4-3تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين في األردن

الفقرة
ن
سهولةإجراءتقاريرتلفزيوني ةفيالعاصمةعما 
توالتقاليداالجتماعيةضغوطاعلىحرية
تمارسالعادا 

ن
عملالمراسلي 

ييواج هصعوبة إضافي ةفي المجتم ع
المراسل غي راألردن 
ي
األردن 

ن العاصمة
إجراء تقارير تلفزيونية في المناطق البعيدة ع 
عملمحفوفبالمحاذي ر

المؤشر الكلي

المتوسط

االنحراف

%

الدرجة
مرتفع ة

الحسابي

المعياري

3.70

.958

74.0

3.00

1.229

 60.0متوسط ة

2.85

1.175

 57.1متوسط ة

2.62

1.164

 52.4متوسط ة

3.04

.779

 60.9متوسطة

تُظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي لتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافية
األردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت(،)3.04
وجاءترتيبالفقراتلتأثير للبيئةاالجتماعيةالثقافيةاألردنيةعلىأداءالمراسلين":سهولة إجراء
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تقاري ر تلفزيونية في العاصمة عمان"بدرجةمرتفعةبلغت(،)3.70تلتهاالفقراتاآلتية":تمارس
ييواجهصعوبة
ىحريةعملالمراسلين،المراسلغيراألردن 
توالتقاليداالجتماعيةضغوطاعل 
العادا 
ف
إضافيةفيالمجتمعاألردني،إجراءتقاريرتلفزيوني ةفيالمناطقالبعيدةعنالعاصم ةعملمحفو 
بالمحاذير"بدرجاتمتوسطةبلغت()2.62،2.85،3.0علىالتوالي.
اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع :ما مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على تغطية
القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي؟
لإلجابةعنسؤالالدراسةالرابعتمإيجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والجدولاآلتي
يبينذلك :
الجدول( )4-4مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة
في بيئة العمل اإلعالمي

الفقرة

المتوسط

االنحراف

%

الدرجة

الحسابي

المعياري

3.28

.954

 65.6متوسط ة

ن
اليوجدأيرقابةقبلية( ُمسبقة)علىالمراسلي 

2.96

1.154

 59.2متوسط ة

ث)علىالمراسلين
اليوجدأيرقابةَبعدية( َب َعدالب 

2.73

1.254

 54.6متوسط ة

ت
يسمحعادةبتغطيةالقضاياالحساسةدونصعوبا 

2.55

1.202

 51.1متوسط ة

المؤشر الكلي

2.88

.782

 57.6متوسطة

ت
ياختيا رالموضوعا 
هناكحريةللمراسلينف 
ومعالجتهابالطريقةالتييرونهامناسب ة
ن
التلفزيونيي 
ن
التلفزيونيي 

تُظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي لمدىالحرية المتاحةللمراسلين
فياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميجاءتبدرجةمتوسطة
بلغت(،)2.88وجاءترتيبالفقراتالمعبرةعنمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهم
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ك
علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميمنأعلىالدرجاتإلىأقلهاكاآلتي":هنا 
اليوجدأيرقاب ة
تومعالجتهابالطريقةالتييرونهامناسبة ،
نفياختيا رالموضوعا 
حريةللمراسلي 
ن
ث)علىالمراسلي 
قبلية( ُمسبقة)علىالمراسلينالتلفزيونيين،اليوجدأيرقابة َب َعدية(بعدالب 
ت
ت" ،وقد حصلت على متوسطا 
ن صعوبا 
التلفزيونيين ،يسمح عادة بتغطية القضايا الحساسة دو 
ت()2.55،2.73،2.96،3.28علىالتوالي .
تمتوسطةبلغ 
حسابيةبدرجا 
اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس :ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات
والعقبات التي تواجههم في ذلك؟
لإلجابةعنسؤالالدراسة الخامستمايجادالمتوسطاتالحسابية واالنحرافاتالمعيارية ،والجدول
اآلتييبينذلك :
الجدول( )4-5قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات والعقبات التي تواجههم في
ذلك

الفقرة
ي
تالت 
تالبيروقراطيةتعتبرأهمالعقبا 
اإلجراءا 
ت
تواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلوما 
تالتيتواج ه
تتعتبرأهمالعقبا 
عدموضوحالتعليما 
ت
المراسلينفيالوصولإلىالمعلوما 
ن
هناكحريةتتيحتحركالمراسلينفيالميدا 
تتعتب ر
تعلىاالنترن 
توالبيانا 
عدمتوفرالمعلوما 

تفياألردن
تالحصولعلىالمعلوما 
منعقبا 

يسهلعلىالمراسلينمقابلةالمسؤولينفيالدولة
ن للوصول إلى مصاد ر
هناك حرية للمراسلي 
المعلومات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

%

الدرجة

4.03

80.8 1.0657

مرتفع ة

3.81

1.221

76.1

مرتفع ة

3.57

1.016

 71.5متوسط ة

3.45

1.564

68.9

2.84

1.203

 56.9متوسط ة

2.76

1.232

55.1

متوسط ة

متوسط ة
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تساعدالقوانينواألنظمةالمعمولبهافياألردن

ت
علىالوصولإلىمصادرالمعلوما 
المؤشرالكلي

متوسط ة

2.65

1.082

53.0

3.30

.567

 66.0متوسط ة


تُظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكليلدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصول
إلىمصادرالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفيذلكجاءتبدرجةمتوسطةبلغت(،)3.30وجاء
ن
ت التي تواجه المراسلي 
ت البيروقراطية تعتبر أهم العقبا 
ترتيبفقراتهذاالسؤالكاآلتي":اإلجراءا 
ي
ت التي تواجه المراسلين ف 
ت تعتبر أهم العقبا 
ح التعليما 
ى المعلومات ،عدم وضو
في الحصول عل 
ت( )3.81،4.03على التوالي ،وجاءت بدرجات
تمرتفع ةبلغ 
ت"بدرجا 
الوصولإلىالمعلوما 
نفيالميدان،
متوسطةتراوحتمابين()3.57– 2.65فياآلتي":هناكحريةتتيحتحركالمراسلي 
تفياألردن،
تالحصولعلىالمعلوما 
تتعتبرمنعقبا 
تعلىاالنترن 
توالبيانا 
عدمتوفرالمعلوما 
يسهلعلىالمراسلينمقابلةالمسؤولينفيالدولة،هناكحريةللمراسلينللوصولإلىمصادر
ت" .
المعلومات،تساعدالقوانينواألنظمةالمعمولبهافياألردنعلىالوصولإلىمصادرالمعلوما 
نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
اختبار فرضية الدراسة األولى :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثير
الضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرات(النوعاالجتماعي،العمر،
عددسنواتالعمل،طبيعةالقناة) .
أ)تبعا لمتغير النوع االجتماعي:
الختبارفرضيةالدراسةاألولى(أ)تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي
يبينذلك:
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الجدول( )4-6اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير النوع االجتماعي في تأثير الضغوط
المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

80

4.25

ى
أنث 

23

4.26

االنحراف

الحسابي

المعياري
.350
.396

مستوى

درجة

t
-.094

الحرية

الداللة

101

.925

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةTلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثيرالضغوط
المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالنوعاالجتماعي .
ب) تبعا للعمر:
الختبارفرضيةالدراسةاألولى(ب)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-7اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير العمر في تأثير الضغوط المهنية
على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين
المتوسط

االنحراف
.390

العمر

العدد

أقلمن30سن ة

38

4.29

من35-31سن ة

30

4.24

.254

من40-36سن ة

14

4.17

.387

أكثرمن40سن ة

21

4.25

.420

المجموع

103

4.25

.359




الحسابي

المعياري

درجة

الحرية

3

متوسط

المربعات

.052

قيمة F

.393

مستوى
الداللة

.758
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منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثيرالضغوط
المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالعمر .
ج) تبعا لسنوات الخبرة:
الختبارفرضيةالدراسةاألولى(ج)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدولالتالييبين
ذلك:
الجدول( )4-8اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات الخبرة في تأثير الضغوط
المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

خمسسنواتفأقل

22

4.21

42

4.30

.308

ت
أكثرمن10سنوا 

39

4.22

.359

المجموع

103

4.25

.359

من-6إلى10
ت
سنوا 

الحسابي

المعياري
.447

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

.089

قيمة
F

مستوى
الداللة

.504 .689

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةعندمستوى( )0.5فيتأثيرالضغوط
المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرسنواتالخبرة .
د) تبعا لطبيعة القناة:
الختبار فرضية الدراسة األولى (د) تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
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الجدول( )4-9اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير طبيعة القناة في تأثير الضغوط
المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

أردنية

59

4.14

عربي ة

38

4.40

.237

أجنبي ة

6

4.35

.240

المجموع

103

4.25

.359

الحسابي

المعياري
.398

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

.803

قيمة F

6.961

مستوى
الداللة

*.001

*دالعندمستوىداللة()0.05≤α
منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة Fكانتذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
قذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثيرالضغوطالمهنية
،0.05مايدلعلىوجودفرو 
علىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرطبيعةالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملين
فيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتالعربية .
وذلك يعني أن تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين أكثر ما
يبدو في القنوات العربية من بين الثالثة أنواع للقنوات التلفزيونية العاملة في األردن.
اختبار فرضية الدراسة الثانية :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى ()0.5فيتأثير
البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردنتبعا
لمتغيرات(الجنسية،المؤهلالعلمي،انتماءالقناة) .
أ)تبعا لمتغير الجنسية:
الختبارفرضيةالدراسةالثانية(أ)تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي
يبينذلك:
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الجدول( )4-10اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في تأثير البيئة االجتماعية
الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن
المتوسط

الجنس

العدد

أردني

87

3.11

ي
عرب 

16

2.70

االنحراف

الحسابي

المعياري
.781
.697

t
1.927

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

101

.057

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةTلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
 ،0.05ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.5في تأثير البيئة
االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن تبعا لمتغير
الجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
الختبارفرضيةالدراسةالثانية(ب)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-11اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في تأثير البيئة
االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن
العمر

العدد

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري

الثانويةالعام ة

2

3.88

.530

دبلومبعدالثانوي ة

4

2.88

.315

س
بكالوريو 

64

2.95

.699

دراساتعليا

33

3.20

.845

المجموع

103

3.04

.779




درجة

الحرية

3

متوسط

المربعات

.947

قيمة F

مستوى
الداللة

.197 1.588
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منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداء
المهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير انتماء القناة:
الختبارفرضيةالدراسةالثانية(ج) تماستخداماختبار تحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-12اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في تأثير البيئة
االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

أردنية

59

3.27

عربي ة

38

2.72

.681

أجنبي ة

6

2.88

.411

Total

103

3.04

.779

الحسابي

المعياري
.795

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

3.639

قيمة F

6.658

مستوى
الداللة

*.002

*دالعندمستوىداللة( )0.05≤α
منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFكانتذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىوجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهني
للمراسلينالتلفزيونيينفياألردن تبعالمتغيرانتماءالقناة .وكانتالفروقات ما بينالعاملينفي
القنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتاألردنية .
يعني أن تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين أكثر ما يبدو في القنوات األردنية من بين الثالثة أنواع للقنوات التلفزيونية العاملة في
األردن.
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اختبار فرضية الدراسة الثالثة :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى ()0.5فيمدى
الحرية المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي تبعا
لمتغيرات(لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة،انتماءالقناة) .
أ)تبعا لمتغير الجنسية:
الختبارفرضيةالدراسةالثالثة(أ)تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي
يبينذلك:
الجدول( )4-13اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في مدى الحرية المتاحة
للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي
المتوسط

الجنس

العدد

أردني

87

2.87

ي
عرب 

16

2.92

االنحراف

الحسابي

المعياري
.810
.624

t
-.226

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

101

.822

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةTلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيمدىالحرية
المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي تبعالمتغير
الجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
الختبارفرضيةالدراسةالثالثة(ب)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
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الجدول ( )4-14اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في مدى الحرية
المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

الثانويةالعام ة

2

3.25

4

2.88

.520

س
بكالوريو 

64

2.77

.814

دراساتعليا

33

3.08

.738

المجموع

103

2.88

.782

دبلومبعد
الثانوي ة

الحسابي

المعياري
.000

درجة

الحرية

3

متوسط

المربعات

.773

قيمة F

1.275

مستوى
الداللة

.287

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطية
القضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
الختبارفرضيةالدراسةالثالثة(ج) تماستخداماختبار تحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-15اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات الخبرة في مدى الحرية
المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي
المتوسط

االنحراف
.955

العمر

العدد

خمسسنواتفأقل

22

2.93

42

2.79

.762

ت
أكثرمن10سنوا 

39

2.96

.702

المجموع

103

2.88

.782

من-6إلى10
ت
سنوا 

الحسابي

المعياري

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

.326

قيمة F

.529

مستوى
الداللة

.591

70

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطيةالقضايا
الحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرسنواتالخبرة .
د) تبعا لمتغير انتماء القناة:
الختبارفرضيةالدراسةالثالثة(د)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدولالتالي
يبينذلك:
الجدول( )4-16اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في مدى الحرية
المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي
المتوسط االنحراف
ي
الحساب 

ي
المعيار 

درجة

متوسط

الحرية

ت
المربعا 

.872

العمر 

العدد

أردنية

59

3.01

عربي ة

38

2.64

.606

أجنبي ة

6

3.13

.494

المجموع

103

2.88

.782

2

1.719

قيمةF

2.917

مستوى
الداللة

.059

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيفيمدىالحريةالمتاحة للمراسلينوقدرتهمعلىتغطية
القضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرانتماءالقناة .
اختبار فرضية الدراسة الرابعة :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى ()0.5فيدرجة
قدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرات(لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،
سنواتالخبرة،انتماءالقناة) .
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أ)تبعا لمتغير الجنسية:
الختبارفرضيةالدراسةالرابعة(أ)تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي
يبينذلك:
الجدول( )4-17اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في درجة قدرة المراسلين
على الوصول إلى مصادر المعلومات
المتوسط

الجنس

العدد

أردني

87

3.33

ي
عرب 

16

3.14

االنحراف

الحسابي

المعياري
.582
.455

درجة

t
1.228

مستوى

الحرية

الداللة

101

.222

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةTلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
 ،0.05ما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.5في درجة قدرة
المراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرالجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
الختبارفرضيةالدراسةالرابعة(ب)تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-18اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في درجة قدرة
المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

الثانويةالعام ة

2

3.14

دبلومبعدالثانوي ة

4

3.50

.247

س
بكالوريو 

64

3.24

.602

دراساتعليا

33

3.42

.523

المجموع

103

3.30

.567

الحسابي

المعياري
.202

درجة

الحرية

3

متوسط

المربعات

.302

قيمة
F

مستوى
الداللة

.424 .940
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منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلومات
تبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
الختبارفرضيةالدراسةالرابعة(ج)تم استخداماختبارتحليلالتبايناألحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
الجدول( )4-19اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات الخبرة في درجة قدرة
المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات
المتوسط االنحراف

العمر

العدد

خمسسنواتفأقل

22

3.40

42

3.29

.548

39

3.26

.527

103

3.30

.567

من-6إلى10
ت
سنوا 

أكثرمن10
ت
سنوا 

المجموع

الحسابي

المعياري
.675

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

.149

قيمة
F

مستوى
الداللة

.633 .459

منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFلمتكنذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلومات
تبعالمتغيرسنواتالخبرة .
د) انتماء القناة:
الختبار فرضية الدراسة الرابعة (د) تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ،والجدول
التالييبينذلك:
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الجدول( )4-20اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في درجة قدرة
المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات
المتوسط

االنحراف

العمر

العدد

أردنية

59

3.43

عربي ة

38

3.12

.432

أجنبي ة

6

3.19

.475

المجموع

103

3.30

.567

الحسابي

المعياري
.623

درجة

الحرية

2

متوسط

المربعات

1.111

قيمة F

3.641

مستوى
الداللة

*.030

*دالعندمستوىداللة( )0.05≤α
منخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمةFكانتذاتداللةإحصائيةعندمستوىأقلمن
،0.05مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلومات
تبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوالعاملينفيالقنوات
العربيةاألخرىلصالحالعاملينفيالقنواتاألردنية .
أيأنالمراسلينالعاملينفيالقنواتالتلفزيونيةاألردنيةأكثروصواللمصادرالمعلومات .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول :ما تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين في األردن؟
بينت نتائج هذا السؤال بأنالمؤشر الكلي لتأثيرالضغوط المهنية على األداء المهني
للمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمرتفعة،وكانتأكثرالتأثيراتالمهنيةعلىأدائهمهي
ي
نوظيفييحسناألداءالمهن 
"الورشوالدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين"،ثم"وجودأما 
تمرتفعةأيضاممايدلعلىأهميةكافةالعوامل
تعلىمتوسطا 
تباقيالفق ار 
للمراسلين"بينماحصل 
تواألجهزة
العواملالمهنيةفيالتأثيرعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيين.وهي:توفراإلمكانيا 
الفنية يؤثر على األداء المهني ،تقدير المسؤولين في القناة لعمل المراسل يؤثر على األداء ،قناع ة
ي ،يتأثر األداء المهني بالعدل والمساواة في
المراسل بالتقارير المفروض ة عليه يحسن األداء المهن 
ط
تاإلدارةتضغ 
تالمالية،متطلبا 
بوالمكافآ 
تالروات 
تالوظيفية،يتأثراألداءالمهنيبمستويا 
الترقيا 
ط
تالعملالطويلة تؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين،ضغ 
علىاألداءالمهنيبشكلكبير،ساعا 
تبينالزمالء" .
العمليؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين،يتأثراألداءالمهنيبالعالقا 
والخالصةأنالضغوطالمهنية تستأثر بأهمية كبيرةفي تحسيناألداءالمهنيللمراسلين
التلفزيونيين العاملين في القنوات التلفزيونية ،ما يعني أناالهتمام بالعوامل التي تخفف من تلك
الضغوطمنشأنهتحسينأداءالمراسلين .
وقدأشارتدراسة المشاقية ( )2018التيأجريتفياألردنإلى وجود درجة مرتفعة من
ت(.)%90.3بينماأشارتدراسة(الجبور،
المشاكل الداخلية التي تواجه عمل المراسل بمتوسط إجابا 
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ت بين
 )2014التيأجريت فياألردنأيضاحولالمراسلينالتلفزيونيينإلىأنطبيع ة "العالقا 
ت .
ت الداخلية التي تواجه المراسلين في الحصول على المعلوما 
الموظفين"هي من أكثر الصعوبا 
مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني :ما تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء
المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟
ج هذا السؤال أنالمؤشرالكليلتأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداء
ت نتائ 
بين 
المهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت(،وكانتأكثرالتأثيراتللبيئة
تفيالبيئ ةالسياسيةمصدرهاالحكومة،
التشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىأدائهمهي":وجودعقبا 
توالقوانينالمعمولبها
تتعيقعملالمراسلينالتلفزيونيين،التشريعا 
والبيئةالسياسيةتتضمنعقبا 
بحاجةإلىتعديللتسهيلعملالمراسلين"،وجاءتجميعهابدرجاتمرتفعةممايدلعلىأهميتها .
ٍ
ب،
يالبيئةالسياسيةمصدرهااألح از 
تف 
فيمستوىثانالتأثيراتاآلتية":يوجدعقبا 
ثم تلتها
ي
توالقوانين المعمول بها ف 
البيئة السياسية في األردن تسهل عمل المراسلين التلفزيونيين ،التشريعا 
الدولةمالئمةجدالعملالمراسلين"وجاءتجميعها بدرجاتمتوسطة .
وخالصةهذاالسؤالأنهناكتأثيرملموسللبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداء
المهنيللمراسلينالتلفزيونيين،وهذايعنيالجهاتذاتالعالقةخصوصامجلسالنواب والحكومة
فيتحسينالتشريعاتبماينعكسإيجاباعلىعملالصحفيينعموما،ومنهمالمراسلينالتلفزي ونين .
ت والنشر" و"المرئي والمسموع"
ي "المطبوعا 
وقدأشارتدراسة(الجبور )2014 ،أن قانون 
نأكثرالقوانينالتييهتديبهاالمراسلينالتلفزيونيينفيأداءأعمالهم.ثمكشفتالنتائجأن
همام 
الخوفمنالسلطةكانأحدأهمالعواملالمؤثرةفيعملالمراسلين .
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مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثالث :ما تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء
المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟
تنتائجهذاالسؤالأنالمؤشرالكليلتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةاألردنيةعلىاألداء
بين 
المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردنجاء بدرجة متوسطة ،وجاء ترتيب الفقراتلتأثير للبيئة
ي
االجتماعيةالثقافيةاألردنيةعلىأداءالمراسلينتنازلياكمايلي":سهولة إجراء تقارير تلفزيونية ف 
توالتقاليد
العاصمة عمان" بدرجةموافقةمرتفعة،تالهاالفقراتالتاليةمرتبةتنازليا" :تمارس العادا 
ي
ي يواجه صعوبة إضافية ف 
االجتماعية ضغوطا على حرية عم ل المراسلين ،والمراسل غي ر األردن 
نالعاصم ةعملمحفوفبالمحاذير".
المجتمعاألردني،إجراءتقاريرتلفزيوني ةفيالمناطقالبعيدةع 
وجاءتجميعهابدرجاتمتوسطة .
وخالصةهذاالسؤالأنهناكتأثيرللبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهني
للمراسلين التلفزيونيين ،وأن األمر يتباين بين العاصمة وبين المناطق البعيدة ،وأن المراسل غير
األردني يواجه صعوبة إضافية في عمله قياسا إلى المراسل األردني ،وهذا أمر متوقع وطبيعي،
فالمراسلاألردنيأكثرمعرفةبمجتمعه،وأكثرتقبالأثناءأداءعمله .
وقدأشارتدراسةالمشاقية()2018إلىوجوددرجةمتوسطةمنالعواملالخارجيةالمؤثرة
ت( .)%57.3
علىعملالمراسلبمتوسطإجابا 

78

مناقشة نتائج سؤال الدراسة الرابع :ما مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على
تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي؟
تنتائجهذاالسؤالأنالمؤشرالكليلمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهم
بين 
علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميجاءتبدرجةمتوسطة،وجاءترتيبالفقرات
المعبرةعنمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة
ت
نفياختيارالموضوعا 
العملاإلعالميمنأعلىالدرجاتإلىأقلهاكاآلتي":هناكحريةللمراسلي 
ومعالجتهابالطريقةالتييرونهامناسبة،اليوجدأيرقابةقبلية( ُمسبقة)علىالمراسلينالتلفزيونيين،
ث)علىالمراسلينالتلفزيونيين،يسمحعادةبتغطيةالقضاياالحساس ة
اليوجدأيرقابةَب َعدية(بعدالب 
تمتوسطة .
تحسابيةبدرجا 
تعلىمتوسطا 
ت"،وقدحصل 
نصعوبا 
دو 
تالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطي ة
وخالصةهذاالسؤالأنمؤش ار 
تمتوسطة،بمعنىأنهابحاجةإلىالمزيدمنالتحسن .
القضاياالحساسةجاء 
تفيالعراقإلىوجودمساحةمنالحرية
تنتائجدراسةحسين()2010التيأجري 
وأشار 
ت
ض مسارها  و أشار 
ي تعتر 
ت الت 
ن والمندوبين في العراق و وجود الكثير من العقبا 
لعمل المراسلي 
ت
تمعالمراسلينوالمندوبينفيإتاحةالمعلوما 
كذلكإلىوجودتعاونمنقبلمصادرالمعلوما 
إالأنهذاالتعاونيعدضعيفاً .
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مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس :ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات
والعقبات التي تواجههم في ذلك؟
ت نتائج هذا السؤال أن المؤشرالكلي لدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادر
بين 
اجههمفيذلكجاءتبدرجةمتوسطة،وجاءترتيبفقراتهذاالسؤال

المعلومات والعقباتالتيتو
ى
تالتيتواجهالمراسلينفيالحصولعل 
تالبيروقراطيةتعتبرأهمالعقبا 
كاآلتي" :اإلجراءا 
يالوصولإلى
تالتيتواجهالمراسلينف 
تتعتبرأهمالعقبا 
المعلومات،عدموضوحالتعليما 
تمرتفعة .
تالفقرتانبدرجا 
ت"،وجاء 
المعلوما 
ٍ
ح
وفيمستوىثانفقدجاءتالفقراتالتاليةبدرجاتمتوسطةوهيالتالية":هناكحريةتتي 
تالحصو ل
تتعتبرمنعقبا 
تعلىاالنترن 
توالبيانا 
نفيالميدان،عدمتوفرالمعلوما 
تحركالمراسلي 
ن
تفياألردن،يسهلعلىالمراسلينمقابلةالمسؤولينفيالدولة،هناكحريةللمراسلي 
علىالمعلوما 
للوصول إلى مصادر المعلومات ،تساعد القوانين واألنظمة المعمول بها في األردن على الوصو ل
ت" .
إلىمصادرالمعلوما 
وخالصة نتائجهذاالسؤالأنأهمالعقباتالتي تواجهالمراسلينالتلفزيونيينتتمثلفي:
ت
ىالمعلومات،وعدموضوحالتعليما 
نفيالحصولعل 
يتواجهالمراسلي 
تالبيروقراطيةالت 
"اإلجراءا 
ت" ،ثم " القوانين واألنظمة المعمول بها في األردن
التي تواجه المراسلين في الوصول إلى المعلوما 
ت" .
علىالوصولإلىمصادرالمعلوما 
ن
تفيالعراقإلىوجودقدرةلدىالمراسلي 
تدراسةحسين()2010التيأجري 
وأشار 
ت .
والمندوبينفيالوصولإلىمصادرالمعلوما 
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ت
ن"ضعفاإلمكانا 
وأشارتنتائجدراسة(الجبو ر)2014،التيأجريتحولالمراسلينفياألردن،أ 
تالداخليةالتيتواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلومة .
الفنية"هيمنأكثرالصعوبا 

مناقشة اختبار فرضيات الدراسة:
اختبار فرضية الدراسة األولى :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيتأثير
الضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرات(النوعاالجتماعي،العمر،
عددسنواتالعمل،طبيعةالقناة) .
أ)تبعا لمتغير النوع االجتماعي:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5
بين 
فيتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالنوعاالجتماعي .
ب) تبعا للعمر:
ج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروق فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى
ت نتائ 
بين 
()0.5فيتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالعمر .
ج) تبعا لسنوات الخبرة:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5
بين 
فيتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرسنواتالخبرة .
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د) تبعا لطبيعة القناة:
ت نتائج تحليلهذه الفرضية وجودفروق ذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5في
بين 
تأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرطبيعةالقناة.وكانت
الفروقاتمابينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتالعربية .
وذلك يعني أن تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين أكثر ما
يبدو في القنوات العربية من بين الثالثة أنواع للقنوات التلفزيونية العاملة في األردن.
ي
وقدأشاراتنتائجدراسة(الكردي)2016،حولالعواملالمؤثرةعلىأداءالمحررينوالمندوبينف 
ي تبعا
التلفزيون األردني إلى عدم وجود فروق في أداء المحررين و المندوبين في التلفزيون األردن 
نماكانهناكفروقتعزىإلىمتغيراستخدامتكنولوجيااالتصال.
للمؤهلالعلميأوالخبرةبي 
اختبار فرضية الدراسة الثانية :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى ()0.5فيتأثير
البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن تبعا
لمتغيرات(الجنسية،المؤهلالعلمي،انتماءالقناة) .
أ)تبعا لمتغير الجنسية:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5
بين 
في تأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن
تبعالمتغيرالجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
ق فيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفي
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفرو 
بين 
األردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير انتماء القناة:
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تنتائجتحليلهذهالفرضيةوجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردن
بين 
علىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتما
بينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتاألردنية .
يعني أن تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين
التلفزيونيين أكثر ما يبدو في القنوات األردنية من بين الثالثة أنواع للقنوات التلفزيونية العاملة في
األردن.
اختبار فرضية الدراسة الثالثة :اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى ()0.5فيمدى
الحرية المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي تبعا
لمتغيرات(لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة،انتماءالقناة) .
أ)تبعا لمتغير الجنسية:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروقذاتداللة إحصائيةعندمستوى()0.5
بين 
فيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالمي
تبعالمتغيرالجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروقفيفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلين
بين 
وقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
تنتائجتحليلهذهالفرضيةعدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهم
بين 
علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرسنواتالخبرة .
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د) تبعا لمتغير انتماء القناة:
تنتائجتحليلهذهالفرضيةعدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهم
بين 
علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرانتماءالقناة .
اختبار فرضية الدراسة الرابعة:اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5فيدرجةقدرة
المراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرات(لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،
سنواتالخبرة،انتماءالقناة) .
أ)تبعا لمتغير الجنسية:
ت نتائج تحليلهذهالفرضية عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى()0.5
بين 
فيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرالجنسية .
ب) تبعا لمتغير المؤهل العلمي :
جتحليلهذهالفرضيةعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلى
تنتائ 
بين 
مصادرالمعلوماتتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي .
ج) تبعا لمتغير سنوات الخبرة:
جتحليلهذهالفرضيةعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلى
تنتائ 
بين 
مصادرالمعلوماتتبعالمتغيرسنواتالخبرة .
د) انتماء القناة:
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ت نتائج تحليلهذهالفرضية وجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلى
بين 
تاألردنية
مصادرالمعلوماتتبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملينفيالقنوا 
والعاملينفيالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالعاملينفيالقنواتاألردنية .
أيأنالمراسلينالعاملينفيالقنواتالتلفزيونيةاألردنيةأكثروصواللمصادرالمعلومات .

توصيات الدراسة:
ت
نالمكافآ 
تالتدريبيةللمراسلين،وتحسي 
تالتلفزيوني ةباالهتمامبالورشا 
 يوصىللقنوا ن
تالعملالمفروضةعليهم،وهوماسيحسنمنعملالمراسلي 
والرواتب،والتخفيفمنساعا 
وأدائهمالمهني .
تالقائمةبهدفإتاحةالمزيدمن
 التوصيةللمشرعاألردنيبأنيعيدالنظرفيالتشريعا ت .
تاإلعالميةوالتسهي لعلىاإلعالميينفيالوصولإلىمصادرالمعلوما 
الحريا 
يبأهمي ة
تاإلعالميةوالحكوميةبالعملعلىتنميةالوعيالشعب 
 يوصىبأنتقومالمؤسسا ن
تالعاملةفياألرد 
نالمرخصينلمختلفالقنوا 
وضرورة تسهي لالمجتمعلعملالمراسلي 
ألداءأعمالهمفيمختلفاألماكنالتييختارونها .
تالبيروقراطي ة
تالمعنيةفيالحكومةاألردنيةبأنتقومبالتخفيفمناإلجراءا 
 يوصىللجها الخاصةبأعمالالمراسلينخصوصاًووسائلاإلعالمعموما،إذتعتبرالبيروقراطيةأهم
ت
تالتيتواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلومات،وكذلكعدموضوحالتعليما 
العقبا 
ت .
المتعلقةبالوصولإلىالمعلوما 
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برجاء وضع عالمة الصح (✓) في المربع المناسب الختيارك:
 .1ما تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟
الرقم 

الضغوطالمهني ة 

موافق موافق  محايد  غير
بشدة 

غيرموافق

موافق 

بشدة 

  8متطلباتاإلدارةتضغطعلىاألداءالمهنيبشكلكبير 











  9يتأثراألداءالمهنيبالعالقاتبينالزمالء 











  10يتأثراألداءالمهنيبمستوياتالرواتبوالمكافآتالمالية 











  11ساعاتالعملالطويلةتؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين 











  12يتأثراألداءالمهنيبالعدلوالمساواةفيالترقياتالوظيفية 











  13ضغطالعمليؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين 











  14الورشوالدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين 











  15وجودأمانوظيفييحسناألداءالمهنيللمراسلين 











  16قناعةالمراسلبالتقاريرالمفروضةعليهيحسناألداءالمهني 











  17تقديرالمسؤولينفيالقناةلعملالمراسليؤثرعلىاألداء 











  18توفراإلمكانياتواألجهزةالفنيةيؤثرعلىاألداءالمهني 
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 .2ما تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في
األردن؟
تأثير البيئة التشريعية والسياسية



موافق

موافق 

محايد 

بشدة 
  19التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة







غير

غيرموافق

موافق 

بشدة 





ن
مالئمةجدالعملالمراسلي 
  20التشريعات والقوانين المعمول بها بحاجة إلى











ن
تعديللتسهيلعملالمراسلي 
  21البيئةالسياسيةفياألردنتسهلعملالمراسلين











ن
التلفزيونيي 
  22البيئة السياسية تتضمن عقباتتعيق عمل











ن
المراسلينالتلفزيونيي 
  23يوجدعقباتفيالبيئةالسياسيةمصدرهاالحكومة 











ب
  24يوجدعقباتفيالبيئةالسياسيةمصدرهااألح از 
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 .3ما تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في
األردن؟


تأثير البيئة االجتماعية الثقافية

موافق موافق  محايد  غير
بشدة 

  25تمارسالعادات والتقاليداالجتماعيةضغوطاعلى







غيرموافق

موافق 

بشدة 





ن
حريةعملالمراسلي 
  26إجراء تقارير تلفزيونية في المناطق البعيدة عن











العاصمةعملمحفوفبالمحاذي ر 
ن
  27سهولةإجراءتقاريرتلفزيونيةفيالعاصمةعما 











  28المراسل غير األردني يواجه صعوبة إضافية في











ي
المجتمعاألردن 

94

 .4ما مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة
العمل اإلعالمي؟


ن
مدىالحريةالمتاحةللمراسلي 

موافق

موافق  محايد  غير غيرموافق

بشدة 
  29يسمح عادة بتغطية القضايا







موافق 

بشدة 





ت
الحساسةبدونصعوبا 
  30هناكحريةللمراسلينفياختيار











الموضوعاتومعالجتهابالطريقة
التييرونهامناسب ة 
  31اليوجدأي رقابةقبلية(مسبقة)











ن
علىالمراسلينالتلفزيونيي 
  32ال يوجد أي رقابة َبعدية (بعد
ن
البث)علىالمراسلينالتلفزيونيي 
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,5ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات والعقبات التي تواجههم في ذلك؟


الوصوللمصادرالمعلومات 

موافق

موافق  محايد  غير

بشدة 

غيرموافق

موافق 

بشدة 

ن
  33هناكحريةتتيحتحركالمراسلينفيالميدا 











  34هناك حرية للمراسلين للوصول إلى مصادر











المعلومات 
  35يسهلعلىالمراسلينمقابلةالمسؤولينفيالدولة 











  36تساعدالقوانين واألنظمةالمعمولبهافياألردن











ت
علىالوصولإلىمصادرالمعلوما 
  37عدم وضوحالتعليمات تعتبر أهم العقبات التي











تواجهالمراسلينفيالوصولإلىالمعلومات 
  38اإلجراءات البيروقراطية تعتبر أهم العقبات التي











ت
تواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلوما 
  39عدمتوفرالمعلوماتوالبياناتعلىاالنترنتتعتبر
منعقباتالحصولعلىالمعلوماتفياألردن 
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ملحق ()2
قائمة بأسماء محكمي استبانة الدراسة



ص
اتخص 

الوظيف ة 

االسم 
ت
د.احمدعريقا 

قسماإلعالم 

ط
جامعةالشرقاألوس 

د.اشرفالمناصير 

قسماإلعالم 

ط
جامعةالشرقاألوس 

د.أحمدالعنانب ة 

قسمالصحافةوإعالم 

جامعةالزرقاءاألهلي ة 

س
د.عاليةإدري 

ن
قسماإلذاعةوتلفزيو 

جامعةالزرقاءاألهلي ة 

ت
د.عثمانالطاها 

قسمالصحافةواإلعالم 

جامعةالزرقاءاألهلي ة 

أ.د.عامرخالدمحمدأحمد  قسمالصحافةواإلعالمالرقمي 
د.زيادالشخانب ة 
د.رناالعمري 
د.محمدحابسالبرماوي 



جامعةالزرقاءاألهلي ة 

قسمالصحافةواإلعالم 

جامعةالبت ار 

صحافةوإعالم 

قسمال

جامعةالبت ار 

ن
قسماإلذاعةوالتلفزيو 

جامعةاليرموك 

