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 واألجنبية  العربية الفضائية القنوات  مراسلي  عمل  في المؤثرة العوامل
   األردن في العاملة 

  :إعداد
 معن محمد الجبور 

   :إشراف
 هاني أحمد البدري  الدكتور

 الملخص  

أداء على تؤثر التي الخارجية واألخرى الداخلية العوامل على التعرف إلى الدراسة هدفت
واعتمدتالدراسةالمراسلينالتلفزيونيينالعاملينفياألردنفيالقنواتاألردنيةوالعربيةواألجنبية.

المنهجالمسحي،واستخدمتأداةاالستبانةالتيطبقتعلىمجتمعالدراسةبطريقةالعينةالشاملة،
نإوقدتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:،(120(مفردةمنأصلحوالي)103حيثاستجاب)

فيالعاملينالتلفزيونيينينللمراسلالمهنياألداءتحسينفيكبيرةبأهميةتستأثرالمهنيةالضغوط
،والبيئةاألردنيةوالسياسيةالتشريعيةللبيئةللضغوطالمهنية،وملموسكتأثيرهنا،التلفزيونيةالقنوات

بينيتباينتأثيرالبيئةاالجتماعيةنإ،التلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىاالجتماعيةالثقافية،
إلىقياساعملهفيإضافيةصعوبةيواجهاألردنيغيرالبعيدة،والمراسلالمناطقوبينالعاصمة
القضاياتغطيةعلىوقدرتهماألردنفيللمراسلينالمتاحةالحريةمؤشراتإن،األردنيالمراسل

لمصادروصوالأكثراألردنيةالتلفزيونيةالقنواتفيالعاملينالمراسلين.وأنمتوسطةجاءتالحساسة
من،المعلومات عدد "مقدمتهافيالتلفزيونيينالمراسلينتواجهالتيالعقباتيوجد اإلجراءات:

علىالمهنيةللضغوطتأثيروجدي،المعلوماتعلىالحصولفيالمراسلينتواجهالتيالبيروقراطية
للبيئةتأثيردجويو.واألجنبيةاألردنيةالقنواتمنأكثرالعربيةالقنواتفيللمراسلينالمهنياألداء

العربيةالقنواتمنأكثراألردنيينالتلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىالثقافيةاالجتماعية
.واألجنبية

 كلمات المفتاحية: العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية، المراسلين التلفزيونيين، األردن.ال
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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 socio-

cultural 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 

 أوال : المقدمة  

جديدة مرحلة إلى والمقروء والمسموع المرئي، اإلعالم المعلومات تكنولوجيا ثورة نقلت

أمامالجمهورومتقدمة،تقومعلىاالنفتاحوعرضوجهاتالنظروالرؤىالمختلفة،وفسحالمجال

واألفرادبكافةأطيافهموتوجهاتهملطرحآرائهموتصوراتهمفيالعديدمنالقضاياوالموضوعاتالتي

على أساسًا المعتمد االجتماعي باإلعالم يسمى ما هناك وأصبح والعامة، الخاصة حياتهم تمس

 (.9،ص2017شبكاتالتواصلاالجتماعي)الريفيوعبدالمغني،
مالعديدمنالتطوراتفيكافةالمجاالتالمتمثلةفياستخدامالوسائلوالتقنياتويشهدالعال

الخدمات القطاعاتوتحسيناإلنتاجيةوجودة ُتسهمبشكلواضحفيتطويرأعمال التي الحديثة

القطاعاتفي المختلفةفمختلف العالمية المنافسةفياألسواق ُتسهمفيرفعدرجة الُمقدمة،كما

لحاليتسعىإلىَتبن ِّياستخداماألساليبالتكنولوجيةالحديثةمنأجلتطويروتنميةأدائها.الوقتا

كماازدادعددالقنواتالعربيةواألجنبيةالتيتعملعلىنقلاالخبارالمختلفةمنخالل

واالقتصا والثقافية واالجتماعية السياسية القضايا مختلف في األردن في القنوات هذه ديةمراسلي

(.77،ص2018وغيرهامنالقضايا)الدبيسيوالطاهات،

مثلدورهمفينقلاألحداثالمحليةوالعالميةبعدأنتوقدبرزتقضيةالمراسلينحيث

قيهؤالءالمراسلونتظرتقاريرالمحطاتالدوليةوتقاريروكاالتاألنباء،ويستكانتالتلفزيوناتتن

كمايأخذالمراسلمعلوماتهمنشبكاتالتواصلاالجتماعياألخبارمنمصادرداخليةوخارجية
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،2010بعدالتأكدمنمصداقيةاألخباربحيثيتمنقلالحقائقدونتجميلأوتزييف)عبدهللا،

(.181ص

وعليهتأتيالدراسةللتعرفعلىالعواملالمؤثرةفيعملمراسليالقنواتالفضائيةالعربية

ألردن.واألجنبيةالعاملةفيا

 مشكلة الدراسة  :ثانيا 

شهداألردنفيالفترةالماضيةزيادةفيعددالقنواتالفضائيةالعربيةواألجنبيةوبالتالي

مراسليهاوهذاالوضعخلقبيئةجديدةتنافسيةوبالتاليانعكسعلىالبيئةاإلعالميةككل.

فيعملالمراسلينوبالتاليونظرًالذلكظهرتعلىالسطحالعديدمنالعواملالتيتؤثر

تنعكسعلىنقلالحقائقللجمهوروتجبرالمراسلينعلىغضالنظرعنكثيرمنالسلبياتفي

المجتمعككل.

وبالتالييرىالباحثأنصياغةمشكلةالبحثتكمنفيالتساؤلاآلتي:

العربية واألجنبية في    "ما العوامل التي تؤثر في عمل المراسلين التلفزيونيين في القنوات الفضائية

 األردن؟" 

 

 وفرضياتها  أهداف الدراسة ثالثا:

المراسلينعملعلىالمؤثرةالعواملطبيعةمعرفة:فيالمتمثلالرئيسالهدفلتحقيقالبحثىيسع

:األهدافمنمجموعةخاللمنوذلكاألردنفيالتلفزيونيين

تأثيرهاومدىاألردنفيالمراسلونلهايتعرضالتيالمهنيةالضغوطالتعرفعلىطبيعة .1

 .اإلعالميأدائهمعلى
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للمراسلينالمهنياألداءعلىاألردنيةوالسياسيةالتشريعيةالبيئةتأثيردرجةتحديد .2

 .األردنفيالتلفزيونيين

فياالالبيئةتأثيردرجةتحديد .3 الثقافية المهنياألداءعلىاألردنجتماعية

 .األردنفيالتلفزيونيينللمراسلين

على .4 تغطيةعلىوقدرتهماألردنفيللمراسلينالمتاحةالحريةمدىالتعرف

 .اإلعالميالعملبيئةفيالحساسةالقضايا

التيوالعقباتالمعلوماتمصادرإلىالوصولفيالمراسلينقدرةمدىمعرفة .5

 .ذلكفيمهتواجه

 أسئلة الدراسة رابعا: 

:في للدراسة الرئيس التساؤل يتمثل

منمجموعةخاللمنوذلكاألردن؟فيالتلفزيونيينالمراسلينعملعلىالمؤثرةالعواملطبيعةما

:التاليةاألسئلة

ماتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن؟ .1

والسياسية .2 التشريعية البيئة تأثير فيما التلفزيونيين للمراسلين المهني األداء على األردنية

األردن؟

ماتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفي .3

األردن؟

مامدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة .4

ي؟العملاإلعالم
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,مادرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفي5 .1

ذلك؟

 فرضيات الدراسة: خامسا : 

الضغوطتأثيرفي(0.5)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقيوجدالفرضية الدراسة األولى:  

سنواتاالجتماعي،العمر،عددالنوع)لمتغيراتتبعاالتلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىالمهنية

.(القناةطبيعةالعمل،

الثانية:   الدراسة  البيئةتأثيرفي(0.5)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقيوجدالفرضية 

لمتغيراتتبعااألردنفيالتلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىاألردنفيالثقافيةاالجتماعية

(.القناةالعلمي،انتماءالجنسية،المؤهل)

الحريةمدىفي(0.5)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقيوجدالفرضية الدراسة الثالثة:  

لمتغيراتتبعااإلعالميالعملبيئةفيالحساسةالقضاياتغطيةعلىوقدرتهمللمراسلينالمتاحة

(.القناةالخبرة،انتماءالعلمي،سنواتالمراسل،المؤهللجنسية)

الرابعة:   الدراسة  قدرةدرجةفي(0.5)مستوىعندإحصائيةداللةذاتفروقيوجدالفرضية 

الوصولعلىالمراسلين المعلوماتمصادرإلى المراسل،المؤهللجنسية)لمتغيراتتبعا

 (.القناة،انتماءالخبرةالعلمي،سنوات

 أهمية الدراسة : سادسا

منخاللالجوانبالتالية:دراسةتظهرأهميةال

:تظلمشكلةالعواملالمؤثرةعلىالقائمباالتصالمسألةدائمةوتحتاجإلىفي الجانب النظري .  1

دراساتوافيةلميكنهنالكدراساتمستمرةفيكلالمجتمعات،ومنخاللاألدبالنظريتبينأنه

لالعواملالمؤثرةفيعموكافيةفيهذاالمجال،وعلىمستوىاألردنلمتجرىدراساتكافيةحول
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القليل،خصوصاوأنالبيئةاإلعالميةفياألردنظلتعرضةللتغيراتفياألردنإالالمراسلين

والتطوراتمنهاالتشريعيةومنهاالتكنولوجيةومنهااالجتماعية،وهذهكلهاعواملتستدعيالدراسة

 .العلميةالمنهجية

المراسلالتلفزيونيفيتشخيصالعقبات:قدتسهمدراسةالعواملالمؤثرةعلىفي الجانب العملي.  2

تلكوالتحديات إلىمعالجة يؤدي ما المراسلين،وهو باالتصالومنهم القائمين تواجهعمل التي

العقباتويذللالتحدياتويقدمالتسهيالتالممكنةلعملالمراسلين،وبالتاليتحسينالتدفقاإلعالمي

الداخلوالخارج.مناألردنإلىالفضاءاإلعالميالعامفي



 الدراسة  حدود : سابعا

 حدودالمملكةاألردنيةالهاشمية.تتثملفي:الحدود المكانية

 .2021منالعام12الحدودالزمنيةبفترةإجراءالدراسةالميدانيةوهيشهردتتحدالزمانية:  الحدود

البشرية: تحددالحدود  البشريةوقد الحدود البالعاملينالتلفزيونيينبالمراسلينت فضائيةالقنوات

فياألردن.العربيةواألجنبية



محددات الدراسة ثامنا: 

المراسلينالتلفزيونيينمجتمعنتعميمنتائجهذهالدراسةعلىالتوجدأيمحدداتتمنعم

،ذلكألنالدراسةستعتمدعلىعينةشاملةمنالمراسلين،كذلك،بشكلعامالعاملينفياألردن

 سيتمالتحققمنصدقوثباتأداةالدراسةحسباألصول.
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 مصطلحات الدراسة:  تاسعا: 

 :المراسل 
أنهمندوبالصحيفةأواإلذاعةأووكاالتاألنباءالذييقيمبعينةعنمقرفالمراسلعلىيعر 

المنشاةفيالخارجوالعواصمالدوليةالكبرىبصفةخاصةليوافيهابأخبارتلكالدولوهناكالمراسل

الدائمالذييمدهاباألخبارالخاصةبالمنطقةالتييقيمفيها،والمراسلالمتجولالذياليقيمبصفة

ضوعمعينثمدائمةفيالخارجوإنمايسافرإلىمناطقاختصاصهحيثمايتطلباألمرتغطيةمو

 (.2004،484،حجابيعودإلىمقرعمله)
خبارفيالتلفزيونالذييذهبإلىالمواقع(فيعرفالمراسلعلىأنهمندوباأل1984أماعزت)

لتغطيةاألخبار التسمية آلةبمنمنكماجرت عهاوهومثيلمندوبالصحيفة،وبصحبتهطاقم

.ووحدةالفيديوالمتنقلةالتصويرالفيلميأ

التعريف اإلجرائي : 

يةالعربيةأواألجنبيةمراسلالقناةالفضائيةالتلفزيونأومندوبأييقصدبالمراسلألغراضالدراسة

.قتإجراءالدراسةالعاملةفيالمملكةاألردنيةالهاشميةو

 العوامل المؤثرة: 

نوعينمنالعوامل،األولىالخارجيةوهيالعواملذاتالطابعالحاليةالدراسةيقصدبهاألغراض

والدولة.والثانيةهيالعواملالداخليةالسياسيواألمنيأواالقتصاديواالجتماعيالمرتبطةبالمجتمع

المرتبطةبالمؤسسةاإلعالميةالتييعملبهاالمراسلوماتتضمنهمنضغوطاتمهنيةووظيفية.

 القنوات الفضائية العربية واألجنبية العاملة في األردن: 

والتيلهاألغراضهذهالدراسةفإنمصطلحالقنواتالفضائيةيشملالقنواتالعاملةفياألردن

مكاتبومراسلينوهي:
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 القنوات العربية: أ.

 قنواتالجزيرة،اإلخبارية،الجزيرةمباشر،الجزيرةأطفال،الجزيرةالوثائقية،الجزيرةالدولية. -1

 قنواتالعربية:العربية،العربيةالحدث. -2

 القنواتالسعودية:اإلخبارية،االقتصادية،الثقافية،الرياضية. -3

 أطفال.امبيسيقنوات،مجموعة -4

 القنواتاإلماراتية:أبوظبي،دبي،دبيالرياضية،االقتصادية. -5

بيانسبورتس،جيروانللسيارات،الكأس،تلفزيونقطر،الغد:القنواتالعربيةاألخرى،وهي -6

العربية،المنار،الميادين،فلسطيناليوم.

 القنوات األجنبية:  ب.

 األمريكية:الحرة،الحرةعراق.القنوات -1

 القنواتالبريطانية:بيبيسي،سكاينيوز. -2

 CCYVبالعربية،وكانتسابقاGGTNالقناةالصينيةبالعربية: -3

 القنوات الدولية األخرى  ج.

 روسيااليوم -1

24فرنسا -2
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 الفصل الثاني 

 والدراسات السابقة األدب النظري 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

العواملالمؤثرةفييتناولهذاالفصلاإلطارالنظريوالدراساتالسابقةالمتعلقةبموضوع)

الدراسات على التعقيب ثم األردن( في العاملة واألجنبية العربية الفضائية القنوات مراسلي عمل

السابقة.

 للدراسة:النظري  االدب أوال:

الدراسةعلىنظريةحارسالبوابةاإلعالميةفيإطارهاالنظريحيثيمكنمنتعتمدهذه

خاللهاتحديدمشكلةالدراسةوتفسيرهاوإخراجنتائجلتحليلها.

 اإلعالمية   نظرية ))حارس البوابة ((

هذه وتشبه المتلقي الى تصل حتى المصدر من تنتقل وهي عديدة بمراحل الرسالة تمر

المكونةمنعدةحلقات.المراحلالسلسلة

أيوفقاالصطالحاتنظريةالمعلومات،االتصالهومجردسلسلةتتصلحلقاتها.

:يرجعالفضلإلىعالمالنفسالنمساوياألصلواألمريكيالجنسيةنظرية حارس البوابة اإلعالمية

( ليوين البـKurt Lewin,1977كيرت حارس « بنظرية يعرف أصبح ما تطوير في وابة(

.وتعـتـبـردراسـات»ليوين،منأفـضـلالدراساتالمنهجيةفيمجالالقائمGatekeeperاإلعالمية

باالتصالحيثيرىأنهعلىطولالرحلةالتيتقطعهـاالمـادةاإلعالميةحتىتصلإلىالجمهـور

.المستهدفتوجـدنقاط)بوابات(يتمفيـهااتخاذقراراتبمايدخلومايخرج

وكلماطالتالمراحلالتيتقطعهااألخبارحتىتظهرفيالوسيلةاإلعالمية،تزدادالمواقع

التييصبحفيهامنسلطةفردأوعدةأفرادتقريرماإذاكـانتالرسالةستنتـقلبنفسالشكلأوبعد

قالالمعلومات.إدخالتعديالتعليها،ويصبحنفوذمنيديرونهذهالبواباتلهأهميةكبيرةفيانت
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قدأجريتفيالخـمـسينيـاتسلسلةمنالدراساتالتيركزتعلىالجوانباألساسيةلعملية

»حراسةالبـوابة«بدونأنتستخـدمبالضرورةهذاالمصطلح.وقدمتتلكالدراسـاتتحلياًلوظيفـيا

عاملينفيالوسيلةاإلعـالميـةألساليبالتحكمفيغرفةاألخبـار،واإلدراكالمتناقضلدورومـركـزال

ومصادرأخـبارهم،والقيمالتيتؤثرفيانتقاءوتقـديماألخبار.

وکارترBreedوقـامبهذهالدراسـاتمـجـمـوعـةمنالباحـثـيـناألمـريكيينأمـثـال:»بريد،

Carter»و»ستارك،Starkو»جيبر،Gieber،وجاد،Judd»وايت«Whiteهم..وغير

وأبسطأنواعالسالسلهيسلسلةاالتصالالمواجهيبينفردين،ولكنهذهالسالسلفي

حالةاالتصـالالجماهيريتكونطويلةجـداحيثتمرالمعلوماتبالعديدمنالحلقـاتأواألنظمة

مثـالً الهند يقعفي الذي فالحدث والتليفزيون، والراديو الصحف الحالفي هو يمرالمتصلةكما

بمراحلعديدةقبلأنيصلإلىالقارئأوالمستمعأوالمشاهدفيمصرأوالوالياتالمتحدة،وقدر

المعلوماتالذييخرجمنبعضتلكالحلقاتقديكونأكبرممايدخلفيـها،وهذامايطلقعليه»

شانون«أجهزةالتقوية.

،أنهناكفيكلحلقةبطولالسلسلةومنالحقائقاألساسيةالتيأشارإليها»كيرتليوين

فردًامايتمتعبالحقفيأنيقررماإذاكانتالرسالةالتيتلقاهاسيمررهاكماهيإلىالحلقات

التالية،أمسيزيدعليهاأويحذفمنهاأويلغيهاتماما.ومفهوم»حراسةالبـوابة«يعنيالسيطرة

يثيصبحلحـارسالبوابةسلطةاتخاذالقرارفيماسيمرعلىمكاناستراتيجيفيسلسلةاالتصالبح

))ليوين((منخاللبوابته،وكيفسيمرحتىيصلفيالنهايةإلىالجمهـورالمستهدف.وقدأشار

إلىأنفهموظيفة»البوابة«يعنيفهمالمؤثراتأوالعواملالتيتتحكمفيالقراراتالتييصدرها

حـارسالبوابة.
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 العوامل المؤثرة على حارس البوابة اإلعالمية : 

 قيم المجتمع وتقاليده : -أوال

باالتصالىالقائمح ُضئهعلىالقائمينباالتصال،فقدييؤثرالنظاماالجتماعيبقيمهومباد

وتقاليده.وسائلاإلعالمأحيانابالسبقالصحفيبسببقيمالمجتمعأو

 المعايير الذاتية للقائم باالتصال : -ثانيا  

النوع مثل: مهما دورا باالتصال للقائم الشخصية والسمات الخصائص ،تلعب والعمر،

والدخل،والطبقةاالجتماعية،والتعليم،واالنتماءاتالفكريةأوالعقائدية،ويؤثراالنتماءفيطريقة

التفكيرواتخاذالقرارات.

 ايير المهنية للقائم باالتصال :المع -ثالثًا 

فيعملهالتيقدتؤديإلىيتعرضالقائمباالتصالللعديدمنالضغوطالمهنيةالتيتؤثر

لها.معسياسيةالمؤسسةاإلعالميةالتابعالتوافق

 معايير الجمهور :  -رابعًا  

والعكسصحيح،الحظالباحثان)شولمان(و)إثيل(أنالجمهوريؤثرعلىالقائمباالتصال

 إذيؤثرالجمهوربتقبلهللخبرعلىالقائمباالتصالونوعيةاألخبارالتييقدمها.

 (1998.139.دروبي وظيفة حارس البوابة: )

 تحديدالمعلوماتعنطريقتحريرهذهالمعلوماتقبلبثها.-1

 زيادةكميةالمعلوماتعنطريقتوسيعبيئتنااإلعالمية.-2

إعادةترتيبأوإعادةتفسيرالمعلومات.-3
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 االنتقادات التي وجهت لنظرية حارس البوابة: 

تمتوجيهالعديدمناالنتقاداتلنظريةحارسالبوابة،حيثأنمفهومحارسالبوابةالينطبق

ئمةداخلجماعةاجتماعيةبعينهاكفريقالمحررينمثاًل،وإنمايجبأنإالعلىقنواتاالتصالالقا

يالحظدوروكاالتاألنباءالمستقلةالتيتحتلنفساألهميةبسببمسؤوليتهاعنإنشاءووضع

التحرير األنباءوهيئات أنوكاالت وبما تبثهاوسائلاإلعالم، التي االتصالية الرسائل مضامين

بالمعنى،فإنمفهومحارسالمسئولةفيوسائ تمثلجماعةاجتماعية الجماهيريال لاالتصال

الجوهري يقترح ذلك على وبناء باالتصال. القائمين فئات كل على للتطبيق يصلح ال البوابة

"ضرورةالتمييزبينالمجالينالتاليين"(1992)

 لذينيتولونجمعاألنباء.المجالالرئيسيالذيتمثلهوكاالتاألنباءوالمخبرونالصحفيونا .1

 المجالالثانيوتمثلهإداراتالتحريرالتييعملفيهامحررواألخبار. .2

اريةالخامالواردةومنهنايتضحأنالمجالاألولمهمتهمجردتعديلوتحريرالمادةاإلخب

ومعنىهذاأنوظيفةحارسالبوابةتؤديبشكلمنفصلوعلىنحومختلففيكلمنالمراسلين

 مجالعلىحدة

لقداستفادتالدراسةمنهذهالنظريةمنخاللدورحارسالبوابةفيالعمليةاإلعالميةبشكل

فزيونيأوعامودورهفيالعمليةالتحريريةلدائرةاإلخباروالتيمنالممكنانيقومبهاالمراسلالتل

هذهالرسالةقبلةخبارومنخاللهمجميعايتمفلترالمحررأورئيسالتحريروصواللمديردائرةاإل

 وصولهاللجمهوربصيغتهاالنهائيةوهذاالدورمهمجداللوصوللرسالةإعالميةبمهنيةعالية.

تمربهاوصواللصيغتهاإناألشخاصالسابقذكرهمهمحلقاتمنالسلسلةللرسالةاإلعالميةالتي

النهائيةالتييساهمبهاالمراسلينوالمحررينومدراءاإلخبارالىأنتصلبالصورةالنهائيةللمتلقي.
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 المراسل اإلعالمي   

يضمالتراثالنظريلعلماإلعالمعدةتعاريفلمفهومالمراسل،وهذهالتعاريفتتباينفيما

عضالباحثين"أنتسميةالمراسلإنماتطلقعلىمنيعملبينهافيتوصيفالمراسل،إذيرىب

مراساًلخارجيًا،ويتركزعملهعلىجمعاألخبارفيالبلدالذييرسلإليه،وعادةمايكونواحدًامن

كبارالصحفيينواإلعالميينذويالخبرةتوفدهالمحطةمنأجلأنيغطياألحداثويزودهابالشرح

اثوخلفيتهاوالتوقعاتبشأنالمستقبلفيضوءقراءتهللواقع.وقديديرالمفصلحولطبيعةاألحد

(.2009،137مكتبًامنمكاتبهافيمدينةكبيرةأوعاصمة")علمالدين،

فيمايرىآخرونأنالمراسليكونعملهإماخارجالبلدالذيتعملفيهالقناةأوداخلهولكن

منهاالقناةالتلفزيونية،وفيالحالةاألولىيطلقعليهمراساًلخارجيًاخارجاإلقليمأوالمدينةالتيتبث

(.ويرىموريجرينأنتسميةالمراسل1989،139،هاربرتوفيالثانيةيطلقعليهمراساًلداخليًا)

(Correspondent)أطلقتهاالشبكاتاإلخباريةعلىصحفييهالتميزهمعنباقيالقنواتوالشبكات

)جرين، األخرى                                     (.1972،271اإلعالمية

ي: باآلت  وفي ضوء ما تقدم يمكن للباحث أن يصف العمل الذي يقوم به المراسل

 لتلفزيونيةلجمعاألخبار.هوإعالميتوظفهإحدىالمحطاتاإلذاعيةأوا .1

المعلوماتوالتفاصيلوكلما .2 المراسلفيتغطيةاألحداثوالحصولعلى تتمثلوظيفة

 يتصلبالحدثوصياغتهافيتقرير،وتزويدالمحطةالتييعمللصالحها.

يكون .3 القناة(أوخارجيًاوقد تبثمنه الذي البلد داخليًا)أيفي إما المراسل يكونعمل

.جواالً
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القنوات المحطات إحدى توظفه "صحفي انه على المراسل  الرسالة هذه تعرف وإجرائيا

التلفزيونيةلمالحقةاألحداثوالحصولعلىالمعلوماتوالتفاصيلالمتصلةباألحداثوصياغتهافي

بتقريرإخبارييتفقمعسياسةالقناةاإلخباريةالتييعمللصالحها"،وقديختصالمراسلفيجان

منالجوانب:السياسيةاالقتصاديةاألمنية...وقديكونمراسالداخليًاأوخارجيًاأوجواال.

وتضمالمؤسساتاإلعالميةالكبرىعددًاكبيرًامنالمراسلين،يتواجدونفيكلمكانمن

معلوماتالعالمتكونفيهأحداثتستحقالتغطية،إذيقومونبتغطيةاألحداثوموافاتهاباألخباروال

الجارية. األحداث حول                                        والتقارير

 (.  146-144،  2005أهمية المراسل للقناة التلفزيونية )شفيق، 

يمثلالمراسلمصدرًاخاصًاللمعلوماتبالنسبةللقناةالتلفزيونيةأوالمحطةاإلذاعيةالتييعمل .1

 لصالحها.

اقعالحدثيضمنللمحطةالحصولعلىأشرطةنقيةوصورخاصةتنفردوجودالمراسلفيمو .2

 بهاالقناةالتلفزيونيةالتييعمللصالحها.

المراسلقادرعلىخدمةسياسةالمحطةاإلخبارية،وهذامااليتوفرفيالموادالتيتحصل .3

 عليهاالقناةالتلفزيونيةمنوسائلاإلعالماألخرى.

 : التلفزيوني  المراسل مهنة  طبيعة: ثانياً 

بالشكلتطرحالتيالجيدةالفكرةعلىيقومالوقت،نفسفيوالمتعبالُمغريالتلفزيونيالمراسلعمل

زيارةكالمظاهرات،الراهنالحدثقلبمنتقريرهبنقلالتلفزيونيالمراسليقومفعندماالمناسب،

منطقيوبتسلسلحدوثه،فوريحدثماللمشاهدينقلفإنهوغيرها،المؤتمرات،افتتاحالرؤساء،

ويعطيالتلفزيونيميزوهذابسالسة،والصورةالصوتعناصربينالمزجفيالبراعةمعلألحداث،

.كبيرةأهميةالمراسللعمل
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الصفات التي يجب أن تتوافر في المراسل  

ومهاراتتؤهلهللنجاحفيمهنتهوهي:)القادريصفاتةالمراسلالبدأنيتوافرفيهعدإن

(2002،64وحرب،

ينبغيأنيكونالمراسلحاصاًلعلىتأهيلعلميومهنييؤهلهللقيامبعملهوإنجازمهمتهعلى .1

و بدقة الحقائق يعرض وأن الواقع فهم على تقاريره يبني أن وينبغي صورة، يكونأكمل أن

 موضوعيًا.

 أنتتوافرفيالمراسلالقدرةعلىالمالحظة،معضرورةأنتقترنبالسرعةوالدقةفيالعمل. .2

أنيهتمالمراسلباألشخاصالذينيقابلهمفيمواقعاألحداث،ابتداًءمنالشخصاالعتيادي .3

 ن.حتىأعلىمسئولرسمي،فهذااالهتماميساعدالمراسلعلىكسبثقةاآلخري

أنيتوافرفيالمراسلقدرمنحباالختالطباآلخرينومستوىرفيعمنالسلوكاالجتماعي. .4

وقدرةعلىإقامةعالقاتجيدةمعزمالءالمهنة.وكذلكقدرةعلىالقيامباالتصاالتالشخصية

 بالمسئولينألنذلكيعودبالفائدةعليه.

 ألخبار.القدرةعلىإقامةشبكةمنالعالقاتمعمصادرا .5

اختياروسائلاالتصالالمناسبةوالقدرةعلىاستخدامالتقنياتالحديثةفيجمعاألخباروتحريرها .6

 وبثها.

 القدرةعلىالتصويربمختلفأنواعه. .7

االبتعادعنالصورالنمطيةعنالشعوبوالدولوعدمالوقوعفيأسرالمقوالتالشائعةعن .8

 الدولوالشعوب.
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لتغطيةاإلخبارية.فالمراسلالذييغطيحدثًاأويعالجموضوعًاالبدأنيكونالتحضيرالجيدل .9

عارفًابهمعرفةدقيقةفيمايتصلبخلفياتهوأوضاعهالمحيطةوزواياهالمعتمة،ليستطيعأنينقل

 للجمهورصورةمتكاملةحولالحدثالذييغطيه.

بحثالمستمرالذييساعدالمراسلعلىبناءالخبرةوالثقافةالواسعةعنطريقالتجاربوال .10

بناءقاعدةمعلوماتيةعريضة،إذأنالخبرةهيمحصلةواقعيةلإلمكانياتالصحفيةالحقيقية،

ال أن يجب فالمراسل والتطبيقية. النظرية بصورتها الصحفية المعرفة تراكم عن تنتج وهي

سوعةمعرفيةومستودعًاتراكمتتقتصرمعرفتهعلىمايحدثاليوم،فعقلهالبدأنيكونمو

والخبرةستسهلعملهوتمنحهالقدرةعلىكتابةأكبرقدرمنالمعلومات،فيهالتجاربواألحكام

 بسرعةوبوقتقصيركماستجعلمنالقصةالخبريةمحطًالألنظار.

 إتقاناللغةاألمواإللمامباللغاتاألجنبيةاألخرى. .11

                                        اإللمامالجيدبثقافةالبلدالذييعملفيهوتاريخه. .12

ومنالمواصفاتالمهمةفيالمراسلالحضورإلىمسرحاألحداثألنذلكيجعلهقادرًاعلى

له ويتيح واقعي، بشكل يحدث ما الحدثتسجيل ومشاهدة مواقعها، من األخبار معرفة فرصة

تكمنالتيومالحظتهبدقةبداًلمناالستماعإلىماحدثمنمصدرآخر،فضاًلعنقوةالتغطية

(.1989،70،هاربرتفيمشاهدةالحدثلحظةوقوعهوبمكانحدوثه)

ــًاأنيلمبأكبرمايمكنمعرفتهعنخلفيةالح ــلأيضـــــ ــفاتالمراســـــ دثعنطريقومنصـــــ

إعدادنفســــه،والبحثفيالمكتباتواألرشــــيفوعلىشــــبكةاإلنترنت،فالبحثواإلعدادالمســــبقيعد

أســـــــاسالعملاإلخباريوتكلفةطبيعيةيجبأنيدفعهاالمراســـــــلإذاأرادأنيكونكفؤوعلىدرجة

رانهم،فمايميزهمهوواإلعدادالمسبقهوالذييميزالمراسلينعنسواهممنأق،عاليةمنالحرفية
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ــوعاتهموإعدادهمالجيدلكلمايقدمونهقبلكتابةتقاريرهماإلخبارية) ــتهملموضــــــــ الدين،مجددراســــــــ

2005).                                       

لى:غطية اإلخبارية يمكن أن يساعد عكما أن اإلعداد المسبق للت

 فهمالموضوعبصورةأفضلوفهمالدوافعالتييتعاملمعهاالمراسلفيمهمته. -1

 يساعدعلىخلقتغطيةواقعيةللحدثوبطريقةسهلةوأكثرموضوعية. -2

يساعدالمراسلعلىإعدادأسئلةدقيقةيمكنعنطريقاإلجابةعنها،إعدادتقريردقيقيجيب -3

 عمايدورمنأسئلةفيذهنالجمهور.

اأنالمراسلوعنطريقاإلعدادالجيدللموضوعيستطيعإعدادتقاريرتستحقالنشر،كم

ووضوح أكثراستثارة اإلخباري تقريره تجعلمن التي والتفصيالت الحقائق وفرةفي تنطويعلى

للمستمعأوالمشاهد.

قيقةتهمومنالمواصفاتاألخرىالمهمةفيالمراسلهيالقدرةعلىإعدادأسئلةمحددةود

الجمهور.وأنيسعىإلىاإلجابةعنهاعنطريقالتقريرالذييغطيالحدثالمتوقع.

والبدللمراسلأنتتوافرفيهروحالمثابرةفيطرحاألسئلة،إذالبدأنيقومفيطرحالسؤال

نتلواآلخرإلىأنتتوضحالحقيقةحولالحدثالذيهوبصددتغطيته،فالوضعالبدأنيكو

مفهومًاللجمهور،والمثابرةذاتأهميةفيعملالمراسلإذاماأرادالحصولعلىالحقيقة.

إنالفشلفيطرحاألسئلةالجيدةينتجعنهإجاباتليستذاتقيمةتكادتكونأحيانًابال

المتوقعةفائدة،فيماإندراسةالموضوعواإلعدادالجديدلألسئلةيجنبالمراسلاإلجاباتالمكررةأو

(.1984،71،هاربرتالتييرددهاالمصدربحكمالعادة)
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وقداليستطيعالمراسلأنيتوقعجميعاألسئلةالتييمكنطرحها،ولكنمنالمفيدإعداد

األسئلةالجوهريةالمهمة،وبعدهاسيكونمنالسهلاستنتاجاألسئلةعنطريقالحواروهومايمكنه

لعلىالمعلوماتوالقيامبتغطيةدقيقةوشاملة.فيالنهايةمنالحصو

أمافيالتغطياتالحيةلألحداث،فإنالمراسليجبأنيجمعالمعلوماتبسرعةوبطريقة

منظمة،وعليهأنينسقهذهالمعلوماتبطريقةواضحةوغيررسميةكييحكيالقصة.كمايجب

يموقعالحدثوبأسرعمايمكنوبأكثرعليهأنيتحدثإلىأكبرعددمناألشخاصالرئيسيينف

األساليبفاعلية،وأنيعثرعلىاألشخاصالذينهمفيموقعالمسؤولية،وأنيتعرفعلىاألسماء

والوظائفالتييشغلونها،وأنيسجلالمالحظاتويتحدثإلىشهودالعيانفيموقعالحدث،ثم

القصة؟وماالنقاطالرئيسيةفيها؟وأنيتجنبيقومبعمليةتنظيماألفكاروالمعلوماتالرئيسية،ما

(84،1992التعقيدفيسردالقصةاإلخباريةويبقياألشياءسهلة)ستانلي،

 مهام المراسل  

وتتمثلالمهامالتييكلفبهاالمراسلفي:

األول:                                        القسم 

لكنهيرسلإلىمواقعاألحداثلتغطيتهاثميعودإلىغرفةيقومفيغرفةاألخباربأعمالالمحرر،و

مثل سلفًا مقررة أحداث حول المعلومات لجمع أو كمحرر، عمله ليواصل المؤتمراتاألخبار

وحيثاليوجد واالجتماعاتالدوريةوغيرها،فهوجاهزبصورةدائمةلالنطالقإلىحيثالحدث

نيتقنهذاالنوعمنالمراسليناللغةاإلنكليزيةقراءةومحادثة.مراسلثابتللقناة،لذافمنالضروريأ

الثاني:                                        القسم 

المراسلون)الموفدون(الذينيتمإرسالهملتغطيةاألحداثفيعددمنالعواصمالعالميةأوالمدن
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انتشار يكون القناةعلىوفقاهتماماتهاوعالقاتهاوسياستها،وبقدرما إدارة تنتقيها التي الرئيسة

(.2007،25المراسلينواسعًابقدرماتتسعقدراتالقناةعلىالتغطيةالشاملة)أمين،

                                        واجبات المراسل:

(.2006،522هناكعددمنالواجباتالتيالبدللمراسلأنيؤديها)سنجاري،    

إنعلىالمراسلأنينقلالحدثمنأرضالواقع،وأناليصدقأيشيءيقالله،وأنال .1

بعدرؤيتهايصدقإالمارأتهعينه،وأناليكتبإالالمعلوماتالمؤكدة،واليؤكدمعلومةإال

بنفسه.فالمراسلالبدأنيرىويسمعبنفسهماحدثمباشرًا،وأناليعتمدأبدًاعلىمصادر

انوية.فأحيانًاتكوناألخبارغيرالمتحققمنهاخاطئة،وهذاالخطأيزدادكلمااعتمدالمراسلونث

علىتغطيةاألحداثبعيونوأذانغيرهم،ويقلعندحضورهمإلىمواقعاألحداثذاتاألهمية

يةفياإلخباريةفوروقوعهاوتسجيلكلشيءبدقة.وعليهالتزامالحذروالتدقيقالشديدوالعنا

دفتر في خطأ رقم أو خاطئ اسم تسجيل أو الخطأ السهل من ألنه المعلومات معالجة

أرض إلى فالوصول ممكنًا، دائمًا ليس األحداث مواقع إلى الوصول أن غير المالحظات.

األحداثكثيرًامايتطلبمنالمراسلأنيخاطربنفسهوبالكادرالذييرافقه،فكثيرًاماتكون

داثمناطقمهددةمنقبلعناصرمسلحةوقوىمتمردةوتخلومنقوىاألمنودخولمواقعاألح

المراسلينلمثلهذهالمناطقيشكلتهديداكبيرًالحياتهموكثيرًامايدفعونتضحياتكبيرةجراء

 ذلك.

 علىالمراسلأنيحترمسمعةاألفرادواليجوزالتعرضلحياتهمالخاصةأوالمساسبسمعتهم. .2

 شرفمزاولةالمهنةيحتمعلىالمراسلأناليسعىوراءأيمنفعةشخصية.إن .3

منواجبالمراسلاالحتفاظبسريةالمصادرالتييستقيمنهاأخبارهواليجوزلهإفشاءأسرار .4

                                مهنته.
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المراسلين:                                         أنواع 

 : العديدمنالمختصيناإلعالميينالمراسلينوالمندوبينإلىعدةأنواعوهمصنف 

 . المراسل الدائم أو "المراسل المقيم"  1

وهومراسليمثلإحدىالمحطاتالتلفزيونيةفيإحدىالعواصمأوالمدنالعالميةلمدةطويلة،من

.كماويعرفأيضًاعلىأنهصحفييقيمأجلتغطيةأنبائهاوإرسالهاإلىالقناةالتييعمللصالحها

ببلدأجنبي،ويبثبانتظامتغطياتإخباريةمنهذهالدولةإلىالمحطةالتييعمللصالحها)مجد

(94,2005الدين

وتعدإقامةالمراسلفيالبلداألجنبيمدةطويلةذاتفائدةله،كونهاستسمحلهبدراسةالبلد

كاملةحولاألوضاعالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةالسائدةالذييعملفيه،وتكوينصورةمت

فيه،ممايجعلهأكثرقدرةعلىإمدادالمحطةالتلفزيونيةالتييعمللصالحهابالمعلوماتوالتقارير

اإلخبارية، التغطية والعمقفي والدقة بالسرعة النوعيةحولاألحداث،وسيتصفعمله اإلخبارية

قاتوثيقةبمصادراألنباءفيهذهالدولة،مماسيسهلعليهعملهوييسرلهفضاًلعنتكوينعال

الحصولعلىالمعلومات.

(.18-2008،17وهناكاتجاهانمتعارضانفيالنظرإلىأهميةالمراسلالمقيم)أبوزيد،

األول:                                         االتجاه 

الناجحةهيالتيتمتلكأكبرعددممكنمنالمراسلينالمقيمينفيويرىأنالوسيلةاإلعالمية

الخارج،فمنمميزاتالمراسلالمقيمأنهيكتسباإلحساسبالبلدالذييقيمفيهويغطيأخباره،بما

يمكنهمنوضعيدهعلىمشكالتهبطريقةتفوقبمراحلالمعرفةالنظريةالتييحصلعليهاالمحرر

ىمكتبه،أوالمعرفةالخاطئةالتييحصلعليهاالمراسلالجوالالذييغطيالخارجيالجالسعل
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الحدث،كذلكفالمراسلالمقيمتتاحلهفرصةإلقامةشبكةمنالعالقاتمعكبارالمسؤولينفيالبد

 الذييعملفيه،وهواألمرالذييساعدهعلىالوصولإلىالمعلوماتوإمكانيةالسبقالصحفي.

اسلالمقيمأهميةاليمكناالستغناءعنهابالنسبةللقنواتالتلفزيونية،فعلىالرغممنأنهويمثلالمر

يمكناالعتمادعلىوكاالتاألنباءالعالميةفيمجالاألخبارالخارجية،إالأنالمراسليبقىذا

ولإلىأهمية،فهوالذييستطيعتوفيرتغطيةشاملةألوضاعومالبساتاألحداثوإمكانيةالوص

المعلوماتوالتفاصيلوالصورالتيتحققللقناةسبقًاصحفيًاتستطيعأنتنفردبه.

الثاني:                                         االتجاه 

ويفضلإعدادمجموعةمنمراسليالشؤونالخارجيةالمتخصصين،يقومونبمتابعةمايحدثفي

لالتلفزيون،علىأنيتمإيفادهمإلىالخارجحينماتقعأحداثمختلفمناطقالعالممنمكاتبهمداخ

مهمةفيالمناطقالتييتخصصونفيها.

ويقومهذااالتجاهعلىأساساالعتقادبأناالحتفاظبمراسلمقيمفيالخارجيكلفالقناةالتلفزيونية

نفقاتباهظة،فضاًلعنبقاءالمراسلفيمنطقةواحدةلمدةطويلةيفقدهاإلحساسباهتمامالجمهور،

هالمحلييجعلهكماستغيبعنهسياسةالمحطةالتييعمللصالحها.وغيابالمراسلعنمجتمع

غيرملمباألوضاعالسياسيةوالمهنيةالتيتعملفيهاقناتهاإلعالمية.

بالعمل لمراسليها تسمح ال باتت فإنها العالمية اإلعالم وسائل في المقيم المراسل ألهمية ونظرًا

تقلفيكمراسلينمقيمينأومتجولينإالبعدقضاءمدةطويلةفيالعمل،وتكوينخبرةعمليةال

سنوات. خمس عن األحيان                                        بعض

 . المراسل الجوال أو المتجول: 2

ويعرفالمراسلالجوالبأنهمراسلينتقلبينالبلدانإلعدادتغطياتإخباريةموسعة.إذعادةما

لمدنالرئيسيةالمتجاورةيتخصصفيتغطيةمنطقةجغرافيةمحددة،قدتشملعددًامنالدولأوا
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أوالمتقاربة،ويتخذلهمقرًافيإحدىهذهالمدنفيالمنطقةالجغرافيةالتييقومبتغطيةأنبائهاويقوم

باالنتقالبينالعواصمحالحدوثأحداثمهمةتستحقأنيقومبتغطيتها.

أثناءوجودهفيموقعويؤخذعلىهذاالنوعمنالمراسلينأنهقدتفوتهتغطيةبعضاألحداثفي

آخرداخلدائرتهالجغرافيةالمكلفبتغطيتها،غيرأنبعضالمحطاتتقومبذلككحللمواجهة

المراسلين من بمجموعة تحتفظ باتت العالم في الكبرى اإلعالم وسائل فإن لذا العالية. التكاليف

                                       (23,1999الجاهزينللتحركإلىمواقعاألحداثالمهمة.)جواد,

 . المراسل الحر: 3

التعتمدالمؤسساتاإلعالميةوالقنواتالتلفزيونيةوالشبكاتاإلخباريةالكبرىعلىمراسليهافقط،

الذييعملعلىوفقخططهالخاصةمنFree Lancerبلأيضًاعلىالمراسلالحرأوالمستقل

ةأووكالةأجلالحصولعلىالسبقالصحفيمكتوبًاأومصورًا.لبيعهأليمحطةإذاعيةأوتلفزيوني

الدين، )مجد                                        (.96ص2005أنباء

الحربي:4 المراسل   .                                        

وهوإعالمييرافقالقواتالمسلحةفيأثناءقيامهابواجباتهاالمسلحة،ويضطلعبمهمةتزويدالقناة

لصا يعمل التي المراسلالتلفزيونية يحمل ما وعادة والصور. والتحقيقات اإلخبارية بالتقارير لحها

الحربيتصريحًارسميًايسمحلهبموجبهفيمرافقةالقواتالمسلحةأوالمرابطةفيأرضالمعركة

                                        (.1988،36)حسن،

 . المراسل المؤقت:  5

إحدىالقنواتالتلفزيونيةلتغطيةحدثمهميقعفيمنطقةتخلووهوالمراسلالذيتبعثبه

(.2004,107منوجودمراسلفيحالةاألحداثالضخمة)نصروعبدالرحمن
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ويقسمالمراسلحسبالمكانإلى:

وهوالمراسلالدائمللقناةالتلفزيونيةداخلأرضالوطنأوالدولةالتيتعملالمراسل الداخلي: .أ

 أجلتزويدهاباألخباروالمعلوماتعنمايحدثداخلالبلد.فيها،من

الخارجي .ب فيها،المراسل  تعمل التي الدولة خارج إلى التلفزيونية القنوات إحدى مراسل وهو :

لموافاتهاباألخباروالتقاريرعناألحداثوالقضايافيالمكانالذييكونموجودًافيه.ويعرف

يقوم الذي "الشخص أنه إلىأيضًا أجنبي بلد من األحداث عن والتعليقات األخبار بإرسال

 (.93المؤسسةاإلعالميةسواءكانتقناةتلفزيونيةأومحطةإذاعية)مجدالدين،

إنوسائلاإلعالمالكبرىتحرصعلىتعيينمراسلينلهافيالعواصمالدوليةالكبرىليوافوها

صعلىإرسالالعديدمنهمإلىأماكناألحداثبكلمايجريفيهذهالدولمنأحداث،وتحر

،1984المهمةفيالعالمليقوموابتزويدهابتغطيةسريعةوشاملةعنهذهاألحداث)أبوزيد،

216.) 

والمراسلالخارجياليمكنأنينهضبمهمتهوينجزهابنجاحإالإذاتوافرتفيهمجموعة

الذييرسلإليهوبتاريخهولغته،ألنالفوارقالتيتنجممنالصفاتمنها:أنيكونملمًابثقافةالبلد

العمل بيئة تفرضها التي الضغوط من نوعاً تخلق والتقاليد والعادات والقيم اللغة اختالف عن

اإلعالمي،ومنالمهاراتاألخرىالتيالبدللمراسلأنيتسلحبهااإللمامالجيدبعددمناللغات

العا السائدةفي إليه،ألناألجنبية الذييرسل البلد لغة والفرنسيةفضاًلعن لمكاللغةاإلنجليزية

المراسلفيحالعدمإجادةلغةالبلدالذييرسلإليهسيضطرإلىاالعتمادعلىمترجم،وهذاما

يبطئعملهويحدمنقدرتهعلىاستيعابوتلخيصالتطوراتفيالبلدالذييرسلإليه،ويضعف

(.2001:139)هاشم،ريرهاإلخباريةويقيمالعراقيلأمامعملهمنالثقةفيتقا
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 المراسل الصحفي " المندوب "

إنالمندوبأوالمخبرالصحفيهوالذييكلفبتغطيةاإلخباربنفسالمدينةالتيتصدر

فيهاالصحيفة,بينمايعملالمراسلخارجارضالوطناوفيمدينتهأومنطقهأخرىغيرالتي

توجدبهاالصحيفةأوالقناة,ويواليمدالصحيفةاوالقناةبالرسائلالصحفيةاواالذاعيةويشترط

فيهذاالمراسلقدرتهعلىاجادهلغةالبلدالتييعملبهاومعرفةعاداتوسلوكاهلها,الىجانب

الخبراتالصحفيةالتيينبغيتوفرهافيالمندوباوالمراسل

كذلكعلىمندوبمحطةالراديووالتلفزيونالذييوافيمحطتهبتغطيةويطلقاالصطالح

(2008،140،)شلبيعه,إيمنمكانوقوعه.إخباريهلحدثمعينمنموق

المندوب بان ويرون , اإلخباري العمل في والمراسل المندوب بين أحيانا البعض ويفرق

لصحيفةاووكالهاالنباءاومحطةاالذاعةوالتلفزيونهوالمسؤولعنتغطيةاألخبارفيالداخل,

منبينماالمراسلهومندوباألخبارفيالخارجوالبعضيعتبرالمندوبهوالمراسل,ويفرقونبين

(2008,140,شلبييعملفيالداخلوالخارج)

والتلفزيون الراديو ومحطات الصحف مراسلو فهم المعتمدون الصحفيون المندوبون أما

ووكاالتاألنباءاألجنبيةالذينيعملونفيدولهمعينه,وقدوافقتهذهالدولةعلىإقامتهوممارسة

الالز الترخيص ومنحتهم بها الصحفي علىنشاطهم كذلك االصطالح نفس ويطلق ،  لذلك م

الصحفيينعامةسواءأجانبأومنالصحفيينالمحليينعندماتسمحلهمجههرسميةبانيكونوا

مندوبينلصحفهمومؤسساتهماإلعالميةلدىهذهالجهةالرسمية"وزارةأوهيئةاوومؤسسه..الخ

.2008,11,شلبي") )                                       
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مشاكل المراسل التلفزيوني 

-2008،56الشكبأنالمراسلالتلفزيونييتعرضللعديدمنالمشاكلمنأهمها)الحديثي،

57:)                                    

1- :                                        الرقابة 

التلفزيونيةأدىلعدمقدرتهاعلىالتعبيرعنرأيهابشكلإنمشكلةمراقبةوسائلاإلعالم

واضحوصريح.

2- : العالية                                          التكلفة 

حيثأنالفضائياتتعتبرمنأكثروسائلاإلعالمتكلفةوتحتاجألموالقدتكوننوعا

خبارية.ماكبيرةجداخاصةفيعمليةأعدادوإرسالالتقاريراإل

3- : الخبر  نقل  في                                         الحيادية 

تعدمسالة"الحيادية"واحدهمنأهمالواجباتالملقاةعلىعاتقالصحفيوهيدليلعلى

مهنيتهوتتضمناخذأراءكافةاإلطرافالتييتناولهاالتقريرالتلفزيوني

.وني الخاصقصور الرؤية في اإلعالم  التلفزي  -4

.المشاكل االجتماعية -5

:مصادر المراسل التلفزيوني وأدواته

لكتابةاألساسيةالبنودأهممنلكونهالتلفزيونيالمراسلعليهيعتمدالذيالمصدرأهميةتبدو

مصادركانتفإذالها،يتبعالتيالصحفيةالمؤسسةوتنشرهاستصوغهاالتياإلخباريةالرسالة

وقاصرةمشوشةستأتيالرسالةفإنمحددطرفخدمةمنهايقصدأومجتزأةأودقيقةغيرالمعلومات

.الصحيحةالمعلومةتقديمعن
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بينوصلهمزةيكونأنالديمقراطيةالدولةفيالتلفزيونيللمراسلالمهمةاألدوارمنو

للشعبوتصرفاتهاالحكومةقراراتيفسرأنللصحفييمكنإذ.مزدوجطريقوهذاوالشعب،الحكومة

                                       .للحكومةالشعبرأيينقلأنيمكنهكما

(27,2012,حميدي):التلفزيوني المراسل دور

.والدولةالمواطنعلىوانعكاسهاوقراراتهاالحكومةعملفيالتدقيق-1

.المستوياتجميععلىالفسادكشف-2

.المسئولينتقصيرأوإلهمالاالنتباهلفت-3

.نفسهاعنللتعبيرالمجتمعمنمهمشةلقطاعاتالفرصةإعطاء-4

لألحزابالسياسيةالبرامجشرحطريقعناالنتخاباتفيبأصواتهماإلدالءعلىالناسمساعدة-5

.المتنافسة

.االقتصاديةاالتجاهاتشرح-6

                                       (250-2012،248،عرقوبأبو):  التلفزيوني   المراسل  أخالقيات

                                        :  الحرية  في  الحق

الصحفيتشعرأنهابلفحسبالحقيقةإلىالوصولفيليسكبيراًدوراًالصحافةحريةتلعب

.للبشرالغذاءبمثابةوتكونوالطمأنينة،باالرتياح

                                        : الموضوعية المعلومات مصادر إلى الوصول حرية .1

ونشرهابثهاعلىوالعمل،الموضوعيةالمعلوماتإلىالوصولالصحفيينمطالبمنإن

.أرائهمعنالتعبيرحريةفيبالحقيطالبونكما

                                        :الحقائق  تحريف  وعدم  والصدق  الدقة .2

أنلضمانجهدكلوبذلوالحق،المتميزةالصحافةأساسهوالقارئثقةعلىالحصولإن"
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وتنشرالجوانبجميعوتغطيةتزييفأيمنخاليادقيقاللصحيفةاإلخباريالمحتوىيكون

".بعدالة

                                       :  المعرفة  في  الحق .3

المواطنحقبهويقصدلإلنساناألساسيةواإلنسانيةالحقوقبينمنالمعرفةفيالحقيعتبر

أمامحاجزالحقهذامنالمواطنحرمانويعتبرالحكوميةالتنظيماتفييدورمامعرفةفي

.الحقيقيةالصحافةحريةعنللتساؤليدفعناأنهكما،الديمقراطيةوصيرورةاإلعالممصداقية

                                        :  االنحياز   وعدم  الموضوعية .4

ونعني،الذاتيةنقيضهيفالموضوعية،النهائيةالحقيقةإلىللوصولطريقأفضلتعتبر

وقضياهاالذاتبأمورمباشرةتأثردونمنالجمهورإلىإيصالهالمرادالموضوععنيعبرأن

والفكريةالحزبيةأهواءهمنيتجردالحقفالصحافي،والتصوراتبالعواطفوال،واهتماماتها

.الخبريصوغحينوالسياسيةاالجتماعية،

  والدينية   العرقية  و  القومية  المجتمعات  اتجاه  ومصالحه  وحقوقه  العام  الرأي  إزاء  المسؤولية.6

                                        :  السالم  على  والحفاظ  والدين  والدولة  واألمة

عواملعلىنلقينحنالعالميوالسالمالصحافةفي:(2010)تهاميمختارالدكتوريرى"

اإلنسانيةوباسم،الصحافيةالمهنةشرفباسمونطالبها،ضخمةمسؤوليةالعالميةالصحافيةاألسرة

منالحرجةالمرحلةفيالشعوبهذهتخونالأنعليهاواعتمدتفيهاوقفتالتيالشعوبوباسم،

بالحقيقةإليهتتقدموأن،أجمعهالبشريالجنستاريخمنبل،الحديثالدوليمجتمعناتاريخ

حياةفيوتتحكمالمعاصرالدوليمجتمعناعلىتسيطرالتيوالتياراتاألوضاععنالكاملة

".أحدمنرهبةأوألحدمجاملةدونوطمأنتهمورفاهيتهم،الماليين
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                                        :واالستقاللية  النزاهة.7

المهنةاستقالليةوعليهالفرديبالسلوكمتعلقمهنيأخالقيمعيارعنعبارةاالستقالليةإن

نطاقهامدينبغي،الجمهورعلىاآلراءوالمعلوماتواألنباءونشرجمعفياالعالميونزاهة

فيالمستخدميناآلخرينالعاملينكلأيضالتشملوإنما،وحدهمالمحترفينالصحفيينلتشملال

.الجماهيرياإلعالموسائل

الصحفي":الخاصة الحياة انتهاك و القذف و الباطل االتهام و التشهير عن االمتناع ضرورة.8

منتنقصأواإلنسانقدرمنتحطأنشأنهامنمعلوماتأينشرعنباالمتناعمطالبحقيقة

عنبعيدةتظلأنيحرصالتيالخاصةحياتهمنافكل،وسمعتهكرامتهإلىتسيءأواعتباره

الرأيتهمالأموركلهاالشخصيةومشاكلهمعائلتهوأسرارالخاصةالناسفحياةوالتشهيرالعالنية

حريتهوهواإلنسانحقوقمنمقدساحقايمسفيهاالخوضأنبلالعامةالمصلحةتعنيوال،العام

هذامخالفةعلىويترتب،والضميرالقانونإالرقيببغيروالعملوالقولالتصرففيالشخصية

جريمةوهيالعالنيةالوسائلخاللمنترتكبالتيالجرائمفيالوقوعاألحيانبعضفيالمبدأ

".والسبالقذف

                                        :والتصويب  الرد  حق.9

اإلنسانحقعلىيقتصرالأنهكما"،الظروففرضتهاضرورةوالتصويبالردفيالحقأصبح

الغيرإعالمفيوحقهعليهوالمترتببهالمرتبطالحقأيضايشملبلالمعلوماتعلىالحصولفي

.زائفةتكونعندماتصويبهاوالناقصةالمعلوماتوإكمال

                                        :المهنية  السرية  احترام.10

حدعلىاإلعالموحريةالصحفيينحمايةهووهدفهانفسه،الوقتفيوإلزامحقهيالمهنيةالسرية

الصحفيإعاقةبعدمالجمهورثقةخداعتجنبالمعلوماتمصادرإلىالوصولتيسيروسواء
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أوصحيحةغيرروايةتقديمعلىلحملهنفوذأوترويعأوضغطأيإلىباللجوءمهنتهبممارسة

.المؤكدةغيروالزائفةالمعلوماتنشرعنيمتنعبأنملزمفالصحافيوهكذا.الحقائقعنمحرفة

                                        :واإلنصاف  العدل.11

المبصرةالعينهوالصحفيالنبالمهنة،ارتباطاواألكثراإلنسانيةالسماتمنواإلنصافالعدل

.الفعليةبالحقائقملتزماعاداليكونأنعليهولذاكافة،للناسالصاغيةواألذن

                                        :العامة  واألخالق  اآلداب  على  الحفاظ.12

سلوكهاحسنوأركانبالجماعةاألدبيةالكرامةبأسسيتصلماكلالعامةاألخالقوباآلدابيقصد

فيرعايتهاوجوبعلىالمجتمعاعتباراتمواجهةأيعليهاالخروجوعدمالمعنويةسموهاودعائم

.األقلعلىالعلنية

زمالئهعنمختلفاواقعاَيعيش,الخ..صحفي,تلفزيونيصفتهكانتأياَاإلعالميبأنشكفال

أحدالتلفزيونيالمراسليعتبر،ولذلكبهايعملالتياإلعالميةالوسيلةونوعيةلطبيعةاإلعالميين

تكونماعادةًوبظروفجدآسريعوإيقاعوزمنبوقتيعملفهوجداالصعبةاإلعالميةاألدوات

متاعبمنجزءوهذاخارجيهوماومنهاداخليهومامنهاعديدةألسبابمتجانسةوغيرصعبة

 .المهنة

اإلعداد األكاديمي العلمي للمراسلين.  تطوير المراسلين وتأهيلهم

العلمية األكاديمية الدراسة طريق عن أما تعليمهم على يحصلوا أن يمكن المراسلين إن

بااللتحاقبإحدىالكلياتأوالمعاهدالمتخصصةفيفنونالصحافةواإلعالم،أوعنالمتخصصة

طريقالعملوالتجاربالمهنيةالتيتشكلخبرةمعرفيةلهمحولطبيعةالمهنة.فاألعالماليوم

كاللغة شتى وإنسانية علمية اختصاصات في جامعية شهادات يحملون ممن الكثير دخول يشهد

والتاريخوالعلومالسياسيةوإدارةاألعمالوالفيزياء...وغيرها.االنجليزية
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غيرأنالتجاربالعلميةأثبتتأنالمراسلينالدارسينللفنوناإلعالميةهماألقدرعلىتنفيذ

التغطيةالتلفزيونيةبمختلفأشكالهاوالعملوسطضغطوتشويشمحيطبكلمكانوالحديثبثقة

.(64،2001وبساطة)حميد،

ويكشفتاريخوسائلاإلعالمانهحتىبدايةالقرنالعشرين،لميكناغلبالمراسلينيلتحقون

بمعاهدوكلياتالصحافةواإلعالم،بلكانوايذهبونمباشرةللعملفيالصحفأومحطاتاإلذاعة

نالمفضل،وإذامااظهرواقدرةفيالعمليتمانتقالهمإلىوسائلإعالمأضخم،أمااليومفباتم

(.2009،39أنيكونالمراسلونمنالحاصلينعلىشهاداتجامعيةفيمجالاألعالم.)علمالدين،

بلعدالبعضالتأهيلاألكاديميشرطاأساسياتقتضيهطبيعةالمهنة،واليمكناالستغناءعنه،

كيفية  المراسل يعلم رصين دراسي برنامج على القائم األكاديمي العلمي استخالصفالتأهيل

المالحظاتوكيفيةبلورةأفكارالقصصاإلخباريةيعدمناألموراألساسيةلنجاحعملالمراسلين

بعدأنأصبحاإلعالماليومصناعةتقومعلىالتعاملمعالمعلوماتوتحليلهاوتفسيرها،ولهذا

مجا في المعلومات مع التعامل على القدرة لزيادة الضرورية األمور من .فالتخصص محدد ل

(.46،2001)حميد،

العملفي أثناء المبتدئينوتدريبهمفي المراسلين تعليم إلى انتقاداتعدة وكثيراماتوجه

(.40،2009مؤسساتهماإلعالميةومنها:)علمالدين،

العمل1 خطوات جميع المبتدئين المراسلين لتعليم الكافي الوقت لديها ليس اإلعالم وسائل إن .

اإلعالمي.

إنتعليمالمبتدئينيستغرقشهوراعدةقبلأنيصبحالمتدربقادراعلىالعطاءالصحفي..2
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.إنتدريبالمراسلينمكلفوليسهناكمحطاتإذاعيةأوقنواتتلفزيونيةلديهااالستعدادلذلك،3

ربماوربماسيشكلخسارةلهافيحالتركهؤالءالمراسلينالعملبعدمدةقصيرةمنبدئه،أو

مباشرةبعدانتهاءالتدريب.

.إنالتدريبفيأثناءالعملفيوسائلاألعالمسيأتيعلىحسابالجمهور.4

إنالعملاإلعالمياليوميؤكدعلىأنالمراسلينيجبأنيكونوامنخريجيمعاهدوكليات

ةفيمجالتخصصهماإلعالمفمايدرسونهيمتلكقيمةحقيقةلهمكماأنحصولهمعلىخلفيةواسع

يمنحهمقدرةفيمجالالعمل،فالمراسلونالبدأنيسلحواذاتهمبالعلموالمعرفةالمتخصصةوبالمزيد

منحلقاتالتدريبالمتنوعفيفنونالصحافةواإلعالم،فكلذلكلهأهميةفيرفعمستوىكفاءتهم

وعلىكيفيةتعاطيهممعاألحداث.واقتدارهمالمهنيوالذيسينعكسفيالنهايةعلىطبيعةعملهم

فدخولالطالبإحدىكلياتأومعاهداإلعالمسيمنحهالفرصةالكافيةللحصولعلىمعلوماتوافية

عنصناعةاإلعالم.

ويالحظأندخولالمهنةعددمنالمراسلينغيرالمؤهلينتأهيالأكاديميالها،هوأمرترك

تراجعمعدالتالدقةواالكتمالفيالتغطيةاإلخبارية.تأثيراتهفيدرجةإجادتهمعملهموعلى

فتكرسالوسائلاإلعالميةبغيرالمؤهلينلهذاالعملهومنأهماألسبابوراءرداءةاإلنتاج

اإلعالميوضعفاألداءالمهنيلبعضوسائلاإلعالمولذلكفانهيمكنالقولأنالتأهيلاألكاديمي

.هوضرورةفيالعملاإلعالمي

 أهمية التدريب بعد االنتهاء من الدراسة األكاديمية في تطوير مهارات المراسلين:

منالضروريالنظرإلىالتدريببعداالنتهاءمنالدراسةعلىانهعمليةمستمرةوعلى

وسائلاإلعالمتحملالمسؤوليةفيالعملعلىصقلمهاراتالمراسلينوتزويدهمبالمعارفوالمهارات

المتخصصةفيمجالاإلعالمعنطريقالتدريبالمستمر،إذأنالتدريبيكتسبأهميةالمهنية
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خاصةفيمجالاإلعالموتكمنأهميتهبأنهيتيحللمراسلأنيتابعأحدثالتطوراتالنظريةوالتطبيقية

فيمجالالتخصصليساعدهعلىتطويرمهاراتهاالتصالية،وهومايسهمفيالنهايةباالرتفاع

(137،2010بمستوىالكفاءةالمهنيةفيأداءالعملاإلعالمي.)عبدالمرضي،

إنعمليةتأهيلالمراسلينوتدريبهمتعدإحدىالمرتكزاتاألساسيةلتطويراألداءاإلعالمي،

ألنالتحصيلالعلميفيمرحلةالدراسةالجامعيةوحدهاليؤهللممارسةالمهنة،ودائمامايلزم

برنامجتدريبمستمرللمراسلينسواءالعاملينفيهاالذينيقومونباستقاءاألنباءوصياغتهاإعداد

وتحليلهاوتفسيرهاوالتعليقعليها،هذافضالعنانهكلمازادتمهارةوقدرةوكفاءةالمراسلينزادت

الوسيلةوأهميتهافيقدرةالقناةاإلعالميةعلىتقديمخدمةإخباريةأفضلللجمهوروزادتقيمةهذه

المجتمع.

معاإلشارةإلىأنتطويركفاءةالمراسلينالتعودبالفائدةعليهمأوعلىالمحطاتوالقنوات

التييعملونلصالحهاوحسب،بلتعودالفائدةأيضاعلىالمجتمعالذياليمكنأنيحصلعلى

قدرتهمعلىخدمتهم.حقهفيالمعرفةدونتأهيلالمراسلينوتدريبهمبحيثتزداد

كماإنحاجةأيمجتمعلزيادةكفاءةالمراسلينتزدادبقدرتزايدحاجةهذاالمجتمعللمعرفة

ولتدفقالمعلوماتوتشكيلالرأيالعامبمايدفعبسيرهذاالمجتمعنحوالتقدم،فضالعنأنعملية

ذلكإنالتدريبالذييؤديإلىالتدريبالمهنيتعدإحدىالعواملاألساسيةلتحققحريةاإلعالم،

رفعالكفاءةوصقلالقدراتيزيدمنإحساسالمراسلباستقالليتهونزاهتهوتمسكهبرأيهوقدرتهعلى

التعبيرعنهوالدفاععنحقوقهبشكلعام.كماأنالتزامالمراسلينبمسؤولياتهموبأخالقياتالمهنة

إحس يزدادمع االلتزام تدريبوهذا إلى قيمتهايحتاج المهنةويعرف لهذه بأنهمؤهل المراسل اس

وتقاليدهاوأخالقياتهاوانهذاااللتزاميسهمفيرفعثقةالجمهورفيهوفيالوسيلةاإلعالميةالتي

(17،2010يعمللصالحها.)أبوأصبعوأحمد،
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إلىأنوسائلاإلعالمالتستطيعأنتقومبدورفاعلفيالمجتمعبمجردإنزالالمراسلين

أماكناألحداثونشوباألزمات،إذالبدأنيتوافرلدىالمحطاتوالقنواتمراسلونذووتدريب

عاٍل،عكفواعلىنقلمجرياتاألحداثفيمددطويلة،حيثيكونلدىهؤالءالمراسلينالقدرة

المتسرعةعلىالوقوفعلىخلفياتاألحداثومتابعةتطوراتها،دونالتسرعفيإطالقاألحكام

هذا يستند أن التأكيدعلىضرورة .مع الطويل المدى التزاماعلى أكثر ،وتوفيرمهنةإعالمية

التدريباإلعالميإلىأسسعلميةترتبطباالحتياجاتالواقعيةومسايرةالتقدموالتطورفيالمجاالت

ىأعلىمستوى.اإلعالميةالمختلفة،بمايقتضيضرورةوجودالمراسلالمتخصصوالمؤهلعل

ويالحظأنالتدريبفيالمؤسساتاإلعالميةكثيراماتشوبهبعضالمؤشراتالسلبيةإذ

المراسلإالاالعتمادعلى للمراسلين،ومنثماليجد العالقاتالشخصية يتأثربشبكة كثيرما

علىالفوزإمكاناتهالشخصيةفيهذاالمحالفكلمااتسعتشبكةعالقاتهالشخصيةساعدهذلك

بفرصةتدريبيةمنتلكالتيتنظمهاجهاتومؤسساتترتبطبالقائمباالتصالمنخاللعالقاته.

كنقابة اإلعالمي العمل كفاءة رفع عن المسؤولة والمؤسسات الهيئات على ينسحب ذاته واألمر

الصحفيين،فالعالقاتوالمحسوبياتهيالتيتتحكمفيجميعالمواقف.

ينعكسهذاالوضعفيانعداممبدأالتكافؤفيالحصولعلىفرصالتدريب،وبطبيعةالحال

ممايؤكدعلىضرورةأنيتمتنظيمهذاالنوعمنالتدريبفيإطارمؤسسي،وبشكلدوريومنتظم،

واليقتصرعلىالقياداتاإلعالميةبليراعيأنتصلالفوائدإلىكلالمستوياتاإلعالمية،وإن

 مختلف التدريب.)عبدتشارك هذا تنظيم في بدور المجتمع في المتخصصة القطاعات

(136،2010المرضي،

أماالمؤسساتالتيالتراعيالكفاءةالمهنيةللمراسلينوتقومبتوظيفعناصرالتنتميإلىالمهنة

هنية.وتختارهمعلىأساسالمحسوبيةوالعالقاتالشخصيةفعادةماالتستطيعأنتقومبواجباتهاالم
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فهؤالءالمراسلونيكونونضعيفيالخبرةوغالباماتبقىتجربتهممحصورةفياطرضيقةوتحت

(133،2010سقفمتدن.)عبدالمرضي،

فالخبرةتؤديدورافيجعلدوراإلعالممؤثرا،ولهذافوسائلاإلعالمعادةماتسعىجاهدة

محلية،وبذلكحققتقفزاتنوعيةفيلجذبالكفاءات،بلأنبعضهابدأيستعينبخبراتغير

مستوىأدائها،ومنثمتبوأتالصدارةفياستقطابعددالمشاهدين.أماوسائلاإلعالمالتي

استعانتبعناصررديئةوغيركفوءة،فإنهاانتهتإلىصناعةرسائلإعالميةتعوزهاالكثيرمن

مقوماتالتأثيرواإلقناع.

   News sourcesمصادر األخبار 

لكييكونالخبردقيقًايجبأنيبنىعلىمصدررئيسيوالمصدرالصحفيهواألداةالتيمن

خاللهاتحصلالصحفوالقنواتالفضائيةواإلذاعةعلىأخبارهااليوميةويمكنأجماليمصادر

(2008،142األخباربمايلي:)الحديثي،

  Reporterالمندوبالصحفـي -1

المخبـرأوالمراسلالصحفيويعدمنأهمالمصادراألخباريةالتيتميزوكالةأوويسمىأيضا

صحيفةأوقناةبمايحققلهامنالنجاح.

 News agenciesوكاالتاألنباء -2

تعملوكاالتاألنباءمنخاللشبكةواسعةمنالمندوبينوالمراسلينالمنتشرينفيجميعأنحاء

العالم.

 Domestic and foreign radio stationsواألجنبيةاإلذاعاتالمحلية -3

تعداإلذاعاتالمحليةواألجنبيةمصدرًاهامًامنمصادراألنباءوخاصةفيتلكالدولالتيتعطي

اإلذاعاتدورًاوأهمية.
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 Local and foreign newspapersالصحفالمحليةواألجنبية -4

ثيقةخطيـرةأومقابلةمعشخصمشهوريعطيتنفردبعضالصحفوالمجالتبنشرخبـرمهمأوو

 فيهامعلوماتوأخبارفيغايةاألهمية.

 االنترنت -5

تعدالشبكةالعنكبوتيةمنأهممصادراألخبار،فاالنترنتاآلنأسرعفينشراألخباروأكثرانتشارًا

منوسائلاألعالماألخرى.

 Releasesالنشرات -6

والدوائرالحكوميةوالشعبيةوالهيئاتالدوليةوالسفاراتوالمكاتبالثقافيةالمحليةللعديدمنالوزارات

األخبار من للعديد مصدرًا الحاالت بعض في النشرات هذه تكون وقد خاصة نشرات واألجنبية

الصحفيةالهامة.

  Press conferenceالمؤتمــرالصحفـــي -7

هاأحدىالشخصياتفيحضورأكثرمنصحفيالمؤتمرالصحفيمصدرلألخبارالتيتدليب

لشرحسياسةجديدةأوقوانينأومناقشةقضيةتهمالرأيالعام.

 الوزاراتوالهيئاتالرسميةوالشعبية -8

هنالكالكثيرمناألخبارالتيتحصلعليهاالصحفوالقنواتالتلفزيونيةوالتيتأتيمنالوزارات

شركاتوالمؤسساتالعامةوالخاصةومنأقسامالشرطةوالمحاكموالهيئاتالرسميةوالشعبيةومنال

والنقاباتالعماليةوالمهنيةوالفنادقوالمطاراتوالوسائلاألخرى.

 Blogs and personal sitesالمدوناتوالمواقعالشخصية -9

وماتيمكناالستفادةمنالمدوناتالشخصيةوالمواقعااللكترونيةوالمنتدياتللحصولعلىالمعل

واألخبار.
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 Others sourcesمصادرأخرى -10

أنالمصادرالتيسبقذكرهاهيليستوحدهاالمصادراإلخباريةفهناكمصادرلألخبارتختلف

وتتنوعحسبطبيعةكلصحيفةأوقناةحسبتخصصهاولونهاالسياسيوسياستهاالتحريريةمثل

القنواتالتلفزيونية.شاهدالعيانالذيأصبحيؤخذبهخاصةفي

األجهزةاألمنية:-11

وذاكنظراالنتلكاألجهزةتملكمعلوماتيمكنمنخاللهاتفسيراألحداثوالقضاياذاتاالهتمام

بالنسبةللقنواتالتلفزيونية

 :اإلخبارية المصادر أنواع

(2008،142،الحديثي:)يليماإلىاإلخباريةالمصادرتقسيميمكن

                                        :األولية المصادر -1

شخصياتأوحكوميةمؤسساتقبلمنتنشروثائقأولهياألوليةالمعلوماتمصادر

إلىبحاجةقديمحدثعنوالكشفالتفسيرلغرضبحثاًأوتقريراًأوتصريحاًتكونوقد,رسمية

المعلوماتتوفرحيثمنالمصادرأهمهواألوليةالمعلوماتمصدرويعد.العامللرأيإيضاح

صياغةفياألساستعتبرولكنها,منظمةغيربأنهاالمعلوماتهذاوتتصف,الصحفيةللمؤسسة

.أكثرمعلوماتإنتاجمنالمزيدفيوتساهم.اإلخباريةالمواد

عنالصادرةالتقاريرالصحفية،البياناتمثلالرسميةالمطبوعاتالمصادر؛هذهأمثلةومن

.الحدثعليهموقعمنإفاداتالصحفية،المؤسساتمراسلوالصحفية،التصريحاتالمؤسسة،

 : الثانوية المصادر -2

الحصولمنتمكنهالعدماإلعالميةالمؤسسةإليهااستندتثانويةمصادرمنمعلوماتوهي

.خطةوفقمنظماًالمصادرمنالنوعهذاويعد,جديدةمعلوماتعلي
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منعاليةدرجةعليتكونألنهااإلعالموسائلإليهاتلجأالتيالمصادرمنمجموعةوهناك

,القضائيةوالمصادر,والمستشفياتوالمطافئ،واإلسعاف،الشرطة،مثلالجمهوراتجاهالمسؤولية

.المحاكممثل

بشرطالميدانيينمراسليهاعلىاإلعالميةالمؤسسةتعتمدعامةوبصفة:الرسميونالمسئولون

.ذكرهاتمالتيالمصادربهذهمستمرةعالقةوعلىاتصالعلىيكونواأن

 

ثانيا: الدراسات السابقة:

منخاللرصدالباحثللدراساتالسابقةفأنالدراساتالتيتتعلقبالمراسلينالتلفزيونيين

الدراساتالسابقة،وبالتاليفإنهناكالعديدمنالدراساتالعربيةفيكللمتحظبالقدرالكافيمن

مناألردن،والعراقومصروالجزائرتناولتهذاالموضوع)المراسلين(لكنهابالمجمللمتكنكافية

لدراسةجميعجوانبعملالمراسلينأماعلىالصعيداألجنبيفهناكبعضالدراساتالتيتناولت

لمراسلينوسنتناولأهمهافيالبحث.مجالعملا

- ( حسين  والتلفزيونية 2010دراسة  اإلذاعية  المحطات  مراسلي  عمل  في  المؤثرة  العوامل   )

 العاملة في العراق.

هدفتالدراسةإلىتشخيصالعواملالمؤثرةفيعملالمراسلينوالمندوبينوتحديدهابدقةوالتعرف

يتعرضلهاالمراسلونوالمندوبون،كذلكهدفتإلىمعرفةالبيئةإلىطبيعةالضغوطالسياسيةالتي

التشريعيةوماتوفرهالتشريعاتمنضماناتلحقوقالمراسلين.

اإلذاعة لمحطات المراسلين من عشوائية عينة على طبق الذي المسحي المنهج الباحث استخدم

(منالمراسلين106وبمعدل)ومحطاتالتلفزيونالعاملةفيالعراقوهيمحطاتعربيةوأجنبية

العاملينفيالمحطاتاإلذاعيةوالتلفزيونية.
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وجودمساحةمنالحريةلعملالمراسلينعدموقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجأهمها

قدرةلدىالمراسلينوعدموجودوالمندوبينفيالعراقووجودالكثيرمنالعقباتالتيتعترضمسارها،

معوالمن المعلومات مصادر قبل من تعاون ووجود المعلومات، مصادر إلى الوصول في دوبين

المراسلينوالمندوبينفيإتاحةالمعلوماتإالأنهذاالتعاونيعدضعيفًا،وأنالمراسلينوالمندوبين

وةيعانونمنغيابأيةحمايةقانونيةتحميحياتهموتصونكرامتهم،وكذلكوجودتأثيرقويللرش

علىعملالمراسلينوالمندوبين،ووجودتأثيرقويألجهزةالحكومةالتنفيذيةعلىعملالمراسلين

والمندوبين.

  كمصدر ( مدى اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على مواقع التواصل االجتماعي  2012وافي )  -

 لألنباء والمعلومات دراسة ميدانية على اإلعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة. 

إلىكشفمدىاعتماداإلعالميينالفلسطينيينعلىمواقعالتواصلاالجتماعيكمصدرهذههدفت

لألنباءوالمعلومات،أجريتالدراسةفيفلسطين،واستخدمتالمنهجالتحليليالوصفي،حيثتكونت

ارهم(صحفي،والذينتماختي105عينةالدراسةمنمجموعةمنالنخباإلعالميةوالبالغعددهم)

إلىاعتماد الفلسطينيين إلىأنتوجهاإلعالميين الدراسة نتائج الطبقي،وتوصلت المسح بطريقة

مواقعالتواصلاالجتماعيفيعملهمسببهسهولةالحصولعلىالمعلومات،وأندرجةاستخدام

رفي%فيحينجاءتويت48اإلعالميينالفلسطينيينللفيسبوكجاءتفيالمرتلةاألولىبنسبة

%،كماأشارتالنتائجإلىأناستخداممواقعالتواصلاالجتماعيكأداة24المرتبةالثانيةبنسبة

الوقتوالجهدعلىالصحفيينواإلعالميين،ويمكنهممنتحقيق المعلوماتاإلخباريةيوفر لجمع

 سبقصحفيوتغطيةاألخباربشكلأسرع.
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- ( مراسلي  2014الجبور  واقع  المملكة  (  في  واألجنبية  العربية  التلفزيونية  الفضائية  القنوات 

 األردنية الهاشمية "دراسة ميدانية". 

هدفتالدراسةالوقوفعلىالمتغيراتالداخليةوالخارجيةالتيتؤثرعلىأداءعملالمراسلين

واستخدمتالدراسةاإلعالميينللفضائياتالعربيةواألجنبيةالعاملينفيالمملكةاألردنيةالهاشمية.

المنهجالوصفيوأسلوبالمسحباالستبانةالتيطبقتعلىعينةشاملةمنالمراسلينتكونتمن

نتائجالدراسةإلىأناألجهزةاألمنيةهيأكثرمصادرالمعلومات101) (مراساًل.وقدتوصلت

مؤسساتوالشخصياتأهميةبالنسبةللمراسلين،وأنمجموعةأخرىمنالمصادرالمتنوعةمثلال

الحكوميةأورجاالتالدولةمننوابأومننشطاءالعملالسياسيأومنالبعثاتالدبلوماسية

األجنبيةهيالمصادرالثانيبعدمصادراألجهزةاألمنية،وإنعامل"المصالحالخاصةللمراسل"

يين،وبعكسهذاالعاملميلكانمنأهمالمعاييرالشخصيةالتيتؤثرفيأداءالمراسلينالتلفزيون

التلفزيونيينإلىعدمالمخاطرةفيأوضاعهمالشخصيةمنمثلالحفاظعلىوظيفتهم المراسلين

والنشر" "المطبوعات قانوني وإن األخبار، لمصادر الوصول على قدرتهم وربما دخلهم، ومصدر

ينالتلفزيونيينفيأداءأعمالهم،و"المرئيوالمسموع"همامنأكثرالقوانينالتييهتديبهاالمراسل

وكذلكالخوفمنالسلطةثم"ضعيفاإلمكاناتالفنية"هيمنأكثرالصعوباتالداخليةالتيتواجه

المراسلينفيالحصولعلىالمعلومة،وإن"العواملالشخصية"و"العالقاتبينالموظفين"هيمن

الحصولعلىالمعلومات.أكثرالصعوباتالخارجيةالتيتواجهالمراسلينفي

- ( ريتر  تكامل  Ritter, 2015دراسة  تعترض  التي  العقبات  استكشاف  االجتماعي:  التحدي   )

 وسائل اإلعالم االجتماعية في غرف اإلخبار. 

إلىاكتشافالتحدياتالتييواجههاالعديدمنالصحفيينعنددمجأدواتمواقعهذهالدراسةهدفت

التواصلاالجتماعيفيمجالعملهماليومي.أجريتهذهالدراسةفيإيطاليا،وقداستخدمتالمنهج
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التجريبيبأسلوبالمحاكاةوالذيوظفنموذجًايقيسأربعةعواملوهيمعدلاالنتشار،والسذاجة،

اليةالتحققمنوجودخدعة،وقدتوصلتنتائجالدراسةإلىأنمحاكاةالشبكاتالمتجانسةواحتم

التحققمنالوقائعبمايضمناإلزالةالكاملةللخدعةمنالشبكة،رالمتجانسةبالحقيقةزاداحتمالوغي

اجةونسيانالتعتمدعلىمعدلاالنتشارفحسبولكنعلىالسذالبقعةكماأظهرتالنتائجأنقيمة

التحققمنوجودخدعةكذلك،ممايسمحبقياسالحداألدنىمنردالفعلالضروريللقضاءعلى

وكاالتاألنباءأكثرتخدعةما،وأنالخدمةكلماكانتأكثراحترافًاوأقربإلىالقبولبها،أوكان

لتيتواجههالصحفيينسذاجة،فإنعددمصدقيهاسيكونأكبر،وأكدتهذهالدراسةعلىالتحدياتا

 عنددمجمواقعالتواصلاالجتماعيمعآلياتعملهماليومي.

( "األخبار التلفزيونية العاجلة: هل يمكن االعتماد على تغطية وسائل  2016)  Tevesتيفيز،  -

".اإلعالم االجتماعية؟

"Breaking Television News: Is Social Media Coverage You Can Count On

صحفيونومصورون10استكشفتالدراسةعبرأساليبمنهجيةمختلطةالطريقةالتيتعاملبها

صحفيونمعتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيوتكاملهامعاألخبارالتلفزيونية.استخدمتالدراسة

لقياسالمسحالكميوكذلكالمقابالتالنوعيةالفردية،واستندتإلىنظريةنشراالبتكاراتكأساس

كيفيةتبنيالمشاركينوسائلالتواصلاالجتماعيفيجمعاألخبارونشرها.

كشفتالبياناتأنالمشاركينيعتقدونأنوسائلالتواصلاالجتماعيكانتمفيدةفيجمعاألخبار

المرئية. المصادروالخبراءوالصور التلفزيونمنتحديد التلفزيونيةواإلبالغعنها.تمكنصحفيو

توسائلالتواصلاالجتماعيللمشاركينباإلبالغالمباشرمنمكانالحادثوتقديماألخبارسمح

التجارية التواصلوالتفاعلمعالمشاهدينوتعزيزعالماتهم بسرعة.مك ناالبتكارالمشاركينمن

اًلالشخصيةوالمهنية.شجعاستخداموسائلالتواصلاالجتماعيمديريالمحطاتعلىأنيهتمواأو
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بالمعلومات،علىالرغممنإضافةمخاوفمناإلفصاحعنمعلوماتخاطئةأوغيرصحيحة.

أدرككلمنصحفييالتلفزيونوالمصورينالصحفيينأنوسائلالتواصلاالجتماعيأجبرتهمعلى

أنيقدمواحكاياتأكثرإبداًعا.

رالتلفزيونية،وتأثيرهاعلىعبءكشفتهذهالدراسةكيفحولتوسائلالتواصلاالجتماعياألخبا

العملعلىصحفيينالتلفزيون،وإذاكاناستخداموسائلالتواصلاالجتماعيقدأثارمخاوفبشأن

العمل،وإمكانية نموذج تغيير إلىفهم الحاجة الدراسة نتائجهذه المحتوى.أوضحت جودةودقة

حدوثخطأفياألخبار،وصعودالصحافةمتعددةالوسائط.

 ( العوامل المؤثرة على أداء المحررين والمندوبين في التلفزيون األردني. 2016الكردي ) -

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالعواملالمؤثرةعلىأداءالمندوبينوالمحررينفيالتلفزيوناألردني.

راسة،وقدوقداستخدمالباحثفيهذهالدراسةالمنهجالمسحيالوصفي،وذلكلمالءمتهلطبيعةالد

استخدمالباحثاالستبانةوالمقابلةكأداةلجمعالبياناتحولعينةالدراسة،وقدشملتعينةالدراسة

(مفردة.88المحررينوالمندوبينفيالتلفزيوناألردني،الذيبلغتعدادهم)

وهي12.4هنيةأماأهمالنتائجالتيتمالتوصلإليهامايلي:بلغالمتوسطالعاملمجالالكفاءةوالم

وهومنالمستوى72.3منالمستوىالمرتفع.وبلغالمتوسطالعاملمجالاستخدامتكنولوجيااالتصال

المرتفعوكانهناكفروقفيمجاالتاستخدامتكنولوجيااالتصال،الدرجةالكلية،أمابقيةالمجاالت

المؤهلواليوجدهناكعالقةذاتداللةفلمتبلغالعالقةلهامستوىالداللةاإلحصائيةتبعًالمتغير

(تعودإلىالخبرةوأداءالموظفين)المندوبين،المحررين(بالتلفزيونα=0.05إحصائيةعندمستوى)

األردني،ومنأهمالتوصياتالتيتوصلتإلىالدراسةاالهتمامالمستمربتعزيزالكفاءةوالمهنية

يوناألردني،واالهتمامبعقدالدوراتالتدريبيةالمتصلةبكافةللمندوبينوالمحررينالعاملينفيالتلفز

وخارجه، التلفزيون داخل واإلدارة للتحرير بالنسبة سواء المؤسسة في اإلعالمية العملية عناصر
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واالهتمامبتحسينظروفوبيئةالعملالمناسبةخصوصًافيمايتعلقبالرواتبواألجوروالمكافآت

اإلعالميالتلفزيوني.للعاملينفيالتحرير

 على  ميدانية  دراسة:  لألخبار  كمصادر  االجتماعية  اإلعالم  وسائل  استعمال(  2017)  عزيز  بو  -

.الجزائر في  البصرية والسمعية المكتوبة اإلعالم وسائل  صحفيي

كونهااالجتماعيالتواصــــلمواقعتطبيقاتمنوجوانبمفهومعلىالضــــوءتســــليطإلىهدفت

الجزائر،فيالدراســــــــةهذهأجريت.الجديداإلعالمتطبيقـاتمظـاهرمنوكليـاجـديـدامظهراتمثـل

منمحترفاجزائرياصـحافيا(320)منالدراسـةعينةتكونتحيثالمسـحي،المنهجواسـتخدمت

تجاهاهتماماتلديهمالجزائريينالصـــــحفيينأنالنتائجأظهرت.المحترفالصـــــحفيبطاقةحاملي

من(%51.9)أنالنتائجأظهرتكما،(%32.7)نسبتهبمااالجتماعيالتواصلمواقعاســـــتخدام

صعوباتيواجهونمنهم(%44)نسبةوأناالجتماعي،التواصلمواقععلىيعتمدونالصحفيين

 .االجتماعيالتواصلمواقعاستخدامعند

   ( المراسل الصحفي ودوره في إثراء النشرات اإلخبارية في التلفزيون األردني. 2018المشاقبة ) -

هدفتالدراسةبشكلرئيسيإلىالتعرفعلىدورالمراسلالصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفي

الوصفي،والمنهجالتحليلي،وتكونالتلفزيوناألردني،واعتمدتهذهالدراسةعلىمنهجين:المنهج

مجتمعالدراسةمنجميعالمراسلينالصحفيينالعاملينفيالتلفزيوناألردني،وتممسحشاملألفراد

(مراسلينصحفيين،واعتمدالباحثفيالدراسةالعربيةالعينة110مجتمعالدراسة،والبالغعددهم)

العنقودية)العمدية(.

إلىوجوددرجةمتوسطةمنالموافقةلدىأفرادعينةالدراسةعلىدورالمراسلأشارتنتائجالدراسة

الدرجة48.3الصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردنيبمتوسطإجابات) %(وأن 

الكليةللعواملالمؤثرةعلىدورالمراسلالصحفيفيإثراءالنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردني
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%(ووجوددرجةمرتفعةمنالمشاكلالداخليةالتي57.3دجاءتبدرجةمرتفعةبمتوسطإجابات)ق

%(أشارتنتائجالدراسةإلىوجوددرجةمتوسطةمن90.3تواجهعملالمراسلبمتوسطإجابات)

%(وأشارتنتائجالتحليلإلى57.3العواملالخارجيةالمؤثرةعلىعملالمراسلبمتوسطإجابات)

أنالدرجةالكليةللمهاراتالالزمتوافرهافيالمراسلالصحفيللنشراتاإلخباريةفيالتلفزيوناألردني

قدجاءتبدرجةمرتفعة،وعلىمستوىمجاليالمتغيرنالحظأنأعلىدرجةتقديركانتعلىمجال

يرمرتفعة.المعاييرالشخصيةالتيتحكمعملالمراسلالصحفيبمتوسطإجابات،وبدرجةتقد

وفيالدرجةالثانيةجاءمجالالمهاراتالشخصيةلعملالمراسلوبدرجةتقديرمرتفعةأشارتنتائج

التحليلإلىوجوددرجةمرتفعةمنالموافقةعلىواقعالتزامالمراسلالصحفيبأخالقياتالمهنةفي

نتا بينت إجابات، بمتوسط األردني التلفزيون في اإلخبارية الكليةالنشرات الدرجة أن التحليل ئج

للصعوباتالتيتواجهالمراسلالصحفيبالحصولعلىالمعلوماتوالمعوقاتالمهنيةقدجاءت

بدرجةمرتفعةبمتوسطإجابات،وعلىمستوىمجاليالمقياسنالحظأنأعلىدرجةتقديركانت

متوسطإجابات،وبدرجةعلىمجالالصعوباتالتيتواجهالمراسلفيالحصولعلىالمعلوماتب

تقديرمرتفعة.وفيالدرجةالثانيةجاءمجالالمعيقاتالتيتواجهالمراسلبمتوسطإجابات،وبدرجة

تقديرمتوسطة.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

منخاللبحثيالمتواصلعنالدراساتالسابقةذاتالصلةالمباشرةبالدراسةبالمقارنةمعدراسات

إلعالميةاألخرىفقدالحظتأنهكلمامرتالسنواتكلمازادتالدراساتالتيتتحدثالمجاالتا

عنالمراسلوالعواملالمؤثرةعليهسواءداخليةأوخارجية.

( عام في حسين مراسلي2010دراسة عمل في المؤثرة :العوامل بعنوان بالعراق أجريت والتي )

فيالعراق.المحطاتاإلذاعيةوالتلفزيونيةالعاملة
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(بعنوان:الواقعالمهنيلمراسليالقنواتالتلفزيونيةالفضائيةالعربية2014إالأندراسةالجبور)

واألجنبيةفيالمملكةاألردنيةالهاشميةفقدكانتالدراسةاألولىمننوعهاوالتيتتحدثعنالواقع

المهنيللمراسلين.

والتيتتحدثعنالعواملالمؤثرةعلىأداءالمحررين(2016فيالمقابلجاءتدراسةالكردي)

والمندوبينفيالتلفزيوناألردني.

وهي واحدة تلفزيونية تناولتمحطة لكنها  لدراستي القريبةجدًا الدراسات تعتبرمن الدراسة هذه

اتالتلفزيونيةالتلفزيوناألردنيبينماالدراسةالتيعملتعليهاتعتبرشاملةلكلالمراسلينفيالمحط

العربيةواألجنبيةفياألردنوهيدراسةمتخصصةبجانبمهممنعملالمراسلين.

(بعنوان:المراسلالصحفيودورهفيإثراءالنشراتاإلخباريةفي2018أمادراسةالمشاقبةلعام)

اتاإلخباريةالتلفزيوناألردنيوهيمنالدراساتالتيبينتدورالمراسلالصحفيفيإثراءالنشر

فيالتلفزيوناألردنيوقدجاءتبدرجاتمتفاوتةمؤكدةعلىالمشاكلالداخليةالتيتواجهعمل

المراسلوالصعوباتالجمةالتيتواجهالمراسلالصحفي.

وبالنسبةللدراساتاألجنبيةفقداهتمتبمسألةالتحققمنالمعلوماتوالتحدياتالتيتواجهها

وجهالخصوصواهتمتبتكاملوسائلاإلعالماالجتماعيةفيغرفةعموماوالمراسلعلى

األخبار.

فيالمحصلةيمكنالمالحظةبازديادواضحفيتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيفيمختلف

المستوياتمماانعكسفيازديادالدراساتالمتعلقةبالمراسلأوالمندوبوبالتاليالتعمقبدراسة

عليهسواءكانتمحليةأوخارجية.العواملالمؤثرة
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اهتمتالدراساتالسابقةبتأثيروسائلالتواصلاالجتماعيعلىاألخبار,أمادورالمراسلفقد

جاءبطريقةغيرمباشرةكجزءمناألخبارواإلضاءةعلىعملالمراسلينكجزءاليتجزءمن

غرفةاألخبار.

نبعملالمراسلكجزءاليتجزءمنالمنظومةفيالمقابلجاءتدراستيهذهمتخصصةفيجا

اإلعالميةوركزتعلىالمراسلكمحوررئيسيمماسيعطيهذهالدراسةبعداتخصصيالجانب

مهممنجوانبالعملالصحفيبرمتهوهوالمراسلأوالمندوب.
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات
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 الثالث الفصل 

منهج البحث )الطريقة واإلجراءات( 



يتناولهذاالفصلعرضللمنهجالمستخدمفيالبحثوذلكعلىالنحوالتالي:

 منهج البحث  -أوالً 

منخاللالمشكلةالتييسعىالبحثلدراستها،والتساؤالتالمطروحةالتييسعىالبحث

لتحقيقها،فقداعتمدالباحثعلىاستخدامالمنهجالوصفي،واألهدافالتييسعىلإلجابةعليها،

بوصفهالمنهجاألنسبواألقربللوصولإلىالنتائجودراسةمشكلةالبحث.

هوأحدأساليبالمنهجأوالطريقةالعلميةفيالبحثوتبدأمراحلهذهالطريقةالمنهج الوصفي:  

ضوجمعالبياناتوالمعلوماتومنثمتحليلهابتحديدالمشكلةثمفرضالفروضواختبارصحةالفرو

.(15–14–1982،وتفسيرهاومنثمالوصولإلىالنتائج)عبيداتوآخرون

إنالمنهجالوصفياليتمثلفقطفيجمعالبياناتوالمعلوماتوتبويبهاوعرضهابليشمل

الوصو لهامنأجل وتفسيرعميق والبيانات المعلومات لهذه دقيق وتعميماتتحليل نتائج الى ل

جديدة.

اليقتصرهذاالمنهجعلىجمعالبياناتوالمعلوماتعنظاهرةمعينةبلالبدمنتصنيف

هذهالمعلوماتوتـنظيمهابهدففهمواقعالظاهرةكماهيومنثمالوصولإلىاستنتاجاتوتعميمات

كثيرًامنالفوائدالتيتفيداإلنسانلتطويرموضوعهذهالظاهرة,ويقدماألسلوبالوصفيفيالبحث

،1982،14،فيفهممختلفالظواهراالجتماعيةواإلنسانيةوذلكعنطريق:)عبيداتوآخرون

15).
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 مجتمع الدراسة  -ثانيا 

تمثلمجتمعالبحثبالمراسلينالتلفزيونيينالعاملينبالقنواتالتلفزيونيةالعاملةفيالمملكة

(مراسالومراسلةموزعينعلىالنحوالتالي:120)ويبلغعددهؤالءمائةوعشريناألردنيةالهاشمية،

مديرمكتب .1

مراسل .2

مساعدمراسل .3

منتج .4

التلفزيونية والقنوات العربية، التلفزيونية والقنوات األردنية، التلفزيونية القنوات على هؤالء ويتوزع

األجنبية.

 عينة الدراسة  -ثالثا 

(فردا،فقدتماختيارطريقةالعينية120لمحدوديةمجتمعالدراسةالبالغعددأفراده)نظرا

الشاملةلمجتمعالدراسة.لذلكفقدتمتوزيعاستبانةالدراسةعلىجميعأفرادمجتمعالدراسة،وأعيد

ي%(منمجتمعالدراسة.ويظهرالجدولالتال85(فقط،وهينسبةكبيرةتعادل)103للباحث)

خصائصعينةالدراسةمنحيثالعمر،والنوعاالجتماعي،الجنسية،المؤهلالعلمي،عددسنوات

الخبرةفيحقلاإلعالم،وطبيعةالعملالمهنيفياألردن،والقناةالتيتعملبها.

 خصائص عينة الدراسة:  -

فيمايليتوزيعأفرادعينةالدراسة:
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 عينة الدراسة (. توزيع أفراد 3-1الجدول )

 % العدد  الفئة المتغير

 العمر

 36.9 38 سنة30أقلمن
 29.1 30 سنة35-31من
 13.6 14 سنة40-36من

 20.4 21 سنة40أكثرمن

 النوعاالحتماعي
 77.7 80 ذكر
 22.3 23 أنثى

 الجنسية
 84.5 87 أردني
 15.5 16 عربي

 المؤهلالعلمي

 1.9 2 العامةالثانوية
 3.9 4 دبلومبعدالثانوية

 62.1 64 بكالوريوس
 32.0 33 دراساتعليا

الخبرةسنواتعدد
 اإلعالمحقلفي

 21.4 22 خمسسنواتفأقل

 40.8 42 سنوات10إلى-6من
 37.9 39 سنوات10أكثرمن

طبيعة العمل
 األردنفيالمهني

 26.2 27 مديرمكتب
 36.9 38 ميدانيمراسل

 4.9 5 مراسلمتدرب
 32.0 33 منتج

 القناةالتيتعملبها
 57.3 59 أردنية
 36.9 38 عربية
 5.8 6 أجنبية

 100.0 103 المجموع
 

منخاللالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهكانتوزيعأفرادعينةالدراسةكمايلي:

(.%22.3(،بينمابلغتنسبةاإلناث)%77.7الدراسة)بلغتنسبةالذكورأفرادعينة -
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(هممن%15.5(منأفرادعينةالدراسةهممناألردنيين،ومانسبته)%84.5مانسبته) -

حامليالجنسياتالعربيةاألخرى.

%(29.1سنة،ومانسبته)30(منأفرادعينةالدراسةتقلأعمارهنعن%36.9مانسبته) -

40-36(منهمتتراوحأعمارهممابين)%13.6سنة(،و)35-31ابين)تتراوحأعمارهمم

(.%20.4سنة)40سنة(،وبلغتنسبةمنتزيدأعمارهمعن

النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهممنالحاصلينعلىدرجةالبكالوريوسحيثبلغت -

(،دبلوممابعد%32.0(،وبلغتنسبةالحاصلينعلىالدراساتالعليا)%62.1نسبتهم)

(.%1.9(،والثانويةالعامة)%3.9الثانوية)

سنوات(10-6النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهمممنلديهمخبرةتتراوحمابين) -

(،ومنتقلخبرتهم%37.9سنوات)10(،ونسبةمنتزيدخبرتهمعن%40.8بنسبة)

(.%21.4عنخمسسنوات)

(،ثممدير%36.9أفرادعينةالدراسةهممنالمراسلالميدانيبنسبة)النسبةاألكبرمن -

(.%4.9(،والمراسلالمتدرببنسبة)%32(،ثمالمنتجبنسبة)%26.2مكتببنسبة)

(،ثم%57.3النسبةاألكبرمنأفرادعينةالدراسةهممنالعاملينبقنواتأردنيةبنسبة) -

(.%5.8لينبقنواتأجنبيةبنسبة)(،والعام%36.9بقنواتعربيةبنسبة)

 رابعا :أداة الدراسة 

االستبانةهيأداةالدراسة،وتتألفمنمحورين،األوللجمعالبياناتوالمعلوماتالشخصية

(فقرةتعبرعنأسئلةالدراسة،بينما39والوظيفيةللمراسلينأفرادعينةالدراسة،وتضمنتاالستبانة)

سئلةالرئيسيةوعددهاخمسأسئلةوهيالتالية:شملالمحورالثانيعلىاأل

تأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن .1
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تأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردن .2

األردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفي .3

مدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة .4

العملاإلعالمي

مادرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفي .5

 ذلك

 وثباتها  : صدق األداةخامسا

 صدق أداة الدراسة: -

تماختيارصدقأداةالدراسةعنطريقعرضهاعلىعددمنالمحكمينمناساتذةاالعالمفي

.الدراسةي(.ملحققائمةمحكم1الجامعاتاألردنية)ملحقرقم

 ثبات أداة الدراسة: -

يقيسمدىقياسالتناسقتماختبارثباتاألداةمنخاللمعامالت)كرونباخألفا(،حيثأنه

فياإلجاباتعلىكلالفقراتالموجودةباالستبيان،ومدىقياسكلسؤالمنحيثالوضوحوالفهم،

حيثأنارتفاعالمعامليشيرإلىارتفاعدرجةالثبات.
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وكانتنتائجمعامالتثباتكرونباخألفاكمافيالجدولاآلتي:

 ألفا  (. معامالت ثبات كرونباخ3-2الجدول )

معاملالبعد
كرونباخألفا

0.81 األردنفيالتلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىالمهنيةالضغوطتأثير
للمراسلينالمهنياألداءعلىاألردنيةوالسياسيةالتشريعيةالبيئةتأثير

 األردنفيالتلفزيونيين
0.88

للمراسلينالمهنياألداءعلىاألردنفيالثقافيةاالجتماعيةالبيئةتأثير
 األردنفيالتلفزيونيين

0.83

الحساسةالقضاياتغطيةعلىوقدرتهماألردنفيللمراسلينالمتاحةالحريةمدى
0.88اإلعالميالعملبيئةفي

التيوالعقباتالمعلوماتمصادرإلىالوصولعلىالمراسلينقدرةدرجةما
 ذلكفيتواجههم

0.87 

 0.91 الكلي
 سادسا : متغيرات الدراسة 

المستقل:   -1 والبيئةالمتغير  المهنية، )الضغوط التلفزيونيين المراسلين المؤثرةفيعمل العوامل

التشريعيةوالسياسيةواالجتماعيةالثقافية(.

العمر،النوعاالجتماعي،الجنسية،المؤهلالعلمي،عددسنواتالخبرة،المتغيرات الوسيطة:-2

طبيعةالعملالمهني،قناةالعمل(

ملالمراسلين)األداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيين(.عالمتغير التابع: -3

 سابعا: إجراءات البحث اإلحصائية 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

 تماستخداماالختباراتاإلحصائيةالتالية:SPSSمنخاللبرنامجالحزمةاالحصائية
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الحسابي، .1 )الوسط الوصفية والتكرار،اإلحصاءات المئوية، والنسب المعياري، واالنحراف

واألهميةالنسبيةالتيُحددتمنخاللالصيغةالتالية:

طولالفترة=
الحداألدنى–الحداألعلى

=
5-1

=1.33
3عددالمستويات

ليكونعددالمستوياتكالتالي:

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

 الفترة  المستوى 
2.33–1المنخفض
3.67–2.34المتوسط

5-3.68المرتفع


 (.One Way ANOVAاختبارتحليلالتبايناالحادي)-2

 (.Independent Sample T-testاختبارتللعيناتالمستقلة)-3

معامالتكرونباخألفا.-4
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 الفصل الرابع 

 عرض نتائج الدراسة 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

يهدفهذاالفصلإلىعرضنتائجالتحليــلاإلحصــائيللبيانات،إذتماعتمادالمنهجية

التحليل نوع لتحديد وذلك الرسالة مـن الثالث بالفصل وردت ،التي تطبيقها الواجب واالختبارات

وفيمايليعرضلنتائج.جالنتـائـجالمتعلقةبالدارسـةاواستخداماالســتبانةأداةلجمعالبيانــاتالســتخر

اجابةأسئلةالدراسةثمنتائجتحليلفرضياتالدراسة.

األداء   على  المهنية  الضغوط  تأثير  ما  األول:  الدراسة  سؤال  عن  للمراسلين اإلجابة  المهني 

 التلفزيونيين في األردن؟ 

إلإل تم األول الدراسة سؤال عن المعيارية،جابة واالنحرافات الحسابية المتوسطات يجاد

 والجدولاآلتييبينذلك:

 تأثير الضغوط المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن  (4-1الجدول)

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 الدرجة  % المعياري 

 مرتفعة 89.9 791. 4.50 للمراسلينالمهنياألداءتعززالتدريبيةوالدرواتالورش
 مرتفعة 88.2 834. 4.41 للمراسلينالمهنياألداءيحسنوظيفيأمانوجود
األداءعلىيؤثرالفنيةواألجهزةاإلمكانياتتوفر

 مرتفعة 87.8 972. 4.39 المهني

علىيؤثرالمراسللعملالقناةفيالمسؤولينتقدير
 مرتفعة 87.6 930. 4.38 األداء

األداءيحسنعليهالمفروضةبالتقاريرالمراسلقناعة
 مرتفعة 86.8 892. 4.34 المهني
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الترقياتفيوالمساواةبالعدلالمهنياألداءيتأثر
 الوظيفية

 مرتفعة 84.5 727. 4.22

والمكافآتالرواتببمستوياتالمهنياألداءيتأثر
 مرتفعة 83.1 751. 4.16 المالية

 مرتفعة 82.9 809. 4.15 كبيربشكلالمهنياألداءعلىتضغطاإلدارةمتطلبات
المهنياألداءعلىتؤثرالطويلةالعملساعات

 مرتفعة 82.5 710. 4.13 للمراسلين

 مرتفعة 82.3 878. 4.12 للمراسلينالمهنياألداءعلىيؤثرالعملضغط
 مرتفعة 79.6 840. 3.98 الزمالءبينبالعالقاتالمهنياألداءيتأثر

 مرتفعة 85.0 359. 4.25المؤشرالكلي
لتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءتبينالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي

(،وكانتأكثرالتأثيرات4.25للمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمرتفعةبلغت)المهني

الدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين"بدرجةمرتفعةالمهنيةعلىأدائهمهي"الورشو

المهنيألداءايحسنوظيفيأمانوجود(،وجاءترتيبباقيالتأثيراتتنازليًاكاآلتي:"4.5بلغت)

لعملالقناةفيالمسؤولينتقدير،المهنياألداءعلىيؤثرالفنيةواألجهزةاإلمكانياتتوفر،للمراسلين

األداءيتأثر،المهنياألداءيحسنعليهالمفروضةبالتقاريرالمراسلقناعة،األداءعلىيؤثرالمراسل

والمكافآتالرواتببمستوياتالمهنياألداءيتأثر،الوظيفيةالترقياتفيوالمساواةبالعدلالمهني

علىتؤثرالطويلةالعملساعات،كبيربشكلالمهنياألداءعلىتضغطاإلدارةمتطلبات،المالية

المهنياألداءيتأثر،للمراسلينالمهنياألداءعلىيؤثرالعملضغط،للمراسلينالمهنياألداء

(.4.41-3.98"،حيثحصلتجميعهاعلىدرجاتمرتفعةتراوحتمابين)الزمالءبينبالعالقات
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اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء المهني  

 للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟ 

إلإل تم الثاني الدراسة سؤال عن المعيارية،يجادجابة واالنحرافات الحسابية المتوسطات

والجدولاآلتييبينذلك:

تأثير البيئة التشريعية والسياسية األردنية على األداء المهني للمراسلين  (4-2الجدول)

 التلفزيونيين في األردن 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 الدرجة  % المعياري 

 مرتفعة 80.6 1.080 4.03 الحكومةمصدرهاالسياسيةالبيئةفيعقباتيوجد
البيئة السياسية تتضمن عقبات تعيق عمل

 التلفزيونيينالمراسلين
 مرتفعة 80.2 891. 4.01

تعديلإلىبحاجةبهاالمعمولوالقوانينالتشريعات
 المراسلينعمللتسهيل

 مرتفعة 77.9 1.228 3.89

 متوسطة 56.9 1.304 2.84 األحزابمصدرهاالسياسيةالبيئةفيعقباتيوجد
المراسلينعملتسهلاألردنفيالسياسيةالبيئة

 56.5 1.192 2.83 التلفزيونيين
 متوسطة

مالئمةالدولةفيبهاالمعمولوالقوانينالتشريعات
 55.3 1.293 2.77 المراسلينلعملجدا

 متوسطة

 متوسطة 67.9 467. 3.39 المؤشرالكلي
ُتظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكليلتأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسية

(،3.39األردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت)

البيئةفيعقباتيوجدأدائهمهي:"وكانتأكثرالتأثيراتللبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلى

التلفزيونيين،المراسلينعملتعيقعقباتتتضمنالسياسيةوالبيئةالحكومة،مصدرهاالسياسية

"،وجاءتبدرجاتمرتفعةالمراسلينعمللتسهيلتعديلإلىبحاجةبهاالمعمولوالقوانينالتشريعات
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السياسيةالبيئةفيعقباتيوجدتلتهاالتأثيراتاآلتية:"(علىالتوالي،4.02،4.01،3.89بلغت)

والقوانينالتشريعاتالتلفزيونيين،المراسلينعملتسهلاألردنفيالسياسيةالبيئة،األحزابمصدرها

،2.84،2.83"وجاءتبدرجاتمتوسطةبلغت)المراسلينلعملجدامالئمةالدولةفيبهاالمعمول

التوالي.(على2.77

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث: ما تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني  

 للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟ 

المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات ايجاد تم الثالث الدراسة سؤال عن لإلجابة

والجدولاآلتييبينذلك:

تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين  (4-3الجدول)
 التلفزيونيين في األردن 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 الدرجة  % المعياري 

 مرتفعة 74.0 958. 3.70 عمانالعاصمةفيتلفزيونيةتقاريرإجراءسهولة
حريةعلىضغوطااالجتماعيةوالتقاليدالعاداتتمارس

 متوسطة 60.0 1.229 3.00المراسلينعمل

المجتمعفيإضافيةصعوبةيواجهاألردنيغيرالمراسل
 األردني

 متوسطة 57.1 1.175 2.85

العاصمةعنالبعيدةالمناطقفيتلفزيونيةتقاريرإجراء
 بالمحاذيرمحفوفعمل

 متوسطة 52.4 1.164 2.62

 متوسطة  60.9 779. 3.04 المؤشر الكلي 
لتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةُتظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي

(،3.04األردنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت)

لتأثير الفقرات المراسلين:"وجاءترتيب أداء الثقافيةاألردنيةعلى إجراءسهولةللبيئةاالجتماعية
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بدرجةمرتفعةبلغت)عمانالعاصمةفيتلفزيونيةتقارير "3.70" الفقراتاآلتية: تلتها تمارس(،

صعوبةيواجهاألردنيغيرالمراسل،المراسلينعملحريةعلىضغوطااالجتماعيةوالتقاليدالعادات

محفوفعملالعاصمةعنالبعيدةالمناطقفيتلفزيونيةتقاريرإجراءاألردني،المجتمعفيإضافية

 (علىالتوالي.3.0،2.85،2.62"بدرجاتمتوسطةبلغت)بالمحاذير

اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: ما مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على تغطية  

 القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي؟ 

يجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والجدولاآلتيجابةعنسؤالالدراسةالرابعتمإلإل

يبينذلك:

مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة    (4-4الجدول)
 اإلعالمي في بيئة العمل 

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 الدرجة  % المعياري 

الموضوعاتاختيارفيللمراسلينحريةهناك
 مناسبةيرونهاالتيبالطريقةومعالجتها

 متوسطة 65.6 954. 3.28

المراسلينعلى(ُمسبقة)قبليةرقابةأييوجدال
 التلفزيونيين

 متوسطة 59.2 1.154 2.96

المراسلينعلى(البثَبَعد)َبعديةرقابةأييوجدال
 التلفزيونيين

 متوسطة 54.6 1.254 2.73

 متوسطة 51.1 1.202 2.55 صعوباتدونالحساسةالقضايابتغطيةعادةيسمح
 متوسطة  57.6 782. 2.88 المؤشر الكلي 

المتاحةللمراسلينلمدىالحريةُتظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي

فياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميجاءتبدرجةمتوسطة

(،وجاءترتيبالفقراتالمعبرةعنمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهم2.88بلغت)
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هناكتإلىأقلهاكاآلتي:"علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميمنأعلىالدرجا

رقابةأييوجدالمناسبة،يرونهاالتيبالطريقةومعالجتهاالموضوعاتاختيارفيللمراسلينحرية

المراسلينعلى(البثبعد)َبَعديةرقابةأياليوجدالتلفزيونيين،المراسلينعلى(ُمسبقة)قبلية

متوسطاتعلىحصلتوقد،"صعوباتدونالحساسةالقضايابتغطيةعادةيسمحالتلفزيونيين،

.التواليعلى(3.28،2.96،2.73،2.55)بلغتمتوسطةبدرجاتحسابية

اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات 

 والعقبات التي تواجههم في ذلك؟

الخامستمايجادالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعيارية،والجدوللإلجابةعنسؤالالدراسة

اآلتييبينذلك:

قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات والعقبات التي تواجههم في   (4-5الجدول)
 ذلك

المتوسط   الفقرة 
 الحسابي

االنحراف  
 الدرجة  % المعياري 

التيالعقباتأهمتعتبرالبيروقراطيةاإلجراءات
 المعلوماتعلىالحصولفيالمراسلينتواجه

 مرتفعة 80.8 1.0657 4.03

تواجهالتيالعقباتأهمتعتبرالتعليماتوضوحعدم
 المعلوماتإلىالوصولفيالمراسلين

 مرتفعة 76.1 1.221 3.81

 متوسطة 71.5 1.016 3.57 الميدانفيالمراسلينتحركتتيححريةهناك
تعتبراالنترنتعلىوالبياناتالمعلوماتتوفرعدم
 68.9 1.564 3.45 األردنفيالمعلوماتعلىالحصولعقباتمن

 متوسطة

 متوسطة 56.9 1.203 2.84 الدولةفيالمسؤولينمقابلةالمراسلينعلىيسهل
هناك حرية للمراسلين للوصول إلى مصادر

 المعلومات
2.76 1.232 55.1 

 متوسطة
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األردنفيبهاالمعمولواألنظمةالقوانينتساعد
 53.0 1.082 2.65 المعلوماتمصادرإلىالوصولعلى

 متوسطة

 متوسطة 66.0 567. 3.30 المؤشرالكلي


لدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولُتظهرالنتائجالمبينةفيالجدولأعالهبأنالمؤشرالكلي

(،وجاء3.30والعقباتالتيتواجههمفيذلكجاءتبدرجةمتوسطةبلغت)إلىمصادرالمعلومات

المراسلينتواجهالتيالعقباتأهمتعتبرالبيروقراطيةاإلجراءاتترتيبفقراتهذاالسؤالكاآلتي:"

فيالمراسلينتواجهالتيالعقباتأهمتعتبرالتعليماتوضوحعدمالمعلومات،علىالحصولفي

بدرجات4.03،3.81)بلغتمرتفعةبدرجات"المعلوماتإلىالوصول وجاءت التوالي، على )

الميدان،فيالمراسلينتحركتتيححريةهناك"(فياآلتي:3.57–2.65متوسطةتراوحتمابين)

األردن،فيالمعلوماتعلىالحصولعقباتمنتعتبراالنترنتعلىوالبياناتالمعلوماتتوفرعدم

مصادرإلىللوصولللمراسلينحريةهناكالدولة،فيالمسؤولينمقابلةالمراسلينعلىيسهل

."المعلوماتمصادرإلىالوصولعلىاألردنفيبهاالمعمولواألنظمةالقوانينتساعدالمعلومات،

 اختبار فرضيات الدراسة:نتائج 

(فيتأثير0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)اختبار فرضية الدراسة األولى:  

الضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرات)النوعاالجتماعي،العمر،

عددسنواتالعمل،طبيعةالقناة(.

 تبعا لمتغير النوع االجتماعي:أ(

الختبارفرضيةالدراسةاألولى)أ(تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي

 يبينذلك:
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اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير النوع االجتماعي في تأثير الضغوط   (4-6الجدول)
 المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين 

المتوسط   العدد  الجنس
 الحسابي

االنحراف  
درجة  t المعياري 

 الحرية
مستوى  
 الداللة

 350. 4.25 80 ذكر
-.094 101 .925 

 396. 4.26 23 أنثى
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإTمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

(فيتأثيرالضغوط0.5مستوى)،مايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعند0.05

المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالنوعاالجتماعي.

 ب( تبعا للعمر:

الختبارفرضيةالدراسةاألولى)ب(تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدول

 التالييبينذلك:

حادي لتأثير متغير العمر في تأثير الضغوط المهنية  اختبار تحليل التباين األ  (4-7الجدول)
 على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 390. 4.29 38 سنة30أقلمن

3 .052 .393 .758 
 254. 4.24 30 سنة35-31من
 387. 4.17 14 سنة40-36من

 420. 4.25 21 سنة40أكثرمن
 359. 4.25 103 المجموع
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حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

تأثيرالضغوط(في0.5ذاتداللةإحصائيةعندمستوى)،مايدلعلىعدموجودفروق0.05

المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالعمر.

 ج( تبعا لسنوات الخبرة:

الختبارفرضيةالدراسةاألولى)ج(تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدولالتالييبين

 ذلك:

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات الخبرة في تأثير الضغوط   (4-8الجدول)
 المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  
F 

مستوى  
 الداللة

 447. 4.21 22 خمسسنواتفأقل

2 .089 .689 .504 
10إلى-6من

 308. 4.30 42 سنوات

 359. 4.22 39 سنوات10أكثرمن
 359. 4.25 103 المجموع

حصائيةعندمستوىأقلمناتداللةإلمتكنذFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

فيتأثيرالضغوط(0.5ذاتداللةإحصائيةعندمستوى)،مايدلعلىعدموجودفروق0.05

المهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرسنواتالخبرة.

 د( تبعا لطبيعة القناة:

والجدول األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام تم )د( األولى الدراسة الختبارفرضية

 التالييبينذلك:
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األحادي لتأثير متغير طبيعة القناة في تأثير الضغوط اختبار تحليل التباين  (4-9الجدول)
 المهنية على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 398. 4.14 59 أردنية

2 .803 6.961 .001* 
 237. 4.40 38 عربية
 240. 4.35 6 أجنبية

 359. 4.25 103 المجموع
 (α≤0.05*دالعندمستوىداللة)

حصائيةعندمستوىأقلمنكانتذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

(فيتأثيرالضغوطالمهنية0.5ذاتداللةإحصائيةعندمستوى)،مايدلعلىوجودفروق0.05

األداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرطبيعةالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملينعلى

فيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتالعربية.

 ما  أكثر  التلفزيونيين   للمراسلين  المهني  األداء  على  المهنية  الضغوط  تأثير   أن  وذلك يعني

 األردن. في العاملة التلفزيونية للقنوات أنواع الثالثة بين من  العربية القنوات في يبدو

(فيتأثير0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)اختبار فرضية الدراسة الثانية:

األردن في التلفزيونيين للمراسلين المهني األداء على األردن في الثقافية االجتماعية تبعاالبيئة

لمتغيرات)الجنسية،المؤهلالعلمي،انتماءالقناة(.

 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

الختبارفرضيةالدراسةالثانية)أ(تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي

 يبينذلك:
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البيئة االجتماعية  اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في تأثير  (4- 10الجدول)
 الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن 

المتوسط   العدد  الجنس
 الحسابي

االنحراف  
درجة  t المعياري 

 الحرية
مستوى  
 الداللة

 781. 3.11 87 أردني
1.927 101 .057 

 697. 2.70 16 عربي
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإTمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم على يدل ما البيئة0.5، تأثير في )

لمتغير تبعا األردن في التلفزيونيين للمراسلين المهني األداء على األردن في الثقافية االجتماعية

نسية.الج

 ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

التبايناألحادي،والجدول الثانية)ب(تماستخداماختبارتحليل الختبارفرضيةالدراسة

 التالييبينذلك:

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في تأثير البيئة   (4- 11الجدول)
 على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردناالجتماعية الثقافية في األردن 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 530. 3.88 2 الثانويةالعامة

3 .947 1.588 .197 
 315. 2.88 4 دبلومبعدالثانوية

 699. 2.95 64 بكالوريوس
 845. 3.20 33 دراساتعليا

 779. 3.04 103 المجموع
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حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

،مايدلعلىعدموجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداء0.05

التلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.المهنيللمراسلين

 ج( تبعا لمتغير انتماء القناة:

والجدول األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام تم الثانية)ج( الدراسة الختبارفرضية

 التالييبينذلك:

تأثير البيئة  اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في  (4- 12الجدول)
 االجتماعية الثقافية في األردن على األداء المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 795. 3.27 59 أردنية

2 3.639 6.658 .002* 
 681. 2.72 38 عربية
 411. 2.88 6 أجنبية
Total 103 3.04 .779 

(α≤0.05*دالعندمستوىداللة)

حصائيةعندمستوىأقلمنكانتذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

،مايدلعلىوجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهني0.05

العاملينفي بين ما الفروقات القناة.وكانت انتماء لمتغير تبعا األردن التلفزيونيينفي للمراسلين

القنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتاألردنية.

األردن  تأثير  أن  يعني في  الثقافية  االجتماعية   للمراسلين  المهني  األداء  على  البيئة 

  في   العاملة   التلفزيونية  للقنوات  أنواع  الثالثة  بين  من  األردنية  القنوات   في  يبدو   ما  كثر أ  التلفزيونيين 

 األردن.
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(فيمدى0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)اختبار فرضية الدراسة الثالثة:

تبعا اإلعالمي العمل بيئة في الحساسة القضايا تغطية على وقدرتهم للمراسلين المتاحة الحرية

لمتغيرات)لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة،انتماءالقناة(.

 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

مستقلة،والجدولالتاليالختبارفرضيةالدراسةالثالثة)أ(تماستخداماختبارتللعيناتال

 يبينذلك:

اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في مدى الحرية المتاحة    (4- 13الجدول)
 للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي 

المتوسط   العدد  الجنس
 الحسابي

االنحراف  
درجة  t المعياري 

 الحرية
مستوى  
 الداللة

 810. 2.87 87 أردني
-.226 101 .822 

 624. 2.92 16 عربي
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإTمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

(فيمدىالحرية0.5،مايدلعلىعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)0.05

تبعا اإلعالمي العمل بيئة في الحساسة القضايا تغطية على وقدرتهم للمراسلين لمتغيرالمتاحة

الجنسية.

 ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

التبايناألحادي،والجدول تحليل تماستخداماختبار الثالثة)ب( الدراسة الختبارفرضية

 التالييبينذلك:

  



69 
 

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في مدى الحرية  (4- 14) الجدول
 للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي المتاحة 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 000. 3.25 2 الثانويةالعامة

3 .773 1.275 .287 

دبلومبعد
 الثانوية

4 2.88 .520 

 814. 2.77 64 بكالوريوس
 738. 3.08 33 دراساتعليا

 782. 2.88 103 المجموع
حصائيةعندمستوىأقلمناللةإلمتكنذاتدFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

،مايدلعلىعدموجودفروقفيفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطية0.05

القضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.

 ج( تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 

والجدول األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام تم الثالثة)ج( الدراسة الختبارفرضية

 التالييبينذلك:

الخبرة في مدى الحرية  اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات  (4- 15الجدول)
 المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 955. 2.93 22 خمسسنواتفأقل

2 .326 .529 .591 
10إلى-6من

 سنوات
42 2.79 .762 

 702. 2.96 39 سنوات10أكثرمن
 782. 2.88 103 المجموع
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حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

القضايا،مايدلعلىعدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطية0.05

الحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرسنواتالخبرة.

 د( تبعا لمتغير انتماء القناة:

الختبارفرضيةالدراسةالثالثة)د(تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدولالتالي

 يبينذلك:

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في مدى الحرية   (4- 16الجدول)
 المتاحة للمراسلين وقدرتهم على تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي 

 العددالعمر
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

درجة
 الحرية

متوسط
 المربعات

 Fقيمة
مستوى
 الداللة

 872. 3.01 59 أردنية

2 1.719 2.917 .059 
 606. 2.64 38 عربية
 494. 3.13 6 أجنبية

 782. 2.88 103 المجموع
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

للمراسلينوقدرتهمعلىتغطية،مايدلعلىعدموجودفروقفيفيمدىالحريةالمتاحة0.05

القضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرانتماءالقناة.

(فيدرجة0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)اختبار فرضية الدراسة الرابعة:

قدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرات)لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،

سنواتالخبرة،انتماءالقناة(.
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 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

الختبارفرضيةالدراسةالرابعة)أ(تماستخداماختبارتللعيناتالمستقلة،والجدولالتالي

 يبينذلك:

اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير متغير الجنسية في درجة قدرة المراسلين    (4- 17الجدول)
 على الوصول إلى مصادر المعلومات 

المتوسط   العدد  الجنس
 الحسابي

االنحراف  
درجة  t المعياري 

 الحرية
مستوى  
 الداللة

 582. 3.33 87 أردني
1.228 101 .222 

 455. 3.14 16 عربي
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإTمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم على يدل ما قدرة0.5، درجة في )

المراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرالجنسية.

 ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

الختبارفرضيةالدراسةالرابعة)ب(تماستخداماختبارتحليلالتبايناألحادي،والجدول

 التالييبينذلك:

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير المؤهل العلمي في درجة قدرة   (4- 18الجدول)
 المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  
F 

مستوى  
 الداللة

 202. 3.14 2 الثانويةالعامة

3 .302 .940 .424 
 247. 3.50 4 دبلومبعدالثانوية

 602. 3.24 64 بكالوريوس
 523. 3.42 33 دراساتعليا

 567. 3.30 103 المجموع
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حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

،مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلومات0.05

تبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.

 ج( تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 

التبايناألحادي،والجدولالختبارفرضيةالدراسةالرابعة)ج(تم استخداماختبارتحليل

 التالييبينذلك:

اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير سنوات الخبرة في درجة قدرة   (4- 19الجدول)
 المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  
F 

مستوى  
 الداللة

 675. 3.40 22 خمسسنواتفأقل

2 .149 .459 .633 

10إلى-6من
 548. 3.29 42 سنوات

10أكثرمن
 527. 3.26 39 سنوات

 567. 3.30 103 المجموع
حصائيةعندمستوىأقلمنلمتكنذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

،مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلومات0.05

تبعالمتغيرسنواتالخبرة.

 د( انتماء القناة:

والجدول األحادي، التباين تحليل اختبار استخدام تم )د( الرابعة الدراسة الختبارفرضية

 التالييبينذلك:
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اختبار تحليل التباين األحادي لتأثير متغير انتماء القناة في درجة قدرة  (4- 20الجدول)
 المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات 

المتوسط   العدد  العمر
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى   Fقيمة  المربعات

 الداللة
 623. 3.43 59 أردنية

2 1.111 3.641 .030* 
 432. 3.12 38 عربية
 475. 3.19 6 أجنبية

 567. 3.30 103 المجموع
(α≤0.05*دالعندمستوىداللة)

حصائيةعندمستوىأقلمنكانتذاتداللةإFمنخاللالجدولأعالهنالحظأنقيمة

الوصولإلىمصادرالمعلومات،مايدلعلىعدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلى0.05

تبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوالعاملينفيالقنوات

العربيةاألخرىلصالحالعاملينفيالقنواتاألردنية.

لومات.أيأنالمراسلينالعاملينفيالقنواتالتلفزيونيةاألردنيةأكثروصواللمصادرالمع
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 الفصل الخامس 

 نتائج الدراسة  مناقشة

للمراسلين   المهني  األداء  على  المهنية  الضغوط  تأثير  ما  األول:  الدراسة  سؤال  نتائج  مناقشة 
 التلفزيونيين في األردن؟ 

بأن السؤال هذا نتائج الكليبينت المهنيتأثيرل المؤشر األداء على المهنية الضغوط

للمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمرتفعة،وكانتأكثرالتأثيراتالمهنيةعلىأدائهمهي

المهنياألداءيحسنوظيفيأمانوجود،ثم""الورشوالدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين"

العواملكافةأهميةعلىيدلمماأيضامرتفعةمتوسطاتعلىالفقراتباقيحصلتبينما"للمراسلين

واألجهزةاإلمكانياتتوفر:وهي.التلفزيونيينللمراسلينالمهنياألداءعلىالتأثيرفيالمهنيةالعوامل

قناعة،األداءعلىيؤثرالمراسللعملالقناةفيالمسؤولينتقدير،المهنياألداءعلىيؤثرالفنية

فيوالمساواةبالعدلالمهنياألداءيتأثر،المهنياألداءيحسنعليهالمفروضة بالتقاريرالمراسل

تضغطاإلدارةمتطلبات،الماليةوالمكافآتالرواتببمستوياتالمهنياألداءيتأثر،الوظيفيةالترقيات

ضغط،للمراسلينالمهنياألداءعلىتؤثرالطويلةالعملساعات،كبيربشكلالمهنياألداءعلى

."الزمالءبينبالعالقاتالمهنياألداءيتأثر،للمراسلينالمهنياألداءعلىيؤثرالعمل

للمراسلين المهني األداء تحسين كبيرةفي بأهمية تستأثر المهنية الضغوط أن والخالصة

أن يعني ما التلفزيونية، القنوات في العاملين تلكالتلفزيونيين من تخفف التي بالعوامل االهتمام

الضغوطمنشأنهتحسينأداءالمراسلين.

 من مرتفعة درجة وجود التيأجريتفياألردنإلى(2018)المشاقيةوقدأشارتدراسة

،الجبور.بينماأشارتدراسة)%(90.3)إجابات بمتوسط المراسل عمل تواجه التي الداخلية المشاكل
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 بين العالقات"فياألردنأيضاحولالمراسلينالتلفزيونيينإلىأنطبيعةالتيأجريت(2014

.المعلومات على الحصول في المراسلين تواجه التي داخليةال الصعوبات أكثر من هي"الموظفين

الدراسة نتائج سؤال  األداء   مناقشة  على  األردنية  والسياسية  التشريعية  البيئة  تأثير  ما  الثاني: 
 للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟ المهني 

تأثيرالبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداءالمؤشرالكليلأن السؤال هذا نتائج بينت

المهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنجاءبدرجةمتوسطةبلغت)،وكانتأكثرالتأثيراتللبيئة

الحكومة،مصدرهاالسياسيةالبيئةفيعقباتوجودأدائهمهي:"التشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلى

بهاالمعمولوالقوانينالتشريعاتالتلفزيونيين،المراسلينعملتعيقعقباتتتضمنالسياسيةالبيئةو

ممايدلعلىأهميتها.بدرجاتمرتفعة،وجاءتجميعها"المراسلينعمللتسهيلتعديلإلىبحاجة

،األحزابمصدرهاالسياسيةالبيئةفيعقباتيوجدالتأثيراتاآلتية:"فيمستوىثاٍنتلتها ثم

فيبهاالمعمولوالقوانينالتشريعاتالتلفزيونيين،المراسلينعملتسهلاألردنفيالسياسيةالبيئة

بدرجاتمتوسطة. وجاءتجميعها"المراسلينلعملجدامالئمةالدولة

لبيئةالتشريعيةوالسياسيةاألردنيةعلىاألداءملموسلتأثيروخالصةهذاالسؤالأنهناك

سالنوابوالحكومةعنيالجهاتذاتالعالقةخصوصامجل،وهذايالمهنيللمراسلينالتلفزيونيين

نين.فيتحسينالتشريعاتبماينعكسإيجاباعلىعملالصحفيينعموما،ومنهمالمراسلينالتلفزيو

"والمسموعالمرئي"و"والنشرالمطبوعات"قانونينأ(2014،الجبوروقدأشارتدراسة)

ثمكشفتالنتائجأن.أعمالهمأداءفيالتلفزيونيينالمراسلينبهايهتديالتيالقوانينأكثرمنهما

كانأحدأهمالعواملالمؤثرةفيعملالمراسلين.السلطةمنالخوف
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الثالث: ما تأثير البيئة االجتماعية الثقافية في األردن على األداء   نتائج سؤال الدراسةمناقشة  
 المهني للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟ 

تأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةاألردنيةعلىاألداءلالمؤشرالكليأنالسؤالهذانتائجبينت

األردن في التلفزيونيين للمراسلين والمهني متوسطة، بدرجة الفقراتجاء ترتيب للبيئةجاء لتأثير

فيتلفزيونيةتقاريرإجراءسهولة:"ءالمراسلينتنازلياكمايلياالجتماعيةالثقافيةاألردنيةعلىأدا

والتقاليدالعاداتتمارس"تالهاالفقراتالتاليةمرتبةتنازليا:،بدرجةموافقةمرتفعة"عمانالعاصمة

فيإضافيةصعوبةيواجهاألردنيغيرالمراسلو،المراسلينعملحريةعلىضغوطااالجتماعية

."بالمحاذيرمحفوفعملالعاصمةعنالبعيدةالمناطقفيتلفزيونيةتقاريرإجراءاألردني،المجتمع

جميعهابدرجاتمتوسطة.وجاءت

رللبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيتأثيوخالصةهذاالسؤالأنهناك

غير المراسل وأن البعيدة، المناطق وبين العاصمة بين يتباين األمر وأن التلفزيونيين، للمراسلين

األ المراسل إلى قياسا فيعمله إضافية يواجهصعوبة وطبيعي،األردني متوقع أمر وهذا ردني،

فالمراسلاألردنيأكثرمعرفةبمجتمعه،وأكثرتقبالأثناءأداءعمله.

المؤثرةالخارجيةالعواملمنمتوسطةدرجةوجودإلى(2018)المشاقيةوقدأشارتدراسة

%(.57.3)إجاباتبمتوسطالمراسلعملعلى
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الرابع: ما مدى الحرية المتاحة للمراسلين في األردن وقدرتهم على مناقشة نتائج سؤال الدراسة  

 تغطية القضايا الحساسة في بيئة العمل اإلعالمي؟ 

مدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهملالمؤشرالكليأنالسؤالهذانتائجبينت

وسطة،وجاءترتيبالفقراتعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميجاءتبدرجةمت

المعبرةعنمدىالحريةالمتاحةللمراسلينفياألردنوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئة

الموضوعاتاختيارفيللمراسلينحريةهناكالعملاإلعالميمنأعلىالدرجاتإلىأقلهاكاآلتي:"

التلفزيونيين،المراسلينعلى(سبقةمُ)قبليةرقابةأييوجدالمناسبة،يرونهاالتيبالطريقةومعالجتها

الحساسةالقضايابتغطيةعادةيسمحالتلفزيونيين،المراسلينعلى(البثبعد)ديةَبعَرقابةأييوجدال

.متوسطةبدرجاتحسابيةمتوسطاتعلىحصلتوقد،"صعوباتدون

تغطيةعلىوقدرتهماألردنفيللمراسلينالمتاحةالحريةمؤشراتأنالسؤالهذاوخالصة

.التحسنمنالمزيدإلىبحاجةأنهابمعنىمتوسطة،جاءتالحساسةالقضايا

الحريةمنمساحةوجودإلىالعراقفيأجريتالتي(2010)حسيندراسةنتائجوأشارت

أشارتومسارهاتعترضالتيالعقباتمنالكثيروجودوالعراقفيوالمندوبينالمراسلينلعمل

المعلوماتإتاحةفيالمندوبينوالمراسلينمعالمعلوماتمصادرقبلمنتعاونوجودإلىكذلك

.ضعيفاًيعدالتعاونهذاأنإال
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مناقشة نتائج سؤال الدراسة الخامس: ما درجة قدرة المراسلين على الوصول إلى مصادر المعلومات  

 والعقبات التي تواجههم في ذلك؟

درجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرلالمؤشرالكليأنالسؤالهذانتائجبينت

جاءترتيبفقراتهذاالسؤالالمعلوماتوالعقباتالتيتواجههمفيذلكجاءتبدرجةمتوسطة،و

"ك علىالحصولفيالمراسلينتواجهالتيالعقباتأهمتعتبرالبيروقراطيةاإلجراءاتاآلتي:

إلىالوصولفيالمراسلينتواجهالتيالعقباتأهمتعتبرالتعليماتوضوحعدمالمعلومات،

.مرتفعةبدرجاتالفقرتانوجاءت،"المعلومات

تتيححريةهناك":الفقراتالتاليةبدرجاتمتوسطةوهيالتاليةجاءتوفيمستوىثاٍنفقد

الحصولعقباتمنتعتبراالنترنتعلىوالبياناتالمعلوماتتوفرعدمالميدان،فيالمراسلينتحرك

للمراسلينحريةهناكالدولة،فيالمسؤولينمقابلةالمراسلينعلىيسهلاألردن،فيالمعلوماتعلى

الوصولعلىاألردنفيبهاالمعمولواألنظمةالقوانينتساعدالمعلومات،مصادرإلىللوصول

."المعلوماتمصادرإلى

تتمثلفي: التلفزيونيين المراسلين تواجه التي العقبات أهم أن السؤال نتائجهذا وخالصة

التعليماتوضوحعدموالمعلومات،علىالحصولفيالمراسلينتواجهالتيالبيروقراطيةاإلجراءات"

األردنفيبهاالمعمولواألنظمةالقوانين"ثم،"المعلوماتإلىالوصولفيالمراسلينتواجهالتي

".المعلوماتمصادرإلىالوصولعلى

المراسلينلدىقدرةوجودإلىالعراقفيأجريتالتي(2010)حسيندراسةوأشارت

.المعلوماتمصادرإلىالوصولفيوالمندوبين
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اإلمكاناتضعف"التيأجريتحولالمراسلينفياألردن،أن(2014،الجبوروأشارتنتائجدراسة)

.المعلومةعلىالحصولفيالمراسلينتواجهالتيالداخليةالصعوباتأكثرمنهي"الفنية

 اختبار فرضيات الدراسة: مناقشة 

تأثير0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)اختبار فرضية الدراسة األولى:   (في

الضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرات)النوعاالجتماعي،العمر،

.عددسنواتالعمل،طبيعةالقناة(

 تبعا لمتغير النوع االجتماعي:أ(

(0.5عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)تحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

نيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرالنوعاالجتماعي.فيتأثيرالضغوطالمه

 ب( تبعا للعمر:

فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىعدموجودفروقتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

العمر.(فيتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغير0.5)

 ج( تبعا لسنوات الخبرة:

(0.5ذاتداللةإحصائيةعندمستوى)عدموجودفروقتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

فيتأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرسنواتالخبرة.
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 د( تبعا لطبيعة القناة:

(في0.5ذاتداللةإحصائيةعندمستوى)وجودفروقالفرضيةتحليلهذهنتائجبينت

تأثيرالضغوطالمهنيةعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينتبعالمتغيرطبيعةالقناة.وكانت

الفروقاتمابينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتالعربية.

 ما  أكثر  التلفزيونيين   للمراسلين  المهني  األداء  على  المهنية  الضغوط  تأثير   أن  يعنيوذلك  

 .األردن في العاملة التلفزيونية للقنوات أنواع الثالثة بين من  العربية القنوات في يبدو

فيوالمندوبينالمحررينأداءعلىالمؤثرةالعواملحول(2016،الكرديوقدأشاراتنتائجدراسة)

تبعااألردنيالتلفزيونفيالمندوبينوالمحررينأداءفيفروقوجودعدمإلىاألردنيالتلفزيون

 .االتصالتكنولوجيااستخداممتغيرإلىتعزىكفروقهناكانمابينالخبرةأوالعلميللمؤهل

(فيتأثير0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)ة:نياختبار فرضية الدراسة الثا

تبعا األردن في التلفزيونيين للمراسلين المهني األداء على األردن في الثقافية االجتماعية البيئة

لمتغيرات)الجنسية،المؤهلالعلمي،انتماءالقناة(.

 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

(0.5عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)تحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

تأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنفي

تبعالمتغيرالجنسية.

 ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

الثقافيةفيعدموجودفروقتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت البيئةاالجتماعية تأثير في

األردنعلىاألداءالمهنيللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.

 ج( تبعا لمتغير انتماء القناة:
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وجودفروقفيتأثيرالبيئةاالجتماعيةالثقافيةفياألردنتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

يللمراسلينالتلفزيونيينفياألردنتبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتماعلىاألداءالمهن

بينالعاملينفيالقنواتاألردنيةوبينالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالقنواتاألردنية.

األردنال  تأثير  أن  يعني في  الثقافية  االجتماعية   للمراسلين  المهني  األداء  على  بيئة 

  في   العاملة   التلفزيونية  للقنوات  أنواع  الثالثة  بين  من  ةردني األ   القنوات   في  يبدو   ما  أكثر   التلفزيونيين 

 .األردن

ال الدراسة  (فيمدى0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)ة:ثالثاختبار فرضية 

تبعا اإلعالمي العمل بيئة في الحساسة القضايا تغطية على وقدرتهم للمراسلين المتاحة الحرية

لمتغيرات)لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،سنواتالخبرة،انتماءالقناة(.

 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

(0.5إحصائيةعندمستوى)عدموجودفروقذاتداللةتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

فيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمعلىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالمي

تبعالمتغيرالجنسية.

 ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

الفرضيةنتائجبينت للمراسلينتحليلهذه المتاحة الحرية عدموجودفروقفيفيمدى

طيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.وقدرتهمعلىتغ

 ج( تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 

عدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرسنواتالخبرة.
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 د( تبعا لمتغير انتماء القناة:

عدموجودفروقفيمدىالحريةالمتاحةللمراسلينوقدرتهمتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

علىتغطيةالقضاياالحساسةفيبيئةالعملاإلعالميتبعالمتغيرانتماءالقناة.

(فيدرجةقدرة0.5اليوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)ة:رابعاختبار فرضية الدراسة ال

لوماتتبعالمتغيرات)لجنسيةالمراسل،المؤهلالعلمي،المراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمع

سنواتالخبرة،انتماءالقناة(.

 تبعا لمتغير الجنسية:أ(

(0.5عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى)تحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

الجنسية.فيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىمصادرالمعلوماتتبعالمتغير

ب( تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 

عدموجودفروقفيدرجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

مصادرالمعلوماتتبعالمتغيرالمؤهلالعلمي.

 ج( تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 

درجةقدرةالمراسلينعلىالوصولإلىعدموجودفروقفيتحليلهذهالفرضيةنتائجبينت

مصادرالمعلوماتتبعالمتغيرسنواتالخبرة.

 د( انتماء القناة:
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الفرضيةنتائجبينت إلىتحليلهذه الوصول المراسلينعلى وجودفروقفيدرجةقدرة

األردنيةمصادرالمعلوماتتبعالمتغيرانتماءالقناة.وكانتالفروقاتمابينالعاملينفيالقنوات

والعاملينفيالقنواتالعربيةاألخرىلصالحالعاملينفيالقنواتاألردنية.

أيأنالمراسلينالعاملينفيالقنواتالتلفزيونيةاألردنيةأكثروصواللمصادرالمعلومات.

 : الدراسة توصيات

المكافآتوتحسينللمراسلين،يةالتدريبورشاتالبباالهتمامالتلفزيونيةللقنواتيوصى -

المراسلينعملمنسيحسنماوهو،يهمعلالمفروضةالعملساعاتمنفيفخوالتوالرواتب،

.المهنيوأدائهم

منالمزيدةإتاحبهدفالقائمةالتشريعاتيفالنظريعيدبأناألردنيللمشرعالتوصية -

.المعلوماتمصادرإلىالوصولفياإلعالميينعلىوالتسهيلاإلعالميةالحريات

بأهميةالشعبيالوعيتنميةعلىبالعملوالحكوميةاإلعالميةالمؤسساتتقومبأنيوصى -

األردنفيالعاملةالقنواتلمختلفالمرخصينالمراسلينلعملالمجتمعتسهيلوضرورة

.يختارونهاالتياألماكنمختلففيأعمالهمألداء

البيروقراطيةاإلجراءاتمنبالتخفيفتقومبأناألردنيةالحكومةفيالمعنيةللجهاتيوصى -

أهمالبيروقراطيةتعتبرإذعموما،اإلعالمووسائلخصوصاًالمراسلينبأعمالالخاصة

التعليماتوضوحعدموكذلكالمعلومات،علىالحصولفيالمراسلينتواجهالتيالعقبات

.المعلوماتإلىبالوصولالمتعلقة

 



85 
 

 المصادر والمراجع
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.الفجرللنشروالتوزيعدار،الصحافة التلفزيونية والمراسل التلفزيوني(2012حميدي،عاطف)



86 
 

)مراد،خورشيد واإلعالما(2011كامل الجماهيري  للنشر،1ط،التصال  المسيرة دار : األردن

.والتوزيع
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.اإلستراتيجية

،القاهرة،رحلة الخبر من المراسل إلى القارئ   -صحافة وكاالت األنباء  (2005)شفيق،حسنين

دارالكتبالعلمية.

.للنشروالتوزيع،بيروت،مكتبةالهاللوضوابطه اإلسالمية الخبر الصحفي(2008)،كرمشلبي

،القاهرة،الصحافة المتخصصة: إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل(2010)عبدالمرضي،ماجدة
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.دارالشروق:دة،ج1ط،قاموس المصطلحات اإلعالمية(1984عزت،محمدفريد)

،القاهرة،جامعة2،طأساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين(2009)علمالدين،محمود

.القاهرة
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.،تجمعالباحثاتاللبنانيات،بيروتوالمواقع

،  العوامتل المؤثرة على أداء المحررين والمنتدوبين في التلفزيون األردني  (2016) هيلين،الكردي
 .رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالبتراء

.،القاهرة،داراألمينللطباعةصناعة األخبار في عصر المعلومات(2005)خالدمحمد،مجدالدين

النشتتترات اإلخبارية في التلفزيون المراستتتل الصتتتحفي ودوره في إثراء (2018)،يوســـــفةبالمشـــــاق
،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالشرقاألوسط.األردني

,القاهرة،الدارالمصرية2،طأخالقيات العمل اإلعالمي, دراسة مقارنة(2002)مكاوي،حسنعماد

.اللبنانية

الدار،القاهرة:6،طاالتصال ونظرياته المعاصرة(1998مكاوي،حسنعمادوالسيد،ليلىحسين)

المصريةاللبنانية.

 ،التحرير الصحفي في عصر المعلومات الخبر الصحفي(2004)سناء،عبدالرحمنونصر،حسني

.دارالكتابالجامعي،العين

القاهرة:الدار،ترجمةسميرةأبوسيف،ومصادر األخبارالمراسل الصحفي  (1989هربارت،سترنز)

.الدوليةللنشروالتوزيع

مدى اعتماد اإلعالميين الفلسطينيين على مواقع التواصل االجتماعي كصدر (2012وافي،امين)
بحـثمقـدم،  لألنبتاء والمعلومتات دراستتتتتتتتتة ميتدانيتة على اإلعالميين الفلستتتتتتتتتطينيين في قطتاع غزة

للملتقىالدوليالثالثلعلوماالعالمواالتصال،الجامعةاإلسالمية،غزة.
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 ثانيا :المراجع األجنبية  

Teves, Eileen Canosa, (2016) "Breaking Television News: Is Social Media 

Coverage You Can Count On?" University of the Incarnate Word the 

Athenaeum, USA. Theses &Dissertations, 7. 

Ritter, M. (2015). The Socially Challenged: Exploring Obstacles to Social. 

Media Integration in Newsrooms. Global Media Journal, 13(24), 2-15 
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 الملحقات

 ( استبانة الدراسة1ملحق )

 

 استبانة التطبيق 

والمراسالتاألفاضل:المراسلين

هذهاستبانةأداةبحثحولالعواملالمؤثرةعلىعملالمراسلينالتلفزيونيينالعاملينفيالقنوات

التلفزيونيةاألردنيةوالعربيةواألجنبية،والدراسةاحدىمتطلباتاستكمالدرجةالماجستيرفياإلعالم

منجامعةالشرقاألوسط.

يتناسبمعتجربتكمووجهاتنظركم.علماأنكتابةاالسمغيرمطلوبة،يرجىإجابةاالستبانةبما

وعلماأنالبياناتوالمعلوماتلنتستخدملغيرأغراضهذاالبحثالعلمي.

معجزيلالشكر

الطالب:معنمحمدالجبور

0799000545 
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 المحور األول: الخصائص الشخصية والوظيفية  

 العمر  (1)

سنة35-31سنةمن30أقلمن

سنةفأكثر41سنة40-36من

 النوع االجتماعي  (2)

ذكرأنثى

 ( الجنسية3)     

عربيغيرذلكأردني

 ( المؤهل العلمي  4)

الثانويةالعامةدبلومبعدالثانوية)متوسط(

بكالوريوسدراساتعليا

 ( عدد سنوات الخبرة في حقل اإلعالم 5)

سنوات10–6سنواتفأقلمن5

سنةفأكثر11من

 ( طبيعة العمل المهني في األردن  6)

مديرمكتبمراسلميداني

مراسلمتدربمنتج

 لطفاً........................................وظيفةأخرىتذكر

 ( القناة التي تعمل بها:7)     

أردنيةعربيةأجنبية
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 ( في المربع المناسب الختيارك:✓برجاء وضع عالمة الصح ) 

 للمراسلين التلفزيونيين في األردن؟على األداء المهني  المهنية تأثير الضغوط ما. 1

موافقالضغوطالمهنيةالرقم

بشدة

غيرمحايدموافق

موافق

غيرموافق

بشدة

متطلباتاإلدارةتضغطعلىاألداءالمهنيبشكلكبير8

يتأثراألداءالمهنيبالعالقاتبينالزمالء9

الرواتبوالمكافآتالماليةيتأثراألداءالمهنيبمستويات10

ساعاتالعملالطويلةتؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين11

يتأثراألداءالمهنيبالعدلوالمساواةفيالترقياتالوظيفية12

ضغطالعمليؤثرعلىاألداءالمهنيللمراسلين13

الورشوالدرواتالتدريبيةتعززاألداءالمهنيللمراسلين14

وجودأمانوظيفييحسناألداءالمهنيللمراسلين15

قناعةالمراسلبالتقاريرالمفروضةعليهيحسناألداءالمهني16

تقديرالمسؤولينفيالقناةلعملالمراسليؤثرعلىاألداء17

اإلمكانياتواألجهزةالفنيةيؤثرعلىاألداءالمهنيتوفر18
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  في  التلفزيونيين  للمراسلين  المهني  األداء  على  األردنية  والسياسية  التشريعية  البيئة  ما تأثير.  2

 األردن؟ 

موافق تأثير البيئة التشريعية والسياسية 

بشدة

غيرمحايدموافق

موافق

غيرموافق

بشدة

الدولة19 في بها المعمول والقوانين التشريعات

مالئمةجدالعملالمراسلين



إلى20 بحاجة بها المعمول والقوانين التشريعات

تعديللتسهيلعملالمراسلين



البيئةالسياسيةفياألردنتسهلعملالمراسلين21

التلفزيونيين



عقبات22 تتضمن السياسية عملالبيئة تعيق

المراسلينالتلفزيونيين



يوجدعقباتفيالبيئةالسياسيةمصدرهاالحكومة23

يوجدعقباتفيالبيئةالسياسيةمصدرهااألحزاب24
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  في   التلفزيونيين  للمراسلين  المهني  األداء  على  األردن  االجتماعية الثقافية في  البيئة  ما تأثير.  3

 األردن؟ 

موافق تأثير البيئة االجتماعية الثقافية 

بشدة

غيرمحايدموافق

موافق

غيرموافق

بشدة

تمارسالعاداتوالتقاليداالجتماعيةضغوطاعلى25

حريةعملالمراسلين



عن26 البعيدة المناطق في تلفزيونية تقارير إجراء

العاصمةعملمحفوفبالمحاذير



تقاريرتلفزيونيةفيالعاصمةعمانسهولةإجراء27

في28 إضافية صعوبة يواجه األردني غير المراسل

المجتمعاألردني



 

  



94 
 
  بيئة  في  الحساسة  القضايا  تغطية  على  وقدرتهم األردن  في  للمراسلين  المتاحة   الحرية  مدى  . ما4

 اإلعالمي؟  العمل

موافقمدىالحريةالمتاحةللمراسلين

بشدة

غيرمحايدموافق

موافق

غيرموافق

بشدة

القضايا29 بتغطية عادة يسمح

الحساسةبدونصعوبات



هناكحريةللمراسلينفياختيار30

الموضوعاتومعالجتهابالطريقة

التييرونهامناسبة



اليوجدأيرقابةقبلية)مسبقة(31

علىالمراسلينالتلفزيونيين



)بعد32 َبعدية رقابة أي يوجد ال

البث(علىالمراسلينالتلفزيونيين
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 ذلك؟  في تواجههم التي والعقبات  المعلومات مصادر إلى الوصول على المراسلين قدرة درجة ,ما5

موافقالوصوللمصادرالمعلومات

بشدة

غيرمحايدموافق

موافق

غيرموافق

بشدة

تحركالمراسلينفيالميدانهناكحريةتتيح33

مصادر34 إلى للوصول للمراسلين حرية هناك

المعلومات



يسهلعلىالمراسلينمقابلةالمسؤولينفيالدولة35

القوانينواألنظمةالمعمولبهافياألردن36 تساعد

علىالوصولإلىمصادرالمعلومات



وضوح37 التيعدم العقبات أهم تعتبر التعليمات

تواجهالمراسلينفيالوصولإلىالمعلومات



التي38 العقبات أهم تعتبر البيروقراطية اإلجراءات

تواجهالمراسلينفيالحصولعلىالمعلومات



عدمتوفرالمعلوماتوالبياناتعلىاالنترنتتعتبر39

المعلوماتفياألردنمنعقباتالحصولعلى
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 (  2ملحق )

 قائمة بأسماء محكمي استبانة الدراسة 


الوظيفةاتخصصاالسم

جامعةالشرقاألوسطعالمقسماإلد.احمدعريقات

جامعةالشرقاألوسطعالمإلاقسمد.اشرفالمناصير

جامعةالزرقاءاألهليةصحافةوإعالمقسمالأحمدالعنانبة.د

جامعةالزرقاءاألهليةذاعةوتلفزيونقسماإلعاليةإدريس.د

جامعةالزرقاءاألهليةقسمالصحافةواإلعالمعثمانالطاهات.د

جامعةالزرقاءاألهليةقسمالصحافةواإلعالمالرقميعامرخالدمحمدأحمد.د.أ

جامعةالبتراواإلعالمصحافةقسمالزيادالشخانبة.د

جامعةالبتراإعالمصحافةوقسمالالعمريرنا.د

جامعةاليرموكذاعةوالتلفزيونقسماإلد.محمدحابسالبرماوي

 



 

 

 

 


