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 الشكر والتقدير

 

هلل أواًل كؿ الحمد والشكر، عمى جالؿ فضمو وعظيـ نعمو، الحمدهلل الذي كفاني موؤنة ىذه الدراسة،  
 .ويّسر لي مف الوقت والجيد والعزيمة ما أعانني عمى إتماميا، إنو عمى كؿ شيء قدير

ف غمرني بالفضؿ واختصني بالنصح وتفضؿ حتراـ والتقدير لماالو يشرفني اف أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ 
كامؿ خورشيد مراد ، فقد  الدكتور: رسالة الماجستير، أستاذي ومعممي الفاضؿ  عمّي بقبوؿ اإلشراؼ عمى

كاف نعـ الناصح األميف ،  ونعـ األب الوقور،  ونعـ األخ الحميـ ،  أفاض عمّي بعممو وشممني بفضمو 
، ولـ لمساعدتي في إتماـ الرسالة ولـ يدخر جيداً  ،فسي قوة العزيمةوغرس في ن ،وسماحتو ، ومنحني الثقة
 .وأرضاه بما قسـ لو ،أبقاه اهلل ذخرًا لطمبة العمـ وجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو،،،يبخؿ عمّي بوقتو الثميف

وأسجؿ عظيـ شكري ألستاذتي الفاضمة الدكتورة حميدة سميسـ عميدة كمية اإلعالـ في جامعة الشرؽ 
منحتني مف وقتيا الكثير، باإلضافة لما قدمتو لي مف تتممذت عمى يدييا في الجامعة، و  التي  األوسط

 . ىذا البحثأثرت راء آو  ،توجييات

غنائياأويطيب لي   ف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لألساتذة األفاضؿ الذيف تفضموا بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة، وا 
 .رائيـ السديدةآبمالحظاتيـ القيمة، و 

والشكر موصوؿ لزميالتي و ستثناء، ابوافر الشكر والتقدير ألساتذة كمية اإلعالـ كافة، ودوف تقدـ كما أ
فميـ جميعًا كؿ . اً حمقات الدرس، أو الحوارات خارج الدرس ايض فيو بزمالئي مف طمبة الكمية  بما أفادوني 

 . التقدير والود  

ا اإلعالمية الوطنية في أردف الخير والعطاء ، ولألخوات وال يسعني إال  أف أتقدـ بالشكر والتقدير لمؤسساتن
وأخص بالذكر   و الزميالت األخريات،  ،وعوف مف الفئة المبحوثة ،اإلعالميات الالتي قدمف لي كؿ مؤازرة

موصوؿ  والشكر ،لي جميع وسائؿ المساعدةوفرت زميمتي الصحفية المرموقة السيدة حناف الكسواني،  التي 
الصديقة نعـ تفاصيؿ دراستي فكانت في إعداد تي السيدة صباح حراحشة التي رافقتني لصديقتي وزميم
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بتوفير قاعدة بيانات لي وكذلؾ أشكر نقابة الصحفييف األردنييف عمى مساعدتيا    واألخت واألـ ،،،
صح أو ولو بكممة ن ،إتماـ ىذه الدراسة عمىىذا المقاـ أتقدـ بالشكر لكؿ مف أعانني  وفي. لإلعالميات 

 .وتحمميا عمى الصبر ،ف تشحذ عزيمتيأإرشاد أو دعاء كاف مف شأنيا 

 .أسأؿ اهلل العمي القدير أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصًا لوجيو إنو نعـ المولى ونعـ النصير
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 اإلىداء

 

خمؼ لى أبي الدكتور إلى رجؿ فيو حناف بوسع األرض، وشموخ بعظمة الجباؿ، إأىدي ىذه الرسالة 
....... فما أنا عميو اآلفيىاجـ التؿ صاحب الفضؿ األكبر في إتمامي ليذه الدراسة، وأف أصبح 

 .كراماإ

 ...والعقؿ المنير ،النفس الزكية صاحبة القمب الكبيرو لى زىرة حياتي ونور عيني صاحبة الروح النقية، إ
 .وفاءً ......... مي حفظيا اهللأ.... مف غمرتني بفيض حنانيا  إلى... لى خير رفيؽ إ

 .حباً .......  إخوتي دمتـ لي أغمى األحبة إلى

 .عتزازاً ا......  مف سيرافقني في مضمار حياتي خطيبي ىتمامو،امف أحاطني بحبو ودعمو و  إلى

رشاده  وجاد عمي   ،األستاذ الذي أضاء لي طريؽ العمـ إلى أستاذي الدكتور كامؿ .... بنصحو وا 
 .متناناً ا..... خورشيد
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تفاعميف واندماجيف بتكنولوجيا و  ،لى الكشؼ عف مدى تمكف اإلعالميات األردنياتإىدفت الدراسة 
تصاؿ مف خالؿ دراسة عممية لوجيات نظر اإلعالميات األردنيات العامالت في القطاعيف الحكومي اال

تصاؿ في عمميا ة لتكنولوجيا االإلعالمية األردنيلى مدى استخداـ اإمتعرؼ  لكما ىدفت  .والخاص
تصاؿ، والوقوؼ عمى لى كيفية تواصؿ اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االإالوظيفي، باإلضافة 

لى الكشؼ عف إوسعت الرسالة ايضًا  .تصاؿمؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا اال
 .تصاؿولوجيا االالمعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكن

 

عتباره منيجًا مناسبًا لمثؿ ىذه الدراسة، وتـ تطبيؽ استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي با
ستبانة ا( 125)  عتمادا إعالمية، تـّ ( 150)ي وزعت عمى الت( ستبانةاال)دراسة بواسطة أداة ال



 

 

 

 ن 

عالميات في المؤسسات ستعانة الباحثة بالمقابالت العممية مع عدد مف اإلاعف  صالحة، فضالً 
 .اإلعالمية األردنية

تصاؿ، وأف وكانت أبرز النتائج أف اإلعالمية األردنية تطبؽ ما لدييا مف معرفة جديدة في تكنولوجيا اال
 .ستخدامًا كانت شبكة االنترنتاتصاؿ أكثر الوسائؿ التكنولوجية لال

أثناء عمميا في ات الفضائية والمختمفة ومما أظيرتو النتائج أف اإلعالمية عمى تواصؿ يومي مع القنو 
لى تواصميا مع شبكات إالوظيفي كجزء مف متطمبات عمميا وبمدة ال تقؿ عف ساعة يوميًا، إضافة 

 .يوميًا لمدة ساعة كاممة" الفيس بوؾ، تويتر" جتماعي مثؿ التواصؿ اال

ومنيا  ،واصؿ الحديثةأف اإلعالمية األردنية تستخدـ بشكؿ معقوؿ جميع وسائؿ التعمى  وىذا دؿّ 
 .القنوات اإلذاعية والتمفزيونية المحمية
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Abstract 

The Empowerment of Jordanian Female Journalists of Dealing with 
Communication Technology in the Jordanian Media Institutions (A field 

Study) 
Prepared by: Haneen Khalaf Hajim Al Tell 

Supervisor: Dr.Kamel Kurshid Murad 
 

2012-2013 
 

This study has aimed at determining the level of Jordanian female 
journalists’ empowerment in, interaction with and utilization of the 
communication technology, through a scientific study of the viewpoints of 
Jordanian female journalists working in both the public and private sectors. 

The study has also aimed at finding out the extent to which a Jordanian 
female journalist utilizes the communication technology at work and how 
qualified she is in the field of communication technology.  

Furthermore, the thesis has also aimed at exploring the obstacles Jordanian 
female journalists confronted in the field of communication technology.    

A descriptive/survey method, which is considered most appropriate for this 
type of study, has been chosen to carry out the study. A survey was the tool 
chosen in implementing the study as well. The survey has been distributed to 
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150 female journalists, out of which 125 surveys were considered valid and 
thus were relied upon. Moreover, the researcher has also conducted 
scientific interviews with a number of female journalists working at Jordanian 
media institutions.     

Chief t findings have revealed that a Jordanian female journalist utilized her 
newly acquired communication technology-related skills, and that the Internet 
was among the most frequently used communication technology. 

The findings have also pointed out that a female journalist interacted on daily 
basis, for at least half an hour, with various satellite channels during her 
working hours as an integral part of work requirements, in addition to her 
daily interaction with social networks such as Facebook and Twitter for a 
whole hour.    

This, in turn, has proved that a Jordanian female journalist used, in a 
reasonable fashion, all modern means of communication including local radio 
and television channels.  
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 :الفصل األول

 مقدمة عامة  لمدراسة

 : تمييد 

وقد ومؤثرًا في العػممية اإلعالمية فػػي العصػػػر الحديث ،  ،دورًا كبيراً  تؤدي االتصاؿباتت تكنولوجيا    
والتفاعؿ  االتصاؿواإلعالـ فحسب، بؿ في أنماط  االتصاؿىذا التطور ثورة حديثة ليس في مجاؿ  ُعدّ 

والوصوؿ لمجميور  ،مف غير الممكف ألية مؤسسة إعالمية النجاح واالستمرارصبح أاإلنساني عامة، ف
، فالراديو والتمفزيوف والسينما والكتاب وف استخداـ التكنولوجيا المتطورةوالتأثير فيو د ،المستيدؼ

 ألنيا ولدت وترعرعت ؛ال يمكف ليا االستغناء عف التكنولوجيا الحديثة ،واإلنترنت كميا وسائؿ إعالمية
وىكذا أصبحت التكنولوجيا . وصمتيا إلى فئات كبيرة متنوعة مف الناسأ التي واستمرت بفضميا، وىي

ية االتصالوالمسيطر في الوقت الراىف، ذلؾ أف مف يممؾ المقومات التكنولوجية و  ،توأـ اإلعالـ الناجح
 .  يمتمؾ شرطا ميما مف شروط الحضور اإلعالمي 

دوؿ العالـ أبعادًا متسارعة بتسارع  بعض بيف االتصاؿنولوجيا متالؾ تكالوقد أخذ السباؽ    
وسنة  ،بعد اآلخر والتطورات التقنية في ىذا المجاؿ ، التي تسير بخطى متسارعة يوماً  ،االختراعات
تزيد مف  ،وصناعات حديثة ومتطورة ،فباتت تظير بيف الحيف واآلخر منتجات تقنية جديدة، بعد أخرى 

نفوذه عمى  مدّ تساعده في و  ،عالـ الدوليتجعمو في طميعة المسيطريف عمى حركة اإلو  ،قوة مف يمتمكيا
رساء ممارسة إعالمية عادلة مبنية عمى المساواة واإلنصاؼ ،الجميور العالمي بكؿ قوة والتكافؤ  ،وا 

والممارسة المينية، وذلؾ مف خالؿ مستوييف لمتدخؿ يشمالف  ،والتوازف والتنوع عمى صعيد الصورة
  .سيخ مبدأ تنوع صورة المرأة في اإلعالـ، ومبدأ التكافؤ الميني في المؤسسات اإلعالميةتر 

تمكنيا مف العمؿ اإلعالمي إال  ،ردنيةجديدة متنوعة لإلعالمية األ فرصاً  االتصاؿتقدـ ثورة تكنولوجيا و 
، وما تزاؿ األنماط ىذه الفرص نجاح، ويقمؿ مف أف التمييز التقميدي بيف المرأة والرجؿ مازاؿ مستمراً 

وتمكينيا  ، تياوزياد غير مشجعة لتطوير مساىمة المرأةو  ،الثقافية والمجتمعية مف عادات وتقاليد سائدة
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بالتالي مف مشاركتيا بفاعمية في مجاالت تكنولوجيا المعمومات  حدّ مما ي ؛في مجاالت العمـ والتكنولوجيا
ستخداـ الكمبيوتر اداخؿ بيئات العمؿ في مجاؿ  ي تمييزاً ردنية تعاناإلعالمية األ، وما تزاؿ تاالتصاالو 

  .ألف العامميف في مواقع صنع القرار، ىـ في الغالب مف الرجاؿ ؛واالنترنت

ردنية اإلعالمية اإل Empowermentف يما متغيرات واقع تمك: وىنا يمكف طرح السؤاليف التالييف 
والتفاعمية وخاصة  ،الرقمية االتصاؿيا مف تكنولوجيا ستفادتا؟ وما مدى االتصاؿوتعامميا مع تكنولوجيا 

 أعماؿ الحاسوب واالنترنت؟ 

 ؛االتصاؿردنية مف التعامؿ مع وسائؿ تكنولوجيا عالمية األمدى تمكف اإل لمعرفة تخطط ىذه الدراسةو  
ى ىذا ، ولفت االنتباه إلو، واإلسياـ في تحسينتعددةفي المؤسسات اإلعالمية الم يفى واقعإل لتعرؼوا

 . التحديات التي تواجييا اإلعالميات األردنيات وبياف  ،الواقع

 :مشكمة الدراسة  

الحديثة، تبرز الحاجة لإلعالمييف بشكؿ عاـ لمواكبة  االتصاؿووسائؿ  ،في ظؿ ثورة المعمومات
ممحًا  ومعطياتو اإلعالمية المتعددة، ويبدو األمر بالنسبة لإلعالميات األردنيات ،مظاىر ىذا التطور

 ،حتالؿ مواقعال، بما يؤىميا االتصاؿكي تكوف اإلعالمية األردنية متفاعمة مع تكنولوجيا  ؛ومطموباً 
السؤاؿ الذي تنطمؽ منو الدراسة و . بمسؤوليات مينية ووظيفية منسجمة مع متطمبات العصر يافيتكمو 

المعتمدة  اومظاىرى ،يا الحديثةومتفاعمة مع التكنولوج ،ردنية قريبةإلى أي مدى كانت اإلعالمية األ: ىو
؟ وىؿ تعاني المرأة اإلعالمية في صعيد التعامؿ مع تعددةردنية المفي المؤسسات اإلعالمية األ

أو مشاكؿ تحوؿ دوف  ،قاتو في بعض األعماؿ األخرى؟ وىؿ ىناؾ معتعاني  كما االتصاؿتكنولوجيا 
؟ وما الواقع الميني لإلعالميات األردنيات في مثميا مثؿ أشقائيا الرجاؿ االتصاؿتعامميا مع تكنولوجيا 
 ظؿ ثورة المعمومات؟
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 :أىمية الدراسة

ومنيا عمى  ،شتى الجوانبمف ما زالت أوضاع اإلعالميات األردنيات بحاجة إلى دراسات مستفيضة  
ذا كانت . الحديثة االتصاؿمف التعامؿ مع معطيات تكنولوجيا  يفالخصوص ما يتعمؽ بمدى تمكن وا 

رأة تشكؿ نصؼ المجتمع فيي أيضا تشكؿ نصؼ المتمقيف لمرسائؿ اإلعالمية، وال بد أنيا تشكؿ الم
وتستمد   .تعددةمف خالؿ عمميا في المؤسسات اإلعالمية الم االتصاؿالقائميف بمف نسبة ال بأس بيا 

عالميات الحصوؿ عمييا مف واقع اإلتـ والبيانات التي  ،ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ المعمومات
 . ياوتحسيف عمم ،األردنيات في الميداف، والتي قد تسيـ في جيود تحسيف وضع المرأة اإلعالمية

 ،وتأمؿ ىذه الدراسة أف ترفد المكتبة األردنية والعربية بمعمومات مستجدة عف واقع اإلعالمية األردنية
 .ىذا المجاؿفي رفة المتراكمة لكي تكوف إحدى المبنات المتواضعة في بناء المع ؛والمؤسسات اإلعالمية

 :أىداف الدراسة

مف خالؿ  االتصاؿتكنولوجيا تمُكف اإلعالميات األردنيات مف  تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف مدى
 -:وجية نظرىف ، وبشكؿ أكثر تحديدًا تأتي ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية 

 .في عمميا الوظيفي ؿاالتصا ردنية لتكنولوجياستخداـ اإلعالمية األامدى  -1

 . االتصاؿردنية مع تكنولوجيا كيفية تواصؿ اإلعالمية األ -2

 .االتصاؿردنيات في مجاؿ تكنولوجيا الوقوؼ عمى مؤىالت اإلعالميات األ -3

 .االتصاؿردنيات في مجاؿ تكنولوجيا شؼ المعوقات التي تواجو اإلعالميات األك -4
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 :أسئمة الدراسة

 :يسي لمدراسة فيما يمي يتمثؿ السؤاؿ الرئ

متغيرات الواقع الميني لإلعالميات األردنيات في ظؿ ثورة المعمومات، والى أي مدى كانت  ما
ومظاىره المعتمدة في المؤسسات  ،ردنية قريبة، ومتفاعمة، ومندمجة مع اإلعالـ الجديداإلعالمية األ
 نيات؟مف وجية نظر اإلعالميات األرد عددةردنية المتاإلعالمية األ

 : التاليةويتفرع ىذا السؤاؿ إلى األسئمة الفرعية  

 في عمميا الوظيفي؟ االتصاؿ ردنية لتكنولوجياستخداـ اإلعالمية األاما مدى  -1

 ؟ االتصاؿردنية مع تكنولوجيا كيؼ تتواصؿ اإلعالمية األ -2

 ؟االتصاؿردنيات في مجاؿ تكنولوجيا ما مؤىالت اإلعالميات األ -3

  ؟االتصاؿردنيات في مجاؿ تكنولوجيا المعوقات التي تواجو اإلعالميات األ ما أبرز -4

 :حدود الدراسة 

ومدى تفاعميا وتعامميا مع االردنية، ىتماـ الدراسة بواقع اإلعالمية اينحصر  :الحدود الموضوعية -
 .الميمف وجية نظر اإلعالميات األردنيات العامالت في القطاع اإلع االتصاؿثورة تكنولوجيا 

 .والخاصة في المممكة األردنية الياشمية ،المؤسسات اإلعالمية الحكومية: الحدود المكانية -

 كانوف األوؿ مف عاـ  حتى أيارخالؿ الفترة مف  ىذه الدراسة ميدانياً أجريت  :الحدود الزمانية -
 .ـ2012
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 :الدراسةمحددات   
مف واقع اإلعالميات األردنيات في عصرنا  بة جداً بيا الدراسة الميدانية قري تف النتائج التي خرجإ 

في مجتمع الدراسة لو تـ ذلؾ  ذاتعمى الراىف، إال أنو قد يصعب الجـز بتعميـ نتائجيا بشكؿ عاـ 
حتماؿ إحجاـ بعض أفراد ا: باإلضافة إلى محددات أخرى مثؿ. زماف آخر غير ىذا الظرؼ الراىف

 . وغيرىا  ،ستجابة العينةا أو ضعؼ ،عف اإلدالء بآراء دقيقةالعينة 
 
 

 : مصطمحات الدراسة

مف الكممة " تقنيات" ػبوالتي عربت ( Technologhy)لغويا اشتقت كممة تكنولوجيا  " -: التكنولوجيا 
أو  تعني تركيباً التي  ،(Texere)أو ميارة، والكممة الالتينية  تعني فناً التي و  ،(Techne)اليونانية 

عمـ الميارات أو  :كممة تقنيات تعنيف إتعني عمما أو دراسة، وبذلؾ فالتي  (Logos)، والكممة نسجاً 
 .(125، ص1993أبو عرقوب، " . )لتأدية وظيفة محددة ؛أي دراسة الميارات بشكؿ منطقي ،الفنوف

 

  Empowermentمفيوم التمكين 

يدؼ إلى تعزيز ثقُة يالتمكيَف يتمثؿ في إطالِؽ حريِة الموظِؼ، وىو حالٌة ذىنيٌة، وسياٌؽ إدراكٌي 
تساعده في اتخاذ قراراتو، واختيار النتائج التي  ،والقناعة بما يمتمؾ مف قدراٍت معرفيةٍ  ،اإلنساف بنفسو

لتكوف دافًعا لتعزيز خياراتيـ،  ؛توسيع قدرات الناسإلى يريد الوصوَؿ إلييا، وييدؼ التمكيف أيضا 
ـ، فيـ بذلؾ ليسوا ذ القرارات التي تؤثر عمى حياتيتخااودعمًا النفتاح آفاؽ حريتيـ، ومشاركتيـ في 

المعاني وآخروف، . )واتخاذ القرارات والسياسيات ،ف في عمميات التنميةو بؿ مشارك منتفعيف فحسب،
 (.188، ص 2011



 

 

 

6 

مدى تقبؿ  ،االتصاؿتعامؿ اإلعالميات األردنيات مع تكنولوجيا "  :تقصد الباحثة بعبارة :التعامل
لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العمؿ  تياومواكب ،تياوكفاء ىا،واستعدادنية اإلعالمية االرد

 .اإلعالمي

والتدريب والتوظيؼ  ،مدى اىتماـ المؤسسة اإلعالمية بتوفير فرص التعميـ :ويقصد بو :اإلدماج
 .االتصاؿلإلعالمية األردنية في بعض الوظائؼ التي تتعامؿ مع تكنولوجيا 

في إحدى مؤسسات وسائؿ اإلعالـ األردنية تعمؿ ىي كؿ موظفة أردنية : األردنيةاإلعالمية 
تتعاطى مع الجوانب االعالمية مف تحرير ومونتاج وتصوير و ، (المطبوعة والمسموعة والمرئية )
 .االتصاؿخرى التي ليا عالقة بتكنولوجيا عالمية األُ والمسوؤليات اإل ،شراؼا  خراج و ا  و 

واألجيزة التكنولوجية المستخدمة  ،واآلالت ،جميع أنواع الوسائؿ واألدواتىي  -:التصالتكنولوجيا 
بأشكالو بيف  االتصاؿأو التي تستخدـ في  ، ياأو تخزين يا،أو نقم تيا،أو معالج ،المعمومات في تسجيؿ

 ،وأجيزة الفاكس ،وشبكات الربط ،االتصاؿووسائؿ  ،تكنولوجيا الحاسبات :طرفيف أو أكثر، وتشمؿ
تصاؿ الوتظيػر التكنولوجيات الجديدة ل. تاالتصااليرىا مف المعدات التي تستخدـ بكثرة في مجاؿ وغ

سمكية الت االتصاالمتحركة، وبيف الساكنة و الوالصورة  ،مف خالؿ الجمع بيف الكممة المكتوبة والمنطوقة
تا ،وتحميؿ مضامينيا ،ثـ تخزيف المعطيات ،فضائيةالرضية أو األالسمكية الو   ،حتيا بالشكؿ المرغوبوا 

مجمؿ "  :ىي حسب المعجـ اإلعالمي االتصاؿوتكنولوجيا . وفي الوقت المناسب والسرعة الالزمة
والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في  ،واألدوات والوسائؿ المادية ،المعارؼ والخبرات المتراكمة والمتاحة

نتاجيا وتخزينيا ،ومعالجتيا ،جمع المعمومات  ،وتبادليا أي توصيميا الى األفراد ،عيا ونشرىاسترجااو  ،وا 
 ( . 166،  2004حجاب ، " ) والجماعات 

 : المؤسسات اإلعالمية األردنية

 .مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني. 1

 . (بترا)وكالة األنباء األردنية . 2
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 . جريدة الغد.  3 

 .جريد الرأي. 4 

 .جريدة الدستور. 5 

 .ـ جريدة العرب اليو . 6 
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :تمييد

 :وسائل اإلعالم والمرأة 
 
وبعد أف  ،األردف اومني ،العالـ الثالثدوؿ  يمنذ عقود ف ذاتوإف موضوع اإلعالـ والمرأة ، يفرض   

ىذه الدراسة و  ،امةالمستد وأساسي مف عوامؿ التنمية ،يـمأصبح كؿ محور لو أىمية خاصة كعامؿ 
تمقي الضوء عمى  مدى حضور اإلعالمية األردنية في وسائؿ اإلعالـ الحديثة في األردف، وبشكؿ 

جماىير  إلى  كونيا وسائؿ اتصاؿ جماىيرية تصؿ ؛(المكتوبة والتمفزيوف واالذاعة الصحافة)خاص 
كتحد مف  عمى األجندة التنموية،باإلضافة لالىتماـ بالتكنولوجيا الحديثة التي وضعت كأولوية  كثيرة ،

عصر عولمة " في  جية، وآلية لتسريع عممية التنمية المستدامة، ومواجية المستجدات والمتغيرات
 .مف جية أخرى"  االتصاؿ

د ربطت ، فقوالمعمومات االتصاؿو  ،أطمؽ عمى عصرنا ىذا، عصر التكنولوجيا وثورة وسائؿ اإلعالـ
 ،جميع أنحاء المعمورة يف يااألىـ في اتصاؿ الناس مع بعضتعّد دوات التكنولوجيا الحديثة العالـ بأ

 ،والفاكس والتمفوف والراديو السمكي والالسمكي، وااللكترونيات االتصاؿ :وأىميا حتى يومنا ىذا
األقمار الصناعية واالطباؽ الالقطة، وتطورت  ومؤخرا ،والصحافة المكتوبة وااللكترونية، والحاسوب

  .أصبح يضـ كؿ ىذه األدوات يالذ ،لإلنترنت والتمفوف النقاؿ باإلضافة" الرقمية " لتصبح اليـو 
يتفاوت استعماؿ و  ،ياستعمالتبعا ال" النقمة"أو، "النعمة"بػوىذه األدوات اإلعالمية جميعيا يمكف وصفيا 

 ودوؿ ،يةواإلعالـ مف بمد آلخر بشكؿ واضح، وبفارؽ كبير بيف الدوؿ الصناعية الغن االتصاؿوسائؿ 
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فر بيا ىذه ا، ويالحظ أف لذلؾ عالقة بالمستوى االقتصادي والتعميمي، فالدوؿ الغنية تتو الفقيرة العالـ
  .عمى مف الفقيرةأاالدوات بنسب 

ؤدي يوالقوميات بالشكؿ الذي  ،أصبحت تخترؽ الحدود االتصاؿوبات مف المعموـ أف وسائؿ اإلعالـ و 
والدوؿ "الحكومات  " إثارة لخوؼ كثر ، ولعؿ ىذه النقطة ىي األإلى انحسار دور الدوؿ والحكومات 

الجنسيات  ف الشركات متعددةو، ألوال يراقب وال يوج   ،تتحوؿ إلى جياز ال يممؾ مف أفذات السيادة  ، 
ثقافة الشعوب  ستحكـ العالـ وتجعمو بال حدود، كما اف ما تبثو وسائؿ اإلعالـ سيؤثر عمى

يتنبأ ىننجتوف  الصراعات الدينية والعرقية كماجانب صراع الحضارات إلى وخصوصيتيا، وقد يخمؽ 
 ( .  1990صراع الحضارات ،  )في كتابو 

حماية  مما استدعى تأكيد أىمية ؛ويرى المفكروف العرب أف ىذه التحوالت تسمى غزوا ثقافيا
وسيمة  والصناعة ،تحدياذاتيا  بحدّ  الخصوصية لكؿ دولة ومجتمع ، وأف وسائؿ اإلعالـ الحديثة تعدّ 

تكويف صورة جديدة  أو ،ومنيا المساىمة في تغيير صورة المرأة التقميدية ،لتفعيؿ التحديات األخرى
كإنساف، وتحافظ عمى حقيا في ممارسة  لممرأة تتالءـ مع المستجدات والمتغيرات، وبيذا قد تحقؽ ذاتيا

  .شاركة في عممية التغيير واإلصالح المنشودلمم نشاطيا السياسي واالقتصادي واالجتماعي، باإلضافة
يكوف  قد  ،فعاال ااف ليا تأثير  المتواصمة حوؿ تأثير وسائؿ اإلعالـالعممية تؤكد نتائج الدراسات و   

الناس في المجتمع وتصرفاتيـ، فالبرامج التي تعرض عمى التمفزيوف والمواد  عمى سموؾ سمبيًا أو ايجابيا
الذي  أو غير مباشر عمى ،دور في التأثير بشكؿ مباشرب قـولصحافة المكتوبة تبالراديو، أو ا التي تبث

  .يمتقط رسائميا
كما اف . تشكيؿ حياتنا الفكرية والسموكية دور كبير فيإذ يقوـ ب ؛الصحافي قائدًا لمرأي العاـويعد 

ضا يعزز ما بؿ أيفقط مف وضع القضية لممناقشة  أف الجميور عادة ال يتعمـالى الدراسات أشارت 
والصور الذىنية التي تخمقيا لدى  ،المضموف لمرسالة اإلعالمية وىذا يدؿ عمى أىمية. يكتب ويؤكده

 (  Maxwell , 1972) كررت ووضعت عمى أولوية األجندة  وخاصة إذا ما ،المتمقي
ذا المجاؿ ى يوتؤكد النظريات فتغيير األذواؽ، والصور الذىنية، باإلجماؿ تؤثر وسائؿ اإلعالـ في و  

وكذلؾ نرى أف وسائؿ األعالـ  ،ترتيب األجندة لمناس يكبير ف دورب قوـيمكف لوسائؿ اإلعالـ أف ت انو
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عصر العولمة أصبحت تخترؽ الحدود وتصؿ لمدوؿ دوف  الغربية وخاصة األمريكية فى االتصاؿو 
إليصاؿ  عددة؛تأصبحت تحرص عمى بث األخبار والتحميالت والبرامج المو  عوائؽ وتيدد ىويتيا،

ت ذلؾ إلى بث رسائؿ تعدّ و  ،ا سواء أكانت سياسية أـ تجارية أـ اقتصاديةيمصالح الرسائؿ التي تخدـ
 تدخؿ فيإذ ترى انو  ؛الدوؿ العربيةالذي ترفضو " الغزو الثقافي " بػوسياسية وثقافية سميت  اجتماعية

المفاىيـ يستمر العمؿ لنشر حيث ىذه األياـ في خاصة وب ،خصوصيتيا مف ديف وثقافة وتقاليد
ذي ال" النضاؿ المشروع "وتشوه مفاىيـ  ،"واإلصالح" "بالديمقراطية"تتعمؽ  والكممات والرسائؿ التي

  ."اإلصالح"تخدـ مصالحيا باسـ  يكما تيتـ بالترويج لممشاريع الت، " اإلرىاب "تسميو 
 
 
 

 :إنجازات كثيرة وطموحات كبيرة : اإلعالميات األردنيات 

وفي . ولكف بدرجػة بسيطػة ،ػـ يقتصر العمػؿ اإلعالمػي عمى الرجاؿ، إذ جذب اىتماـ النسػاء أيضاً ل
وبعدىا في  ،وما بعدىا توجيت المرأة إلى العمؿ في اإلعالـ المسموع ،ات مف القرف الماضييالخمسين

كتابػة األخبار  :ثؿمفي جميػع مجاالت العمػؿ اإلعالمػي األردنية  و أبدعػت المرأة ،اإلعالـ المرئي
 . وغيرىا الكثير ،وتقديـ النشرات اإلخبارية والبرامج ،والتحقيقات ،والتقارير والمقاالت

مى تأىيػؿ نفسيا لمقياـ عممت علـ يتوقؼ اىتماـ المرأة بالعمػؿ اإلعالمػي عمى اليوايػة أو الموىبػة، بؿ و 
حققػت و  ،خارجووالجامعات داخؿ األردف و  التحقػت بالمعاىدف، بعممػيا اإلعالمػي بجدارة وكفػاءة 

والعمؿ اإلذاعي والتمفزيوني  ،اإلعالميػات األردنيػات إنجازات بارزة عمى مستوى اإلدارة اإلعالمية
 . والصحفي واألكاديمي

 ،ات مف القرف الماضييليمى شرؼ إلى منصب وزيرة اإلعػالـ فػي الثمانين ةوصمػت اإلعالميػلقد و  
 ،وبعد رؤية وروية ،وكانت صاحبػة موقؼ.شيد ليا القاصي والداني بذلؾعمميا،  فيوأثبتت جدارة 

دارة حصيفػة،  مف قيػادة اإلعالـ األردنػػي بمينية عالػية دوف التأثير تولييا الوزارة تمكنت خالليا اذ وا 
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حظػػى شرؼ تليمى وما زالت  . وكؿ عقؿ مسؤوؿ يحتـر ذاتو ،عمى حرية الصحافة التي يكفميا الدستور
وىو عضوية مجمس األعياف  ،وتتبوأ اآلف موقعًا ميماً  ،باحتراـ اإلعالمييف وغيرىػـ مف أبناء األردف
وتقوـ  ،وقيادات أردنية قدمت الكثير لموطػف والشعػب ،األردني الذي يضـ رؤساء الوزارات السابقيف

 . أيضًا بالعديػد مف الميمػات العامة عمى مساحة الوطف
لجميع بالكفاءة اإلعالمية ألي شخص عمى أرض األردف، فإف شخصية مثػؿ الدكتػورة عندما يعترؼ ا 

ثورة في  ةحدث، مسيمػا بحػوث تفػرض نفسيػا لتكػوف مدير إدارة اإلعالـ في الديواف الممكػي الياشمي
ر مدرسػة وأصبحػت كتابػة مثؿ ىذه األخبػا. واألسرة الياشمية ،كتابة أخبار جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني

 . ويتعمموف منيا الكثير ،جديػدة في األردف يقتدي بيا أصحاب مينة اإلعالـ
نمػػا   التفاني في ذلؾ يعود إلى ولـ تحقػؽ الدكتورة بحػوث ىذا التميػز الذي وصمػت إليػػو مف فراغ، وا 

. التي عممت بيا ةعددتاألبحػاث والوظائؼ الممواصمػة الدراسات العميا و بواالرتقاء بو  ،العمؿ اإلعالمي
وبعدىػا أكممػت  ،في التمفزيوف األردنػػي  اإلنجميزية األخبار بقسػـفقد بدأت عمميػا اإلعالمػػي مذيعػة 

و تدرسالذي  ،دكتوراه في اإلعالـشيادة دراساتيػا العميػا في الواليات المتحػػدة األمريكيػػة لتحصؿ عمى 
 و ،ثـ عممت مع منظمات األمـ المتحدة في األردف ،لزمفاألردف ردحػًا مف ا يفي جامعة اليرموؾ شمال

وبعدىا جرى اختيارىا لمعمؿ مديرة إلعالـ الديواف الممكي الياشمي  ،ؤسسة نور الحسيف لم تنفيذية مديرة
 . 
وتتعػدى بعػض اإلعالميػػات األردنيػػات مجػاؿ العمػؿ في اإلذاعة والتمفزيوف والصحؼ إلى مجاؿ  

 ،ػي مثؿ الصحفيػػة محاسف اإلمػػاـ التػي أنشأت مركػز اإلعالميػات في األردف الذي قدـالتدريب اإلعالمػ
وقد . تيفوزيادة كفاء يفوتأىيم ،يفتدريبلويقػدـ الكثيػر لمصحفيػات واإلعالميػات األردنيػػات والعربيات 

ي مف المؤسسات ويحظى بالدعـ المعنو  ،وصػمت شيػػرة ىذا المركػػز إلى الكثير مف الدوؿ العربيػة
وعممػت الصحفية اإلماـ في  . واتحاد الصحفييف العرب ،وجامعة الدوؿ العربية ،اإلعالمية األردنية

وقدمػت الكثيػر لمجتمعيػا والمجتمعػات  ، العربية وبعض الصحؼ والمجالت ،الصحػؼ اليومية األردنية
رأت أف مف واجبيا تجاه و . لة الجريئةوالتحقيػؽ اليادؼ والمقا ،العربيػػة مف خالؿ الكممػػة الصادقة

زميالتيا اإلعالميات والصحفيات إنشاء مركز يقوـ بميمة تحسيف كفاءة ىذه الفئة المبدعة والمثابرة 
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 . وقدراتيا
نمػا ىنػاؾ الكثيػر مػف اإلعالميػػات المبدعػات،   وال يقتصػر اإلبداع عمػى ليمػػى وسيمػا ومحاسػف، وا 

تفاحػة التي وصمت إلى موقع رئيسة المذيعيف في مؤسسة اإلذاعػة والتمفزيوف  ومنيػف المذيعػة سوسػف
يماف التؿ التي أصبحت مديػرة لمركػز التدريب في المؤسسػة ذاتيا ،األردني وأمينة التايو التي  ،وا 

وسميرة عوض ودينا  ،حصمت عمى موقع مديرة مديرية التحقيقات الصحفية في وكالة األنباء األردنية
 . في ىذا المقاـ فيصعب ذكرىالكثير مما وغيرىف  ،ا المتاف وصمتا إلى موقع رئيسػة تحريرزورب

أما في المجاؿ النقابي، فقد وصؿ العديد مف اإلعالميات والصحفيات إلى عضوية مجمس نقابػة  
ف لـ تصػؿ إحداىف إلى منصب   ،ودينا زوربا ،محاسف اإلماـ :، ومنيفنقيبالالصحفييف األردنييف، وا 

عالمي الممتػد عمػى مػدى وأمػاـ اإلعالميػات األردنيػات مسافػة طويمػة مف الطريػؽ اإل . وفمحة بريزات
ويستوجػب مساعدة إخوانيف اإلعالمييف  ،يتطمب المزيد مف العطػاء واإلنجػاز واإلبػداعالذي  ،األفػؽ

: اإلعالميات األردنيات كر،الس)  .لى تقدـ الحضارات واألمـاوالصحفييف، وىي مساعدة تعد مؤشرًا 
 مقاؿ منشور عف طريؽ الرابط( إنجازات كثيرة وطموحات كبيرة
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 :    التعامل مع اإلعالميات في اإلعالم الرسمي األردني

 
أو مساعد  ،حاؿ وصوؿ اإلعالمية األردنية إلى مناصب رفيعة في اإلعالـ كمديرة لمحطة اإلذاعة

ؿ كثير مف اآلماؿ قتَ وتُ  ،وتقؿ الفرص لتحقيؽ األحالـ ،أو رئيسة تحرير، تبدأ الصعوبات ،ير تمفزيوفمد
عمى أبواب اإلدارات صاحبة النظرة غير الشمولية، فتبدأ عممية المحاباة لصالح الرجؿ بالحصوؿ عمى 

اإلعالمية األردنية إلى ت  ، فيما ظمدرجات الوظيفية العمياالدورات التدريبية التي تؤىمو لمحصوؿ عمى ال
أصبحت ترفض  يا أنحتى زمف ليس ببعيد محرومة مف الحصوؿ عمى مثؿ ىذه الدورات التدريبية، 
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 .عمنا مثؿ ىذه الممارسات

ومنذ تولي امرأة إعالمية متفيمة لقضايا المرأة، منصب وزير اإلعالـ،  ،اتيمف منتصؼ الثمانينمنذ و  
 والذي كفّ  ،ف عمى فرص أكبر، ويتمتعف بحقيف في الترقيبدأت اإلعالميات األردنيات يحصم

ات وتحديدا يدخمت اإلعالمية األردنية الحقؿ اإلعالمي مع بداية الخمسيني . محرومات منو لمدة طويمة
 يوبق. واجتيدت في إعداد برامج ناجحة وتقديميا ،وتميزت بحب العمؿ وتحقيؽ الذات ،العمؿ اإلذاعي

بدافع  كثيرة تحدياتيا ىذا النجاح إلى وعرض  . أف تمكنت مف بموغ درجات عمياالعمؿ بيذا الدافع إلى 
، بؿ وصؿ في بعض ولـ يقؼ األمر عند ىذا الحدّ . نتصار لخآخريف وغالبا لمجنس اآلخراالالغيرة أو 

 . لرجؿااألحياف إلى التخمص مف اإلعالمية بإحالتيا إلى التقاعد حتى ال تنافس 
كما أف الكثير منيف وصمف . فر لكؿ اإلعالمياتاور في المجاؿ اإلعالمي لـ تتو إف فرص التقدـ والتط 

إلى مواقعيف المرموقة بسبب ما توليو القيادة العميا لمدولة مف اىتماـ بمجاالت األسرة والطفؿ والصحة 
فقد  .ىناؾ موقؼ نمطي منبثؽ مف ترسبات قديمة لـ تعط المرأة مكانيا في المجاؿ اإلعالميو . والتربية

بسبب  ؛مف الرجاؿ والنساء أيضاليا حققتو اإلعالمية سببا في توجيو انتقادات كثيرة  لذيكاف النجاح ا
 .بموغيا مواقع كانت حكرا عمى الرجاؿ

إف مواجية الصورة النمطية لممرأة زاد مف أعباء اإلعالمية وجعميا تبذؿ جيودا مضاعفة إلثبات   
 . ميةوكفاءتيا عمى الساحة اإلعال ،ذاتيا

وعدمو ألسباب تتعمؽ بالكفاءة  ،تراوح التعامؿ مع اإلعالميات خالؿ العقود الماضية بيف التقبؿ 
وتنقسـ األسر األردنية إلى ثالث فئات متفاوتة النظرة إلى عمؿ المرأة . واألوضاع االجتماعية واألسرية

التي تيا، والفئة المحافظة جدا أف عمميا ضرورة إلثبات ذاالتي ترى الفئة المحافظة : في مجاؿ اإلعالـ
أما الفئة الثالثة وىي الفئة األكثر . ترى أف خروجيا لمعمؿ بصورة عامة غير مقنع ومرفوض أصال

أف المنزؿ ىو المكاف  رىوت. ضررا عمى تقدـ اإلعالمية في عمميا، فيرتبط عمؿ المرأة لدييا بالحاجة
وتنتمي ىذه الفئة المسايرة . بمقدار الحاجة لدخميا ياعموتد اإلعالميةوتحتـر ىذه الفئة . الطبيعي لممرأة

 ؛ولكف وجودىا في المجتمع يجعميا مضطرة لممسايرة ،إلى ثقافة اجتماعية ال تتسـ بالجرأة أو الصراحة
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 . لكي ال تبدو شاذة عنو

اب ثقة وبالتالي اكتس ،قد تكوف النظرة لإلعالمية تغيرت مف خالؿ إقباؿ المرأة عمى العمؿ اإلعالمي  
والمتمثؿ أساسا في  ،ومع ذلؾ تقع عمى اإلعالمية مسؤولية القياـ بدورىا عمى أكمؿ وجو ،المجتمع

إذ . وال يخفى ما لإلعالـ مف تأثير بالغ في االتجاىات النفسية والمعتقدات ،عممية التنشئة االجتماعية
ؿ مع اإلعالميات في اإلعالـ التعامجرادات، ). مف أقوى المؤثرات في تحديد السموؾ االجتماعي دّ يع

 مقاؿ منشور عف طريؽ الرابط (الرسمي األردني
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األردف في العقود األخيرة، وخاصة في باستفادت المرأة األردنية مف اإلنجازات التي حصمت  قدو   

دما نتاجية اإل جيا في العمميةالمجاالت الصحية والتعميمية، وىناؾ حاجة ماسة لتحسيف وضعيا وا 
لتفعيؿ دورىا في عممية التنمية  و. منتجة لتكوفومحاربة البطالة والفقر  ااالقتصادية، لرفع مستواى

كأولوية عمى أجندة المؤسسات الحكومية، بدليؿ استحداث وزارة خاصة تسمى  السياسية التي وضعت
 ( .التنمية السياسية وزارة)
السياسي واإلعالمي ،  ة العامة ممموسا، في جميع المجاالت ومنيا النشاطأصبح عمؿ المرأة في الحيا 

أو مراكز  ،مف وظائؼ وىناؾ عدة مؤشرات لدراسة نشاطات المرأة في العمؿ السياسي وىي ما تقوـ بو
ومؤسسات الدولية ذات الطابع  مؤسسات المجتمع المدني مف نقابات، يعمى المستوى الحكومي، أو ف

  .والصحافية والمؤسسات اإلعالمية ،رجية والسفاراتالسياسي والخا

اإلعالـ في التأثير  قوـ بوواإلعالـ عمى الدور الخطير الذي ي االتصاؿويجمع الباحثوف في مجاؿ  
 ،ألفكارامزدوجة تساعد عمى نشر  عالوة عمى ما تتميز بو وسائؿ اإلعالـ مف طبيعة" عمى المتمقي 

 ،تغيير القيـ والعادات والمفاىيـ التقميدية فيي قد تساعد عمى ،آف واحدفي  ياوترويجوالقيـ المتناقضة 
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فتسيـ  ،أو تعمؿ عمى تثبيت القيـ والرؤى التقميدية ،خمؽ أشكاؿ جديدة مف الوعيفي ذلؾ بتسيـ و 
 . " وذواتيـ وأدوارىـ الحقيقية ،عندئذ في تزييؼ وعي األفراد

ويعود ذلؾ  ،المجتمع كيؿ الوعي الثقافي والقيمي فيومما الشؾ فيو أف اإلعالـ لو دور ميـ في تش 
لمرأي العاـ مف مختمؼ الفئات  لتوصيؿ الرسالة اإلعالمية ؛لإلمكانات المتاحة أماـ وسائؿ اإلعالـ

وتكمف . القيـ الوطنية المتعمقة باالنتماء لالردف والوالء لمقيادة الياشمية الفذةال سيما و  ،االجتماعية
 ،حب الوطف واالعتزاز بو ممكا وارضا وكيانا :مثؿ ،شر القيـ الوطنية في المجتمعأىمية اإلعالـ في ن

والمحافظة عمى االنجازات االردنية المختمفة خاصة عطاء القيادة الياشمية  ،المكتسبات الوطنية وتعزيز
مؿ لتحقيؽ العو  ،لبمدبا والشعور بالفخر واالعتزاز ،والتضحية في سبيمو ،التاريخ والدفاع عف الوطف عبر

ويتجو االعالـ الى إبراز القيـ . والتطوعي ،والعمؿ الجماعي ،والوفاء والكبرياء الوطني ،مصالحو العميا
في إبراز دور القيـ في المحافظة عمى  دور اساسيّ باإلعالـ قوـ كقضية والدفع بيا إلى األماـ بأف ي

وشغؿ المناصب  ،شاركة االجتماعية والسياسيةالمو  ،والمفاىيـ المتعمقة بحقوؽ االفراد في التعميـ ،البالد
ليا تأثير كبير في  باعتبارىا وسائط ثقافية تربوية ترفييية ؛العامة مف خالؿ الوسائؿ اإلعالمية المتعددة

ورة وبم  ،قضية نشر ىذه القيـ وذلؾ إذا ما وضعت ليا سياسات واضحة تتبنى ،اتجاىات الرأي العاـ
ودورىا في التنمية  ،الوطف كيد عمى القيـ األساسية في حمايةالتأ وعي عاـ لدى المجتمع مف

بيا  ومساندتو لمبرامج الخاصة ،ومعالجة القصور في مجاؿ مساىمة اإلعالـ ،االقتصادية واالجتماعية
التي تعالج قضايا ميمة كالحد مف  الخاليا األساسية في المجتمع ولألنشطة األخرى ىحدإباعتبارىا 

) القرعاف ، محمد كامؿ )  .والمنجزات االردنية في شتى المجاالت ،مكتسباتاالىماؿ في ضياع ال
2010 ).  

المفاىيـ  يجابي لمجموعة مف القيـ التي تدعـالؿ االتجاىات نحو التبني ايعد  كما يمكف لالعالـ اف 
... سية والمشاركة السيا ،يـوالتعم ،المساواة في حؽ العمؿ :المرتبطة بقضايا المجتمع األساسية مثؿ

وتقديـ البدائؿ  وتحميؿ أسبابيا ،تناوؿ المشكالت والظواىر السمبية ذات العالقة باالساءة لموطفو  ،الخ
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الىمية  وخمؽ مناخ عاـ مؤيد ومتفيـ ،وترسيخ القيـ اإليجابية ،وتبني مفاىيـ جديدة ،ليا يجابيةالا
 .لموطفوالقوة والمنعة  ،وأىمية ذلؾ في تحقيؽ الرخاء ،القضايا الوطنية

 :الصحافة األردنية .0

مرت الصحافة األردنية بعدد مف المراحؿ التاريخية، التي كاف لكؿ واحدة منيا سػماتيا الخاصػة 
بيػػػا، مػػػف حيػػػث صػػػدور الصػػػحؼ، وأعػػػدادىا، وتوجياتيػػػا، وحرياتيػػػا، وقػػػوانيف المطبوعػػػات التػػػي تطبػػػؽ 

 .عمييا

، إال أنيػػػا جميعػػػًا تشػػػكؿ وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف تميػػػز كػػػؿ مرحمػػػة مػػػف ىػػػذه المراحػػػؿ بمميػػػزات خاصػػػة
السمات الرئيسة لمصحافة األردنية منذ نشأتيا وحتى يومنا ىذا، عمى اعتبار أف كؿ مرحمة منيا ما ىػي 

، ويمكػف تقسػيـ (210: 2002الكنػدي، ) إال امتداد لممرحمػة السػابقة ليػا، وتػؤثر فػي المرحمػة الالحقػة ليػا
 :ىي يةمراحؿ رئيس خمسمراحؿ تطور الصحافة األردنية إلى 

 (:1246-1221)مرحمة صحافة عيد اإلمارة  .1
ظيػػػرت فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الصػػػحافة األسػػػبوعية واألدبيػػػة، وكانػػػت الصػػػحافة فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرة محػػػدودة     

فػي مدينػة معػاف أوؿ صػحيفة  0291 عػاـ أواخػرالتػي ظيػرت ( الحػؽ يعمػو)تعد صحيفة "و  ،اإلمكانات
وكػػػاف يعمػػػؿ فػػػي تحريرىػػػا محمػػػد ، " عربيػػػة ثوريػػػة" :ىاشػػػعار و  ،صػػػدر فػػػي األردف ، وكانػػػت تكتػػػب باليػػػدت

األنسػػي وعبػػد المطيػػؼ شػػاكر، ولكنيػػا لػػـ تكػػف منتظمػػة الصػػدور، وكانػػت تػػوزع بالمجػػاف عمػػى المػػواطنيف 
  (.22: 1992الموسى، ) " .  األحرار في شرؽ األردف وسوريا ولبناف وفمسطيف

الجمػػػاىيري، باعتبارىػػػا ضػػػرورية لنشػػػر  اؿاالتصػػػواسػػػتوجب بنػػػاء الدولػػػة الحديثػػػة االىتمػػػاـ بوسػػػائؿ     
، وتمتيػا صػحؼ أخػرى الشػرؽ العربػيوىػي  ،المعمومات، فدخمت المطبعة، وصدرت أوؿ جريدة مطبوعة

 :ومػػف أبػػرز صػػحؼ ىػػذه المرحمػػة. كانػػت كميػػا أسػػبوعية، ولػػـ تصػػدر صػػحؼ يوميػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة
طيؿ الصػحؼ إذا أقػدمت عمػى نشػر أي شػيء وكاف يتـ تع. األردف، والميثاؽ، والوفاء، والجزيرة، والنسر



 

 

 

17 

وتميػػزت صػػحؼ ىػػذه المرحمػػة بعػػدـ (.23: المصػػدر السػػابؽ)يخػػالؼ قػػانوف المطبوعػػات فػػي تمػػؾ الفتػػرة 
 (.2003عبيدات، )عجز التمويؿ سوء األحواؿ األمنية، أو االنتظاـ في الصدور، إما بسبب 

 (:1270-1246)مرحمة صحافة ما بعد الستقالل  .2
لسػػػنة ( 20)ردنيػػػة فػػػي بدايػػػة ىػػػذه الفتػػػرة تحػػػت سػػػمطة قػػػانوف المطبوعػػػات رقػػػـ عممػػػت الصػػػحافة األ

صػػػػدر أوؿ قػػػػانوف  1953، وفػػػػي عػػػػاـ 1942عػػػػاـ ( نظػػػػاـ مراقبػػػػة المطبوعػػػػات)، ثػػػػـ صػػػػدر 1945
الموسػػػى، )متكامػػػؿ لممطبوعػػػات والنشػػػر، تبعػػػو صػػػدور قػػػوانيف أخػػػرى وتعػػػديالت عمػػػى ىػػػذه القػػػوانيف 

ظيػػػور الصػػػحافة اليوميػػػة، رغػػػـ الوجػػػود القػػػوي لمصػػػحافة وقػػػد تميػػػزت ىػػػذه الفتػػػرة ب (.111: 1992
األسبوعية، وتعد صحيفة النسر التي أصدرىا صبحي جالؿ القطب، الصحيفة اليوميػة األولػى التػي 

إصػػػػدار الصػػػػػحؼ  ةثػػػػر كات بيتميػػػػػزت فتػػػػرة الخمسػػػػين و ،اتيػػػػصػػػػدرت بانتظػػػػاـ فػػػػي مرحمػػػػة األربعين
   (.2005الكيالنػػػي وآخػػػروف، )ت األدبيػػػة والمجػػػالت السياسػػػية، وظيػػػور الصػػػحافة الحزبيػػػة والمجػػػال

الصػحؼ اليوميػة  بػيفوأىـ ما يميز الصحافة األردنيػة فػي تمػؾ الفتػرة ىػو عمميػة الػدمج التػي حػدثت 
 ،(فمسػطيف والمنػار)قػررت الحكومػة أف تػدمج صػحيفتي  اذاألربع التي كانت تصدر في تمػؾ الفتػرة، 

 (.131: 1992الموسى، ( )الدفاع والجياد)وصحيفتي 

الصػػحافة األردنيػة عيػد المؤسسػػية  دخمػت  (:1989-1971)مرحمةة صةحافة المؤسسةةات الكبيةرة  .3
ات، ونتيجػة لعمميػة الػدمج التػي قامػت بيػا الحكومػة ، صػدرت صػحيفة يات والثمانينيفي فترة السبعين

المؤسسػة )عػف ( الػرأي)صػحيفة  و، (الشركة األردنية لمصػحافة والنشػر)عف  1967عاـ ( الدستور)
 (.   147-143:المصدر السابؽ ( )ية األردنيةالصحف

تطػػوير مسػػتواىا الفنػػي لميمػػا دورًا فييػػا الدولػػة أدت وتميػػزت ىػػذه الفتػػرة بظيػػور صػػحافة مؤسسػػية قويػػة  
خضعت الصػحافة فػي ىػذه المرحمػة ألحكػاـ قػانوف المطبوعػات والنشػر لعػاـ //إمكاناتيا المادية، ودعـ و 

 ( . 2011العدواف ، )  1973
 :وحتى الوقت الحاضر  1989لصحافة في ظل الديمقراطية ما بعد عام مرحمة ا .4
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ات مرحمة العيد الديمقراطي، بصػدور قػانوف المطبوعػات يدخمت الصحافة األردنية في نياية الثمانين
وقد . والذي اعتبر متقدمًا وليبراليًا مقارنة مع قوانيف المطبوعات السابقة والالحقة 1989لعاـ ( 10)رقـ 

ذه المرحمة بسمات ميزتيا عف غيرىا، وبخصائص مف شأنيا بياف ما حممتو تمؾ الصحافة مف اتسمت ى
كثيػػػر مػػػف الصػػػػحؼ الجديػػػدة اليوميػػػة واألسػػػبوعية والحزبيػػػػة صػػػدور صػػػفات، فشػػػيدت السػػػوؽ األردنيػػػػة 

والمسػتقمة، وبػػدأت تأخػذ دورىػػا كسػمطة رابعػػة رقيبػة عمػػى الوقػائع واألحػػداث، وأصػبحت أداة فاعمػػة لتقػػويـ 
تسميط الضوء عمى المزايا والعيوب، والغػوص وراء األحػداث، والػدفاع عػف المصػالح العامػة بلديمقراطية ا

 (.167: 1998الموسى، )لألمة 

تممس طريقيا يا وفي ىذه األجواء الديمقراطية بدأت تظير مالمح صحافة جديدة، وكاف ىدؼ معظم   
إلػػػى إصػػػدار قػػػانوني المطبوعػػػات والنشػػػر  مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ قصػػػص إخباريػػػة تعتمػػػد اإلثػػػارة، وأدى ذلػػػؾ

وفي ظؿ االنفتاح الديمقراطي شيدت الحياة  .ف شددا عمى حرية التعبير المسؤولةيالمذ 1998و  1997
األردنيػة فيضػػًا مػػف الصػػحؼ الجديػػدة اليوميػػة والحزبيػػة واألسػػبوعية المسػػتقمة، والتػػي صػػدرت بمػػؤازرة مػػف 

نػػػػػًا ليبراليػػػػػًا جزئيػػػػػًا؛ يسػػػػػمح بالمقاضػػػػػاة فػػػػػي المحػػػػػاكـ ف قانو االػػػػػذي كػػػػػ 1993قػػػػػانوف المطبوعػػػػػات لسػػػػػنة 
 (.19: 2003الموسى،)

 (: (1994- 2011اإللكترونية  مرحمة الصحافة .5
 فييػا يحصػؿ لػـ عرفػت شػبكة االنترنػت منػذ مػدة، ولكػف الصػحافةالياشمية رغـ أف المممكة األردنية    

 شكؿ في المرة ىذه التغيير ليجري تدخؿ حصؿ اتيالتسعين أواسط في أنو إال نشوئيا، منذ اي تدخالت
 جديًدا عصًرا االتصاؿ ثورة دخمت حيث الميني بالكامؿ، بنائيا و صناعتيا، وأسموب ونمطيا ،الجريدة

 وعالقتيا قدراتيا اإلنترنت، بكؿ اإللكترونية بالشبكة العالمية، المعروفة المعمومات شبكة تقنية ظيور مع
  .الصحافة منياالمختمفة و  االتصاؿ بوسائؿ الوثيقة

 تشػيد الحػادي والعشػريف القػرف وبداية ،العشريف القرف نياية عم(  تاإلنترن( اإللكترونية الشبكة بدأت  
قباال شيوعا االتصاؿ وسائؿ أىـ مف وأصبحت واسعًا، انتشاًرا  البشػرية شػيدت" حيػث .العالـ دوؿ في وا 

 الزراعػة مرحمتػي عػف تػأثيره ونتائجػو فػي يقػؿ ال مسػارىا تحػواًل كبيػرًا وعميقػًا فػي األخيػرة العقػود فػي
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 المػوارد أسػاس المعرفػة جعمػت والمعرفػة، والتػي بالمعموماتيػة تسػميتو عمػى اصػطمح مػا وىػو والصػناعة،
 (.  1988شنب،  أبو)والتقدـ  والقوة

 اليف شيكاغو أوف صدرت حيث ، 1992 أيار في اإلنترنت عمى اإللكترونية الصحؼ ظيور بدأ  
 طارؽ والباحث الصحفي الكاتب يرى اليف، بينما أوف أميركا شبكة عمى إلكترونية صحيفة كأوؿ

 عاـ في اإلكتروني اإخباري اموقع طمؽأ مف أوؿ ىي األمريكية، بوست الواشنطف جريدة ديمواني أف
 النشر مف النوع عمى ىذا أطمؽو  الدوالرات، مف مالييفال عشرات آنذاؾ تنفيذه تكمؼ، و  1994
 ظيور بداية ىي " ىذه بحسب الباحثيف  وكانت ( .  2011العدواف ، )  "الرقمي رالحب" مصطمح
 بيف الربط طريؽ عف الوسائط متعدد اإلعالـ لظيور األولى الشرارة كانت اإللكترونية التي الصحؼ
 الكثير اإللكترونية الصحافة ظاىرة استوقفتو  .المعمومات تقنيات وبيف ، "الكمبيوتر"الحاسوب  تقنيات

 ظير أف ذلؾ نتيجة مف وكاف(    1997خميؿ، "  )بالرصد والتحميؿ فتعيدوىا والدارسيف، الباحثيف مف
 ليذه محدد تعريؼ وضع حاولنا ولو باإلعالـ اإللكتروني، الخاصة التعريفات مف الكثير األفؽ في

 وشبكات "نترنتاإل"اإللكتروني  الفضاء عبر يتـ االتصاؿ مف نوع إنيا: القوؿأنو يمكننا ف الصحافة
، ووميارات ووآليات المطبوعة الصحافة في العمؿ فنوف تستخدـ فيوو  األخرى، تاالتصاالو  المعمومات

 أو كوسيط اإللكتروني الفضاء استخداـ تناسب التي تقنيات المعمومات وآليات ميارات إلييا مضافا
 مع التفاعؿ مف المختمفة توالمستويا والصورة،  والصوت استخداـ النص ذلؾ في بما اتصاؿ، وسيمة

 الفضاء عبر الجماىير عمى ونشرىا ،وتحميميا ومعالجتيا، اآلنية اآلنية وغير األنباء الستقصاء المتمقي،
 .(2008معالي، )اإللكتروني 

 :2011ومف أبرز الصحؼ األردنية التي تصدر في الوقت الحالي       
ؤسسػػة الصػػحفية األردنيػػة، وقػػد صػػدر العػػدد يوميػػة عربيػػة سياسػػية تصػػدر عػػف الم:  صػػحيفة الػػرأي- 

وىػػي تعبػػر عػػف وجيػػة ، ومػػا تػػزاؿ تصػػدر بانتظػػاـ منػػذ ذلػػؾ الحػػيف 2/6/1971األوؿ منيػػا بتػػاريخ 
ويعبػػر عػػف  ،أرادت الحكومػػة األردنيػػة أف يكػػوف ليػػا صػػوت يػػتكمـ باسػػمياإذ النظػػر شػػبو الرسػػمية، 

مػف رأس %( 67)طػاع العػاـ بنسػبة منيجيتيا، فتـ إصدار صحيفة الرأي، وىي ممموكػة مػف قبػؿ الق
 .الماؿ
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يومية أردنية مستقمة، تصدر حاليػًا عػف شػركة الطبػاعوف العػرب، وقػد صػدر :  صحيفة العرب اليوـ- 
تيا أوقػد حاولػت منػذ نشػ ،، وىػي تعبػر عػف االتجػاه المسػتقؿ17/5/1997العدد األوؿ منيػا بتػاريخ 

يمة موفجرت عددًا مف القضايا الصحفية الأف تقدـ نكية صحفية مختمفة مف المعالجات الصحفية، 
 .  التي كاف ليا تأثير في الحياة السياسية واالجتماعية في المجتمع األردني

 برؤيػة ، تصػدر عػف الشػركة األردنيػة المتحػدة لمصػحافة والنشػريوميػة أردنيػة مسػتقمة:  صحيفة الغػد- 
صدر  .ة بالكامؿ لمقطاع الخاصوالممموك، وىي مف الصحؼ حديثة النشأة ،وممونة جديدة إخراجية

، وقد فاز موقعيػا اإللكترونػي بعػدد مػف جػوائز التميػز المحميػة 1/8/2004العدد األوؿ منيا بتاريخ 
 .واإلقميمية

 ،28/3/1967سياسػية عربيػة مسػتقمة، صػدر العػدد األوؿ منيػا بتػػاريخ  يوميػة:  صػحيفة الدسػتور- 
إلػػى شػػركة مسػػاىمة  1986تػػي تحولػػت فػػي عػػاـ تصػػدر عػػف الشػػركة األردنيػػة لمصػػحافة والنشػػر، الو 

 .عامة
صػػػدر ت، و 1975يوميػػػة أردنيػػػة مسػػػتقمة، صػػػدر العػػػدد األوؿ منيػػػا عػػػاـ :  صػػحيفة الجػػػورداف تػػػايمز- 

 .بالمغة االنجميزية عف المؤسسة الصحفية األردنية
وتصػػػػدر عػػػػف شػػػػركة البتػػػػرا  2003صػػػػحيفة وطنيػػػػة أردنيػػػػة يوميػػػػة أسسػػػػت عػػػػاـ :  صػػػػحيفة الػػػػديار- 

 .مار اإلعالميلالستث
يوميػػة أردنيػػػة سياسػػية مسػػتقمة، تصػػدر عػػػف شػػركة األنبػػاط لمصػػحافة واإلعػػػالـ، :  صػػحيفة األنبػػاط- 

  .2/5/2005صدر العدد األوؿ منيا بتاريخ . وتوزعيا شركة األجنحة لمتوزيع
يوميػػة أردنيػػة شػػاممة مسػػتقمة، صػػدر العػػدد األوؿ منيػػا كصػػحيفة أسػػبوعية بتػػاريخ :  صػػحيفة السػػبيؿ- 

. ، وانتظمػػت فػػي الصػػدور مػػا يزيػػد عمػػى خمسػػة عشػػر عامػػا دوف انقطػػاع أو توقػػؼ13/10/1993
صػحيفة يوميػة أردنيػة ناطقػة سػابع  ، اذ اصػبحتكانت انطالقػة السػبيؿ الجديػدة 10/2/2009وفي 

 .بالعربية
 .أسبوعية سياسية ثقافية:  صحيفة الوحدة- 
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 –إيمػػاف )تحػػت شػػعار  1972اـ منػػذ عػػاـ أسػػبوعية شػػاممة مسػػتقمة، تصػػدر بانتظػػ:  صػػحيفة المػػواء- 
 (.تحرير –حشد  –إخاء 

 .أسبوعية سياسية شاممة: صحيفة االردف- 
توزع الحدث //، 1995تواصؿ صدورىا بانتظاـ منذ عاـ . أسبوعية سياسية شاممة: صحيفة الحدث- 

 . بوساطة إدارة التوزيع بجريدة الدستور
 .اممةأسبوعية سياسية إعالنية ش: صحيفة المرآة- 
 .أسبوعية سياسية شاممة، تصدر عف الشركة النموذجية لمصحافة:  صحيفة الشاىد- 
 .أسبوعية سياسية شاممة:  صحيفة  الجزيرة- 
 .أسبوعية سياسية اجتماعية مستقمة:  صحيفة شيحاف- 
 .أسبوعية سياسية مستقمة:  صحيفة المحور- 
 .11/4/1994ر في عماف منذ جريدة اسبوعية أردنية معارضة تصد:  صحيفة المجد  -

 :مف أبرزىاالتي و إضافة إلى العديد مف الصحؼ اإللكترونية، 

      صحيفة المدينة اإلخباريةwww.almadenahnews.com 

 صحيفة سرايا     www.sarayanews.com 

      صحيفة عموف االخباريةwww.ammonnews.net 

 صحيفة آخر خبر     www.akherkhabar.net 

      صحيفة السوسنةwww.assawsana.com 

 : اإلعالم األردني

أردني حديث يشكؿ ركيزة لتحقيؽ  بناء نظاـ إعالمي"  :رؤية الممكية  لإلعالـ تتمثؿ فيإف ال
يتماشى وسياسة االنفتاح االقتصادي و  ،واالجتماعية والثقافية التنمية السياسية واالقتصادية

  . "رات الحديثة التي يشيدىا العالـويواكب التطو  ،األردف االجتماعي والثقافي التي ينتيجيا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A2%D8%AE%D8%B1_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://www.assawsana.com/
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 :عف طريؽ الرابط( بترا)موقع وكالة األنباء األردنية 

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic . 

 

وتخدـ أىداؼ  ،األردني تأخذ بعيف االعتبار روح العصر تطوير رؤية جديدة لإلعالـوتيدؼ الى   
وتتيح  ،وتعكس إرادتو وتطمعاتو ،فئاتو وأطيافو ؿوىويتو بك ،الوطف وتعبر عف ضمير ،الدولة األردنية
  .افس مع وسائؿ اإلعالـ األخرىاألردنية القدرة عمى التن لوسائؿ اإلعالـ

 :عف طريؽ الرابط( بترا)موقع وكالة األنباء األردنية 

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic. 

  

 ؛خراآل يأي والر أواحتراـ الر  ،تشجيع التعدديةعمى  المبني الحديثة الدولة إعالـ بناءوتعمؿ الدولة ل
التعبير عف ، و المسؤولة عرض وجيات النظر المختمفة في مناخ مف االستقاللية والحريةبوذلؾ 

عالمي عمى المينية االداء االممارسة وتقـو . عكس ارادتو وتطمعاتوتو  ،طيافوأفئاتو و  ؿالوطف بك
ما  وذلؾ مف خالؿ ،داراتياا  و  عالــ استقاللية مؤسسات اإل، ودعوالحرية المسؤولة ،بداعوالتميز واإل

  :يمي

  .عالمية المؤسسيةاستقاللية القرارات اإلو  ،عالميةدارات المؤسسات اإلإاستقاللية  -
تمكيف ىذه المؤسسات و  ،عالـفي ممكية وسائؿ اإل ماـ القطاع الخاص لممشاركةأفتح المجاؿ  -

االستقاللية والمينية و  ،مناخ مف الحرية المسؤولة دورىا الرقابي في المجتمع فيتأدية مف 
  .المتطورة

 :عف طريؽ الرابط( بترا)موقع وكالة األنباء األردنية  

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
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http://www.petra.gov.jo/public/Arabic. 

 

  :وذلؾ مف خالؿ ،عالمي والعمؿ بمينية عاليةاإل االرتقاء بالبعد الميني لمعمؿ -

 عالميوير مواثيؽ الشرؼ اإلتط.  
  ىيؿ والتخصصأوالت ،التدريببتوجيو تطور العمؿ الميني.  
 عالـواالستثمارية الخاصة بالصحافة واإل عالمية والصحفيةمراجعة القوانيف اإل.  
 يشيدىاالعصر والفنية التي ،خذ بالمتغيرات التقنيةاأل.  

 :بطعف طريؽ الرا( بترا)موقع وكالة األنباء األردنية 

 http://www.petra.gov.jo/public/Arabic. 

 

 

متابعة والسمكية جيدة تتيح لممواطف  شبكة اتصاالت سمكيةو  ،ر في األردف وسائؿ إعالـ حديثةفاتتو 
نو أبالنسبة لمتمفزيوف، فمف ينظر إلى أسطح المنازؿ يالحظ و  .صحافةزيوني، والالبّث اإلذاعي والتمف

يربط المشاىديف الذي ( الرقمي)المدف والريؼ والبادية باإلضافة إلى التمفزيوف  ينتشر بشكؿ واسع في
الذي  نتشار التمفزيوف في األردف تعدى المعدؿاف معدؿ إ :ويمكف القوؿ. العربية والعالمية بالفضائيات

 .شخص  1000لكؿ  اجياز ( 20)وضعتو اليونسكو وىو 
والدستور والعرب اليوـ والغد  يالرأ: ىي و  بالمغة العربية،خمس صحؼ يومية  ويصدر فى األردف

عدد المجالت الموجية لمنساء تزايد يالحظ و ، ( جوردف تايمز) وواحدة بالمغة اإلنجميزية ىي  ،ؿوالسبي
 ص األردف مطبوعات فى جميع المجاالت إذ يبمغ عدد المطبوعاتال ينقلمشباب واألطفاؿ، و  و

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.aspx?Lang=1&Page_Id=1157&Menu_ID=35&Site_ID=2
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التعميـ  مطبوعة، ويعزى ذلؾ الرتفاع نسبة( 3669)والدوريات والمجالت والصحؼ بجميع أنواعيا 
  .واف كاف األردف ال يزاؿ ال يقرأ كبقية العرب ،والتخصصات

إخبارىا ومشاركتيا في شتى  يوتغط ،وتضعيا عمى أجندتيا ،الصحؼ اليومية دور المرأةبرز وتُ  
في ميما دورا الصحؼ أدت و  الضوء عمييا، ومنيا السياسية، وال يخمو عدد منيا دوف تسميط ،المجاالت

مشاركة المرأة في كتابة المقاالت الصحافية  متابعة المعركة االنتخابية، ويالحظ أيضا، ظاىرة
الرجاؿ "كانت مقصورة عمى التي راء والتحميالت، و التعميقات واآل ازاوي :السياسية، وفي زوايا جادة، وىي

ومساىمتيا فى تغيير الصورة الخطية  ،ممرأةلالصحؼ بالدور السياسي  مما يدؿ عمى التزاـ؛ " فقط 
 واف كاف ىناؾ متسع لتطوير ،كأـ وزوجة وربة بيت فقط دوف االىتماـ باألمور السياسية التقميدية،

  .وصفو يـكما يحمو لبعض ،"النسوي"ػببداع دوف تصنيؼ نتاجيا اال يمشاركة المرأة بحيث تتساوى ف
 ،واالطفاؿ ويالحظ أيضا اىتماـ الصحؼ اليومية بإصدار مالحؽ خاصة تتعمؽ بالثقافة والشباب

بيـ، وبمشاركتيـ في التنمية  عالج فييا القضايا االجتماعية والرياضية واالقتصادية والسياسية المتعمقةتُ و 
  .عاـ حظ االىتماـ بمعالجة مشاكؿ األسرة بشكؿالمستدامة، ويال

يتعمؽ بالقضايا  وخاصة ما ،لمعرفة مدى تأثير مضاميف مثؿ ىذه المالحؽ ؛ومف المفيد إجراء دراسات
ناث الحكومية وغير الحكومية،  أجندة المؤسسات" أولوية " والذيف ىـ  ،الموجية لمشباب مف ذكور وا 

كثير مف  يكاف االىتماـ يبدو موسميا ف فا  و  في التنمية المتكاممة،ة الفاعمة الستقطابيـ في المشارك
  .  األحياف
مف تطور كبير ما زاؿ يتسارع مف القرف الحالي خالؿ العشرية األخيرة  االتصاؿشيدتو تكنولوجيا إف ما 

طبيعة العالقات و  ،تماعيةالجالعالقات اك ،كاف لو آثاره الواسعة عمى مناحي الحياة المختمفة
 ووالعالقات الداخمية في المؤسسات اإلعالمية،  ،ووظائفو المختمفة ،قتصادية، والعمؿ اإلعالميالا

 .   أشكاؿ الرسالة اإلعالميةو  ،عمى المتمقيف
، االتصاؿأتاحت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجاؿ  ىاوتعدد ،االتصاؿوبفضؿ تنوع تقنيات  
. الجماىيري االتصاؿسالة اإلعالمية التي تبث عبر وسائؿ دور متمقي الر في حدثت تغيرات كبيرة وأ

ونتيجة لذلؾ، انتقؿ المتمقي مف دوره السمبي إلى دوره االيجابي كطرؼ فاعؿ ومشارؾ في إنتاج الرسائؿ 
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لقد أسيمت ثورة المعمومات في إحداث تحوؿ عمى المشيد اإلعالمي العربي في العقد و  .اإلعالمية
، واستطاعت بعض ةاستجاب اإلعالـ العربي لتأثير ىذه الثورة الكاسحإذ ف، األخير مف القرف العشري
المتمثؿ " عالـ الموجة الجديدةإ"بػستفادة مف جوانب التقدـ، فنشأ ما يسمى الوسائؿ اإلعالـ العربية ا

  .والمواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت ،والصحؼ والمجالت اإللكترونية ،القنوات الفضائية العربيةب
تصاؿ، اللستفاد مف التقنيات التكنولوجية المتطورة او  ،اسمب وأ ايجابإ وال شؾ أف اإلعالـ العربي تأثر

وكثرة وسائؿ  ،مف حيث ازدياد حالة الفوضى وىي تقنيات غربية بال شؾ، لكنو أيضا تأثر سمباً 
ويسمح بتسرب  ،مما يشتت المواطف والمخططيف ؛والرسائؿ اإلعالمية في الفضاء العربي ،اإلعالـ

 .ياإلعالـ العربإلى الكثير مف اإلعالـ السمبي اليداـ 

زدياد زخـ النشاط اإلعالمي في العالـ العربي خالؿ السنوات ا ومف نتائج ثورة المعمومات أيضاً  
عمى سبيؿ المثاؿ  -السالفة، كما أف مكوناتو اتسعت عمى نحو غير مسبوؽ، فبرزت فضائيات عربية 

متد نطاؽ تأثيرىا إلى ما وراء الحدود الوطنية، وقدمت خطابًا احرية والتعددية، و عت ىامش الوسّ  -
حتكار وسائؿ اإلعالـ الغربية لنقؿ الخبر، وأسيمت في ا وأنيتف الخطاب اإلعالمي الرسمي، عبدياًل 

 .ىتماـ العالميةالوضع اإلعالـ العربي في دائرة ا

لكثير مف اما يزاؿ يعاني  وء اإلعالـ العربي، إال أنوعمى الرغـ مف ىذا التقدـ الممموس عمى أدا  
 :وأسباب كثيرة، منيا ،عوامؿلى إىذا األمر  رجعالعقبات التي تحوؿ دوف تطوره التطور المحمود، وقد ي

 .وغير ذلؾ ،قتصاديالجتماعي والسياسي والثقافي والتكنولوجي واالا

 

 

 :ومجتمع المعمومات التصالتكنولوجيا 

 :تصالال  تكنولوجيا
 والحدود،  يةاالتصال األدوات بيف الفوارؽ إزالةفي  الحديثة التكنولوجية التطورات سيمتأ
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 ،معقدة عالقات نشأت فقد السبعينيات، أواخر حتى المختمفة اإلعالـ وسائؿ بيف فصمت طالما التي
، المدى البعيدة تاالتصاالو  ،والبصرية السمعية األدوات تربط ،اإلعالـ أجيزة بيف ةداخممت

 (.٤٠٠٢ الياشمي،).والمعموماتية
 ؽائطر  حيث مف االختيار وفرص ،المرونة توفير عمى عمؿ االتصاؿ تكنولوجيا وسائؿ تطور إف 

مكانية ،االتصاؿ خدمات تجييز  ،االتصاؿ بعمميات المرتبطة النظـ وىي تكنولوجية، نظـ تجميع وا 
 ( ٠٩٩٠ شوقي،) كبير بشكؿ المؤسسة داخؿ األداء رفع في تسيـ والتي

 استطاع الذي التوزيع في النظر إعادة إلى اإلعالـ قطاع في السريع التكنولوجي التطور دعا ىنا ومف
 مف عقود أربعة خالؿ الجماىيري االتصاؿ وسائؿ وجود توازف عمى يحافظ أف

 نصوال ،والمتحركة الثابتة والصورة،  الصوت مجاؿ في المتعددة الوسائط تطبيقات فتطور الزمف،
 االتصاؿ وسائؿ بيا تقـو التي األدوار بكؿ القياـ عمى القادرة األداة اإلنترنت مف جعؿ والحركة

 ( .٤٠٠٠ العياضي،) مجتمعةً  الجماىيري

 شبكة عمى تحتميا التي المساحة في تكمف  الكبرى اإلعالـ وسائؿ تواجو التي التحديات اكبر إف 
 ويخدـ ا،بعض بعضيا مع متصمة ضخمة كمبيوترات شبكة وىي، (االنترنت) الدولية المعمومات
 %  100نسبة إلى يصؿ لمغاية سريع بشكؿ ، يزداد عددىـ مستخدـ مميوف ٤٠٠ مف أكثر االنترنت

 ثـ ،واألبحاث التعميـ قطاع إلى وامتدت ،عسكرية حكومية كفكرة أصالً  االنترنت فكرة بدأت وقد ،سنوياً 
 .(٤٠٠٢الصادؽ، ) .األفراد متناوؿ في أصبحت حتى التجارة

 

ىذه و والمعرفة، تجمت فيما يعرؼ بمجتمع المعمومات،  االتصاؿإف النقمة النوعية التي أحدثتيا ثورة 
، وجعم النقمة جعمت المعمومة والمعرفة زاداً  وما يتصؿ بيا  ،وسائؿ اإلعالـ تيتزود بو المواطف كؿ يـو

 . عرفة ومجتمع المعموماتمف أجيزة وأدوات وتقنيات، الوسيمة الرئيسية لعصر الم
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ويعرؼ مجتمع المعمومات بأنو جميع األنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعمومات  
ا وتنوع ختالؼ مناىجياويشمؿ إنتاج المعمومات أنشطة البحث عمى  ،إنتاجًا ونشرًا وتنظيمًا واستثماراً 

كما يشمؿ أيضا الجيود  ،عمى اختالؼ مستوياتيابتكار اللتطوير واا جيودمجاالتيا، باإلضافة إلى 
 .(28،ص 2006عمياف،.)اإلبداعية، والتأليؼ الموجو لخدمة األىداؼ التعميمية والتثقيفية والتطبيقية

والمعمومات تنتقؿ إلى معظـ البمداف العربية مع بداية العقد األخير مف  االتصاؿوقد بدأت مالمح ثورة  
نتشار القنوات الفضائية العربية المشغمة مف القطاعيف ارز تمؾ المالمح القرف العشريف، وكاف مف أب

ستخدامو بمعدالت نمو اوتوسع  يا،وتوسع انتشار خدمة اإلنترنت الحكومي والخاص، ورافؽ ذلؾ أيضاً 
ف تباينت  ،في الحريات الصحفية اممموس اسريعة غير مسبوقة، وشيدت بعض البمداف العربية تحسن وا 

غير أف المنظمات اإلعالمية العربية لـ تتمكف مف التخمص مف عوامؿ  أخرى،لة إلى مف دو  كثيراً 
لقد عرؼ المشيد اإلعالمي العربي و  ،(194،ص 2011أبو الحماـ،.)القصور الداخمية والخارجية فييا

تكنولوجيات  :تحواًل عميقًا في العقد المنقضي، أي منذ أوساط التسعينيات، بفعؿ عامميف ميميف ىما
نتشار ا، فيي االتصاؿأما تكنولوجيا . ، وتأـز الصراعات التي تشيدىا المنطقةالحديثة تصاؿاال

 .(110، ص 2008كوثر، . )نترنتالفضائيات وظيور اإل

واحتياجات الحاضر المتزايدة  ،إف الفجوة اليائمة بيف تردي الوضع الراىف لمتكويف الميني اإلعالمي 
الوطف العربي وفي لبناف، أصبحت تشكؿ تحديا كبيرا يواجو عممية ومتطمبات التطوير المستقبمية في 

مف الصعب : وقالت . رتفاع بو إلى مستوى األحداث والمتغيرات الحادثةواال ،تطوير العمؿ اإلعالمي
ولكف ثمة بعض التوصيات والمقترحات . إعطاء وصفات جاىزة لتجاوز تمؾ الفجوة أو التقميؿ منيا

ور حوؿ فكرة جوىرية ىي وضع إستراتيجية عربية مشتركة لمتطوير ترتكز عمى والحوار تتمح ،لمتفكير
رتباط بأىداؼ التنمية العتبار االتأخذ بعيف او ومعالجة شاممة لمموضوع مف جميع جوانبو،  ،مقاربة كمية

 والتطوير المتسارع ،جتماعية والثقافيةالومواكبة التحوالت ا ،وخططيا بشكؿ رشيد وديناميكي ،الشاممة
بحيث  ؛شاركي في جميع مراحؿ إعداد اإلستراتيجيةتوتبني المنيج ال ،في مجاالت المعرفة المختمفة

وليس  ،وبمشاركة جميع األطراؼ المعنية، أي مف القاعدة إلى القمة ،تنطمؽ مف واقع العمؿ اإلعالمي
 (2011العبد اهلل، . )العكس كما يحدث غالباً 
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عند بموغنا القرف العشريف ظيرت قوتاف : "ه الثورة بقولياىذ( Chris Laphan)وتصؼ كريس الفاف 
 استخداـ الكومبيوتر كوسيمة لمعالجة المعمومات :األولى :الجماىيري االتصاؿتعبراف عف نموذج 

بما يفكيا مف  االتصاؿالتطور المتسارع لوظيفة ىذه التكنولوجيا لتطوير  :خرى، واأل ىاونشر  ياوتحميم
الذي كاف يميز نظـ ( One to Many )ة، وقد كسرت نموذج الواحد إلى العديدرتباط بالزمف والمسافا

 أف يصبح ناشراً  ىاتفياً  وخطاً  ،التقميدية، وأصبح بإمكاف شخص واحد يممؾ كومبيوتراً  االتصاؿ
 .(22،ص2008صادؽ،)

ت االتصاالنتيجة لمتطورات في مجاؿ  ؛تصاالت واضحةاإف المجتمعات المعاصرة تعيش اليوـ ثورة  
إف تطور " :المتفائموفيقوؿ الجماىيري،  االتصاؿمع التوسع الكبير في وسائؿ و والكومبيوتر، 

: نقال عف Krogh,1996,7. )"صاؿ والتفاعؿالتغير مسبوقة ل التكنولوجيا الحديثة قدـ لإلنساف فرصاً 
 .(429،ص2011مراد،

أنفسيـ سواء كانوا  االتصاؿئميف بعمى القاذاتيا عكست  االتصاؿؾ، فإف التطورات في تكنولوجيا كذلو 
لوجود ثقافة تمييزية ضد المرأة في أغمب مجاالت العمؿ، فال بد أف المرأة  ، لكف نظراً أو إناثاً  ذكوراً 

وتفاعميا واستخداميا لتقنيات وسائؿ اإلعالـ  ،بعض تمؾ الثقافة في عممياآثار اإلعالمية تعاني 
، االتصاؿالحاصمة بيف الذكور واإلناث في مجاؿ تكنولوجيا  وتبدو مظاىر التمييز في اليوة. االتصاؿو 

 (.189، ص 2008كوثر، ". ) نترنت في العالـ العربيمف مجمؿ مستخدمي اإل% 6إذ تمثؿ النساء 

مف جانب آخر فقد أحدث التطور السريع في تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا ىوة بيف األغنياء و   
وقد  .بيذا الموضوعاألمـ المتحدة ىتمت المحاولة تخفيض عمؽ ىذه اليوة، والفقراء ىي اليوة الرقمية، و 

أظير التقرير األوؿ لممعرفة العربية الصادر عف مؤسسة راشد آؿ مكتوـ حصوؿ بعض التقدـ في 
فجوات ينبغي التصدي ليا بجدية وحـز إذا وجود  مجتمع المعرفة في العالـ العربي، إال أنو أظير أيضاً 

 العالـ العربيب أف التخمؼ في مجتمع المعرفة إلى مجتمع منتج لممعرفة، وأشار التقرير  أردنا إقامة
واإلرادة السياسية المدعومة برصد البيئات التمكينية والمؤسسات  ،يمكف تداركو إذا ما توفر الطموح
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نسانية تحقيؽ التنمية اإللوتحويؿ مكاسبو إلى وسائؿ مساعدة  ،القادرة عمى رعاية التطور المعرفي
 ( 16، ص2011العسكري،.)الشاممة

 : مفيوم اإلعالم الجديد 

والتقميدية مع  والبث الجديدة االتصاؿبيف تكنولوجيا   Convergenceولد اإلعالـ الجديد مف تزاوج 
ألنو ال  ؛سـالولـ تتبمور خصائصو النيائية بعد ، ويأخذ ىذا ا ،هؤ ، وتعددت أسماالحاسبة وشبكاتيا

قد نشأت داخمو حالة تزامف في و التقميدية ، ال في الوسيمة وال في التطبيقات ،  تصاؿااليشبو وسائط 
وىناؾ ( . 30-29، ص2008صادؽ ، . )  والصور المتحركة والثابتة واألصوات  ،إرساؿ النصوص

 ( : 30، ص 2008صادؽ ، : ) منيا " اإلعالـ الجديد " تسميات عديدة تطمؽ عمى 

اإلعالـ الشبكي و  ، Interactive Mediaاإلعالـ التفاعمي ، و   Digital Mediaاإلعالـ الرقمي 
عالـ و  ، Cyber Spaceالوسائط السيبرونية و  ، Online Media االتصاؿالحي عمى خطوط  ا 

عالـ الوسائط المتعددة ، و Hypermediaالوسائط التشعبية و  ، Info Mediaالمعمومات  ا 
Multimedia . 

مر يمثؿ مرحمة ف ىذا اإلعالـ ىو في واقع األ؛ إلشامؿ لإلعالـ الجديدتبدو استحالة وضع تعريؼ و 
وواضح ، فيي مازالت ، لخصائص التي لـ تتبمور بشكؿ كامؿوالتطبيقات وا ،انتقالية مف ناحية الوسائؿ

واذا اردنا وضع تعريؼ . وما يبدو اليوـ جديدًا يصبح قديمًا في اليوـ التالي  ،في حالة تطور سريع
. فيي بالتأكيد ستكوف قديمة بمجرد ظيور مبتكرات جديدة  ،الجديد بناء عمى الوسائؿ الجديدة لإلعالـ

شكاؿ والتكنولوجيا والخصائص عالـ الجديد ىو حالة مف التنوع في األويمكف استخالص فكرة اف اإل
 ،Individualityعالء حاالت فردية إالتي حممتيا الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية خاصة ما يتعمؽ ب

صادؽ، ) .وىي التفاعمية  ،تياف نتيجة لميزة رئيسيةأوىما ت Customizationوالتخصيص 
حاديًا أإف اإلعالـ الجديد بحسب ما ورد مف مداخؿ وتعريفات ونقاش ليس بثًا .  (35- 29،ص2008

 ،حتياجاتيـاس ا كانت تتميز بو نظـ اإلعالـ القديـ ، ولكنو تفاعؿ يختار فيو الناكموتمقيًا إجباريًا 
ىو و //ويشاركوف في الوقت ذاتو ليس بالرأي فقط ، ولكف بإعالـ شخصي خاص بكؿ فرد عمى حدة ، 
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وبموجب نظاـ اإلعالـ الجديد يمكف لوسائؿ . لى سماتو إالذي تحوؿ فيو المشاىد والتعرؼ أكثر 
المجموعات الصغيرة  اإلعالـ اف تقدـ لكؿ شخص ما يريد في الوقت الذي يريد ، وتزداد اىمية ثقافة

) .وسماع صوتيا بما يمكنو مف التفاعؿ مع الثقافات األخرى  ،التي تجد الفرصة لمتعبير عف نفسيا
 .( 35-29، ص2008صادؽ، 

لـ يكف بوسع  ومتعدد الوسائط ليؤدي أدوارًا جديدة كمياً  ،ىو إعالـ تعددي بال حدود اإلعالـ الجديد إذاً 
. ومنافس تمقائي لممدارس  ،يو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وسيمة تعريؼتقميدي تأديتيا ، فالاإلعالـ 

وىو يعمؿ في سياؽ مؤسسات جديدة تختمؼ كثيرا عما عيدناه في وسائؿ اإلعالـ التقميدية ، فيو ليس 
وف عمى مويحص ،عضاء خدماتيـاب وقراء ، ولكنو مجتمع متفاعؿ يتبادؿ فيو األإعالـ صحفييف وكتّ 

سس التي ف األأف نعرؼ أوفي الخالصة يجب عمينا  .وميةويمارسوف أعماليـ الي ،ساسيةاحتياجاتيـ األ
تفردية، ، الالرقمية، التفاعمية، التشعبية: وىي تشمؿ  ،قاـ عمييا ىذا اإلعالـ تختمؼ عما سبؽ

 يممس كامالً  ف تغيراً أب ف نقرّ أويجب عمينا  .لوجياو تزاوج الوسائط والتكن، الجماىيرية، و التخصيص
المية غير مسبوقة تأخذ ف ىنالؾ مستحدثات إعأ، كما وتطبيقياً  الوسائؿ االعالمية القائمة تكنولوجياً 

ف حالة جديدة ىي وسائؿ إعالـ حسب الطمب ا  ، وقد جاءت بتطبيقات وخصائص جديدة، و فمكانيا اآل
Mass Customization)  )  الجماىيري  االتصاؿتأخذ مكاف وسائؿ(Mass Media  )،  فا  و 

ندىا ستكوف جميع أجيزة وع ،( (Metamorphosisعممية تحويؿ وتغيير جذرية تتـ لموسائؿ القائمة 
والتغيير  ،(One way )ستخداـ كونيا أجيزة تعمؿ في اتجاه واحدوالراديو خارج نطاؽ اال ،التمفزيوف

ميدية التقجيزة حيث تعمؿ جميع األ (Interactive Media)الجاري يتجو نحو بناء وسائؿ تفاعمية 
لو مزايا لـ  ((Two waysتجاهاال نائي، وتصنع عالمًا اتصاليًا جديدًا ثوغيرىا عمى منصة الكمبيوتر

ىـ ما نالحظو ىو التحوؿ الذي حدث في عمؿ كبرى شركات أف أعمى  .عالـ القديـ فر في اإلاتكف تتو 
 Comminfotainmentر قطاع جديد يطمؽ عميو اسـ و ظيبميداف اإلعالـ الرقمي في ت االتصاال

، والمعمومات  Cumm االتصاؿ: تشير الى  ،مقاطع متجزئة مف كممات ةوىي كممة تتألؼ مف ثالث
Info   والترفيو ،Tainment  ، ت الياتفية دويتش تيميكوـ االتصاالتحولت شركة : عمى سبيؿ المثاؿ و

فوجدت نفسيا قد يـو يا ذات كذلؾ استيقظت شركة تيميكـو ايتالو  ،لى شركة برامج شبيية بالتمفزيوفإ
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حت تقدـ خدمات صبأة التي ويكذلؾ ىو الحاؿ مع شركات الياتؼ اآلسيو   ،لى شركة إعالـإتحولت 
 ( . 35-29، ص2008صادؽ، .) تمفزيونية 

 :نظرية الفجوة المعرفية 

سات التي ، وذلؾ نتيجة لمجموعة مف الدراتوودراس ردنيةتعددت المقاربات في تحديد واقع اإلعالمية األ
جت جيودىـ بالوصوؿ إلى مجموعة مف النظريات التي تفسر واقع قاـ بيا الباحثوف، حيث توّ 

 ،ف تكوف مناسبة لموضوع ىذه الدراسةأف نظرية فجوة المعرفة يمكف أرتأت الباحثة إوقد . اإلعالميات
 ،والمعمومات عمى المجتمع االتصاؿلتناوؿ ىذه النظرية ألثر تكنولوجيا نظرا ً  ؛وتفسير جوانبيا المختمفة

 . ، وىذا يتصؿ بالمحور األساسي ليذه الدراسةتعددةوفئاتو الم

ثر أو  ،والجماعات في المعرفة ،عمى فكرة التبايف الموجود بيف األفراد :"تقوـ نظرية الفجوة المعرفية  
( 283، ص2003إسماعيؿ،. د". )الجماىيرية في زيادة أو خمؽ ىذا التبايف االتصاؿالتعرض لوسائؿ 

نو مع أ" يروف فيو إذ وقد بدأ تعريؼ الفجوة المعرفية مف خالؿ الفرض الذي وضعو تيتينيور وزمالؤه، "
، تحدث الفجوة في المعمومات االتصاؿجتماعي مف خالؿ وسائؿ النسياب المعمومات في النظاـ ااتزايد 

كتساب المعمومات أكثر، اؿ إلى قتصادي األعمى، والتي تميالجتماعي واالبيف الفئات ذات المستوى ا
فراد أوىكذا تصنؼ النظرية "  ( 296، ص1997عبد الحميد،". )وبيف الفئات ذات المستوى األقؿ

جتماعي الالمستوى ا دّ قتصادية بناء عمى مستوى تعميـ الفرد، ويعاجتماعية االمجتمع إلى مستويات 
  باإلضافة إلى(."284 - 283، ص2003إسماعيؿ،. د". )في النظرية اأساسي اقتصادي متغير الاو 

عبد )ىي  و  ،وزمالؤه اف ىناؾ خمسة أسباب إلمكانية حدوث الفجوة المعرفية ،ذلؾ، يرى تيتشينور
 (  :289 - 297، ص 1997الحميد،

ية بيف الطبقات، فغالبًا ما يكوف ىناؾ تبايف في التعميـ، والتعميـ يعد الفرد االتصالتبايف الميارات  -1
 .القراءة والحديث والتذكر :معرفية األساسية مثؿلمعمميات ال
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عمى ربما أو ما يسمى بالخمفية المعرفية السابقة، والطبقات األ ،تبايف قدر المعمومات المختزنة -2
أو التعرض السابؽ لوسائؿ  ،تكوف قد اكتسبت المعرفة حوؿ موضوعات ما خالؿ مراحؿ التعميـ

 .االتصاؿ

لدى الطبقات األعمى، وبالتالي نجدىـ يشاركوف غيرىـ ممف يتعرضوف جتماعي الأىمية التواصؿ ا -3
حوؿ ىذه  ىـأو األخبار العممية، ويدخموف في مناقشات مع غير  ،وف العامةؤ لموضوعات الش

 . الموضوعات

 
 

  :الدراسات السابقة 
 

 تابةالك فنون تطور عمى والمعمومات التصال تكنولوجيا أثر" :بعنوان  ( ٩١١١  (شيخاني1 - 
 تطور عمى الحديثة والمعمومات االتصاؿ تكنولوجيا أثر لىإ لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفتو  ،"الصحفية

 ثـ وتشريف، األىراـ جريدة في االتصاؿب لمقائـ الصحفي األداء تطور و الصحفية، الكتابة فنوف
 جية، مف لصحفيةا الكتابة فنوف وبيف العامؿ ىذا بيف المتبادلة العالقات ودراسة التحميمي الوصؼ

 المسح منيج عمى الدراسة اعتمدتو  الدراسة، جريدتي في أخرى جية مف االتصاؿب القائـ وأداء
 الوصفي المسح :ىماو  ،الدراسة نوع مع يتفقاف لممسح رئيسيف أسموبيف الباحثة ستخدمتوا اإلعالمي،

 لشرح التحميمي والمسح يف،وتشر  األىراـ جريدتي في الصحفي والتحرير ،لمكتابة الراىف الوضع لدراسة
 ،يمافي االتصاؿب القائميف أداء تفسير وشرح،  الجريدتيف في ىاوتفسير  الصحفي والتحرير الكتابة فنوف

 االستدالالت خالؿ مف والمعمومات االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ بحجـ األداء ىذا عالقة مدىبياف و 
   .التفسيرية
 االتصاؿب القائـ قبؿ مف المستخدمة الحديثة يةاالتصال تكنولوجياال أف إلى نتائجيا في الباحثة وتوصمت

 يا في فرتاتو  حيث كافة، لوظائفو أدائو في والكيفي الكمي التطور عمى عممت األىراـ جريدة في
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 حجـ يزداد وكذلؾ واألماف، والسرية ،واالكتماؿ والكفاية االستخداـ وسيولة ،والدقة السرعة متطمبات
 وبيف ،اإلعالـ عمـو في المتخصصة  ،الشابة العمرية الفئات بيف الحديثة االتصاؿ ياتكنولوج استخداـ
 استخداـ فإف وبالتالي والمعمومات، االتصاؿ تكنولوجيا مجاؿ في تدريبية دورات عمى الحاصمة الفئات

 الكتابة فنوف ؿك تطور إلى أدى الحديثة االتصاؿ لتكنولوجيا األىراـ بجريدة ممثمةً  المصرية الصحافة
 .فييا الصحفية

 
 

   ، "معوقات األداء الميني لممرأة السعودية في الحقل اإلعالمي( "2004)عبد العزيز، عزة  -2
في المؤسسات الصحفية السعودية،  االتصاؿمبحوثة مف القائمات ب 40الدراسة عمى ىذه أجريت 

عالـ احتمت الترتيب الرابع أف المعوقات المجتمعية لعمؿ المرأة في اإلعف وكشفت نتائج الدراسة 
مؤكدة أف المعوقات المينية . واألخير في سمـ المعوقات التي تتعرض ليا اإلعالمية السعودية

معوقات تتعمؽ : وشممت بالترتيب ،تصدرت قائمة معوقات أداء المرأة السعودية في الحقؿ اإلعالمي
يدة، وعدـ نشر الموضوعات الجر  تتعمؽ بمراجعة الموضوعات مف قبؿ بالمصادر، ثـ ممارسات

أو  ،التغييرات غير المرضية التي تطرأ عمى الموضوعات بعد تسميميا سواء بالحذؼو أحيانا، 
 .وخاصة تبديؿ العناويف والمقدمات ،التبديؿ

وأظيرت الدراسة أف المعوقات اإلدارية تحتؿ الترتيب الثاني، ثـ المعوقات المالية في الترتيب الثالث،  
ر المعوقات المينية لقائمة المعوقات قد يرجع إلى ضعؼ المستوى الميني لممحررات،  د  مبينة أف تص

 فوالتدريب الميني، والذي أدى بطبيعة الحاؿ إلى مراجعة موضوعاتي ،نتيجة لغياب التأىيؿ العممي
 .خارج القسـ النسائي

 مع لمعموماتا تكنولوجيا عصر في اإلعالمية المؤسسات" :بعنوان(  ٥٠٠٢ )المخالفي  -3
 تكنولوجيا لىإ لمتعرؼ الدراسة ىدفتو  ،"اليمنية الصحفية المؤسسات لواقع دراسة

 استفادة عمى والتأكيد بيا، الحديث اإلعالمي العمؿ وارتباط ت،االتصاالو  المعمومات
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 بيف تحوؿ التي المعوقات لىإ التعرؼ وكذلؾ اإلعالمي، العمؿ في منيا اإلعالمية المؤسسات
 المنيج عمى الدراسة اعتمدتو  ،ياتحديثو  التكنولوجيا عصر في اإلعالمية ؤسسةالم تطوير

 اإلعالـ مؤسسة في الميداني التطبيقي الواقع لىإ متعرؼ؛ لالحالة دراسة ومنيج ، المسحي
 الحديثة تاالتصاالو  المعمومات تكنولوجيا مف المؤسسة استفادة كيفية لىإ والتعرؼ اليمنية،
 إقامة في نقصاً  ىناؾ فإ: منيا، و النتائج مف العديد إلى الباحث توصؿ وقد  .امعي التعامؿ وكيفية
 جعؿ الذي األمر الحديثة، التقنية استخداـ عمى العامميف لمصحفييف اإلذاعة مؤسسة في تدريبية دورات

 اإليجابي التأثير وكذلؾ العامميف، عدد نصؼ تتعدى ال الصحفي العمؿ في الحاسوب مف االستفادة
 المحمي المستوى عمى اإلذاعة لمؤسسة اإلعالمية المنافسة فاعمية زيادة في المعمومات تكنولوجيا رلدو 

 وحديث تقني معمومات مركزعدـ وجود أف  إلىكذلؾ   الباحث وتوصؿ ،واإلقميمي
 واسترجاعيا ،المعمومات خزف تقنية عمى الحصوؿ في اإلمكانات إلى تفتقر جعميا لممؤسسة
 .يعةوسر  دقيقة بصورة

دراسة تتضمن أربع ورقات عممية حول القضايا ذات العالقة ( 2007)عايش، إبراىيم وآخرون  -4
 التصالومدى استفادتيا من تكنولوجيا  التصالبأوجو تفاعل المرأة العربية مع تكنولوجيا اإلعالم و 

آلية الندماج المرأة  وتناولت إحدى األوراؽ محور تمثؿ المدونات. نترنتالرقمية والتفاعمية وخاصة اإل 
ز والتفرقة والتراتبية ال تخضع فييا لمعايير التميي( الجماعات االفتراضية)في فضاءات عالئقية 

فالمدونات . وأشارت الورقة إلى أف المدونات تمثؿ عالما جديدا، لممرأة فيو حضور خاص .التقميدية
يا النخب حوؿ المرأة والخاضعة لحداثة النسائية تعكس صورة مختمفة عف النماذج النمطية التي تتداول

والتي تختزليا صورة )أو تمؾ الممتزمة بالتقاليد الفاضمة  ،(الجسد –والتي تختزليا صورة المرأة )شكالنية 
تكشؼ المدونات النسائية عف عالـ النساء المعقد و (. المرأة المحترمة التي تمتـز بالقيـ الثقافية األصيمة

وتتجمى المرأة ككائف مركب ال يمكف . أة جسد فج أو فاتف وروح خالصةوالمختمؼ، حيث ليس لممر 
وتناوؿ محور آخر مف األوراؽ دراسة المرأة في قطاع تكنولوجيا . اختصاره في الثنائيات المتداولة

 ،تصاالت ذات األجور المتدنيةالفي وظائؼ تكنولوجيا المعمومات وا عمميا، و االتصاؿالمعمومات و 
أو العامالت في مجاؿ إدخاؿ البيانات،  ،مثؿ أمناء الصندوؽ واحداً  ي تتطّمب موظفاً وىي الوظائؼ الت
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 ،واإلبداعية في مجاؿ تطوير البرامج المعموماتية ،بينما يوجد الرجؿ في الوظائؼ ذات األجور المرتفعة
جديدة  فرصاً ت يقّدـ االتصاالف تطّور تكنولوجيا المعمومات و ورأت الورقة أنترنت، أو إطالؽ شبكات اإل

، ألنو يغيب تدعيـ ىذه الفرص عديدة لممرأة، إال أف التمييز القديـ بيف المرأة والرجؿ ال يزاؿ مستمراً 
األنماط الثقافية ، مشيرة إلى أف بسياسات مدروسة لتأميف المشاركة والممكّية والتعميـ والتدريب

في مجاالت العمـ  تياوزياد ،اىمة المرأةوالمجتمعية والعادات والتقاليد السائدة غير مشجعة لتطوير مس
 . تاالتصاالوالتي تحد بالتالي مف مشاركتيا بفاعمية في مجاالت تكنولوجيا المعمومات و  ،والتكنولوجيا
أف نوع الجنس ليس إلى نترنت، وأشارت الورقة ثالث استخدامات الصحفيات لإلالمحور الفيما تناوؿ 

ممارسات ظاىرة يتـ إدراكيا بسيولة،  رنت، والتمييز ليس دائماً نتلمتعامؿ مع الكمبيوتر واإل محدداً 
نترنت، ألف العامميف في ستخداـ الكمبيوتر واإلاوالصحفية تعاني تمييزا داخؿ بيئات العمؿ في مجاؿ 

 .ومف ىـ في مواقع صنع القرار، ىـ في الغالب مف الرجاؿ ،أقساـ الشؤوف العالمية

 دّ ، تع"واقعو وآفاقو المستقبمية.. أة السعودية في وسائل اإلعالمعمل المر ( "2007)رضا، أمجاد  -5
ىذه الدراسة مف الدراسات االستكشافية التي تسمط الضوء عمى طبيعة عمؿ اإلعالميات في الوسائؿ 

 .المستقبمي  ىفوالتحديات التي تواجييف، ودور  ،اإلعالمية السعودية

(  27)الميات المقيمات في محافظة جدة قواميا أجريت الدراسة عمى عينة صغيرة جدًا مف اإلعو  
منيا  وخبيرة مف اإلعالمييف، اخبير (  27)إعالمية، باإلضافة إلى عينة مف الصفوة اإلعالمية قواميا 

ف المؤسسات الصحفية أانتيت الدارسة إلى أف الواقع الصحفي مقمؽ بالنسبة لمصحفية، و و . تسع إناث 
اـ المؤسسات بالمؤىؿ العممي ىتماعدـ ضافة إلى باإلميات، ال تقدـ تدريبًا بوجو عاـ لإلعال

ف أىتماميا باألداء الميني لإلعالمية، وشيوع نظرة خوؼ مف قبؿ المجتمع تجاه اإلعالمية، و ابقدر 
 .رتقاء النساء وظيفياً امما يضعؼ مف فرص  ؛الرجاؿ يحظوف بنصيب وافر في التدريب

قات الممارسة المينية في المجتمع والمؤسسات اإلعالميات ومعو  أوضاع"( 2009)كافي  -6
ومعوقات الممارسة المينية في  ،إلى بحث أوضاع اإلعالميات الدراسة سعت. "اليمنيةاإلعالمية 

وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات االستكشافية التي تجرى . والمؤسسات اإلعالمية اليمنية ،المجتمع
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أجريت الدراسة بأسموب الحصر و . عالمية اليمنية المختمفة في المؤسسات اإل االتصاؿعمى القائمات ب
فر لدى منتدى اإلعالميات اليمنيات، االشامؿ عمى جميع اإلعالميات المسجالت في دليؿ إعالمي متو 

. إعالمية، وقد جمعت البيانات منيف عف طريؽ االستبياف بالمقابمة(  350)عدىف بمغ تي الالو 
صعوبات  :منياو  ،لصعوبات التي تواجو اإلعالميات اليمنياتوخمصت الدراسة إلى جممة مف ا

وأخرى متعمقة بالميداف والمصادر،  ،جتماعية وشخصية، وصعوبات مرتبطة بالمؤسسات اإلعالميةا
وأنماط التمييز التي تواجو اإلعالميات، وتأثير البيئة الثقافية عمى المينة اإلعالمية ونشاطيا 

 . اإلعالمي

 

 اإلعالمية المؤسسات بأداء وعالقتيا التصال تكنولوجيا"بعنوان ( 2009)نى لب العالوين، -7
 االتصاؿ تكنولوجيا أثر لىإ لمتعرؼ الدراسة ىدفتو ، "إنموذجاً ني األرد والتمفزيون اإلذاعة مؤسسة

 داخؿ األداء تطوير في االتصاؿ تكنولوجيا بو تسيـ الذي والدور اإلعالمية، المؤسسات في األداء عمى
 المستوي عمى ممنافسةل اإلعالمية المؤسسات فعد في االتصاؿ تكنولوجيا وأىمية اإلعالمية، مؤسساتال

 .واإلقميمي المحمي
 عينة ألفراد الديموغرافية الخصائص صؼو ل ؛الوصفي المنيج عمى رئيسي بشكؿ الدراسة اعتمدتوقد 

 في وتصوراتيـ العينة أفراد راتتقدي عمى والوقوؼ األردني، والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة في الدراسة
 والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة وأداء ،والمعمومات االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ مدى حوؿ المذكورة المؤسسة
 الدراسة عينة أفراد تقديرات بيف الفروؽ تشخيص؛ لالتحميمي المنيج عمى الدراسة اعتمدت كما، األردني
 والعمر، االجتماعي، النوع: ما يميب المتمثمة يموغرافيةالد لمخصائص وفقاً  ككؿ الدراسة أداة حوؿ

 والمعمومات االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ أثر قياس وكذلؾ الوظيفي، والمسمى والخبرة، العممي، والمؤىؿ
 والتنظيـ، لتخطيط،ا: التالية مجاالتالب متمثالً  األردني، والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة أداء أنشطة عمى

 .األداء وكفاءة واإلنتاجية، البشرية، والموارد القرار، واتخاذ قويـ،والت والمتابعة
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 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني إدارة اىتماـ: منياو  ،لى العديد مف النتائجإوقد توصمت الباحثة 
 بشكؿ االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ أكدت النتائج مدىإذ  ،الحديثة االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ بمدى
 مؤسسةال أداء مجاالت جميع ميؿ، و مؤسسةال في الدراسة عينة أفراد نظر وجية مف االرتفاع حون عاـ

 الموارد و القرار، واتخاذ والتقويـ، والمتابعة والتنظيـ، التخطيط، :تبمجاال والمتمثمة عاـ، بشكؿ
 المؤسسة في الدراسة عينة أفراد نظر وجية مف االرتفاع نحو األداء وكفاءة واإلنتاجية، البشرية،
ف و  المذكورة،  ،البشرية الموارد مجاؿ تطوير في واضح بشكؿ سيسيـ يافي االتصاؿ تكنولوجيا استخداـا 
 المؤسسات إدارات اىتماـ ف زيادةإحيث  المذكورة، المؤسسة قبؿ مف أمثؿ استثماراً  واستثمارىا
 يؤدي واحد، معياري انحراؼ وحدة بمقدار االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ بمتغير األردف في اإلعالمية

 .المذكورة المؤسسة في %) ٢٣،2 ( بمقدار البشرية الموارد بمستوى االرتقاء إلى

 

 

 

 :الدراسات األجنبية

 جتماعية والسياسية لإلعالم السياسي في الفترةلاألدوار ا" (2001)برتشارد وزمالؤه  -1 
(1996- 2003)". 

Pritchard&Paul (2001) social and political roles of the news media 
between 1996-2003’ 

مف % 38 نحوإلى أف  ووأشارت نتائج ،بمسح دولي ألوضاع الصحفيات في العالـ الدراسة قامت   
كما  .مف اإلناث ـمف رؤساء تحرير الصحؼ ى% 28 ومف النساء،  ـالعالـ ىبالعامميف في الصحافة 

% 43أف و  ،مف النساء ـاألمريكي والكتاب والمخرجيف ى مف منتجي التمفزيوف% 24أف أشارت إلى 
مف وظيفة % 8مف النساء، ومع ذلؾ فالمرأة ال تشغؿ أكثر مف  ـمف موظفي الصحؼ الكندية ى
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مف موظفي المحاسبة % 8مف العامميف في دوائر الدعاية، و% 70شكؿ تبالمقابؿ  االمحرريف، لكني
 . والمالية

فقط % 39مف اإلناث، إال أف  ـرغـ مف أف نصؼ خريجي الصحافة ىأنو بالإلى وأشارت الدراسة   
وود ال تشكؿ فييا وأف الوظائؼ اإلبداعية والخالقة في ىولي. نساءلمف مقاالت الصحؼ الكندية كانت 

 .%17النساء سوى 

ألجؿ المساواة في الميف  ؛العمؿ مفوانتيت الدراسة إلى أنو ال يزاؿ أماـ المرأة مشوار طويؿ   
 .حفيةالص

 ".عمى العمل والموارد البشرية اإلنترنتتأثير تكنولوجيا المعمومات و " (2003)بالو وتركمان -2

-Baloh, Peter & Trkman, Peter (2003)"Influence of Internet and 
Information technology on Work and Human Resource." 

والتعمـ والعمؿ، وكيفية تغيير اإلنترنت  اؿاالتصوكيفية ىدفت الدراسة الى قياس أثر االنترنت 
وطريقة تفكيره، وأثر ذلؾ التغيير عمى إدارة  ،وتكنولوجيا المعمومات لنمط حياف اإلنساف االجتماعية

 :منياو  ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج .الموارد البشرية

العمؿ مف  :مثؿ ICTت االاالتصنشأت أنماط عمؿ جديدة بفعؿ تطور تكنولوجيا المعمومات و  -1
 .والمشاريع الموجية ،(Teleworking)خالؿ المنزؿ 

 .وتحفيزىـ ىـ،وتطوير لتدريب الموظفيف  ICTستخداـ ا -2

 .وتوجييا نحو العولمة ،ير بيئة عمؿ المنظماتيتغ -3

 .وزيادة التفويض ،تغيير نمط القيادة في المنظمات -4

جراءات العم ،تغيير وظائؼ األفراد -5  .ؿوا 
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 :يميز الدراسة عن  الدراسات السابقة ما

لى واقع المرأة إتبيف مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أف أغمب ىذه الدراسات اىتـ بالتعرؼ 
مخروج بتوصيؼ ليذا الواقع والمعوقات التي تواجو المرأة ؛ لاإلعالمية في العمؿ اإلعالمي ومؤسساتو

إضافة إلى المعوقات األخرى  ،االتصاؿصة بالتعامؿ مع تكنولوجيا المعوقات الخا تمؾاإلعالمية، ومف 
في  االتصاؿوبعض تمؾ الدراسات اىتـ بموضوع التعامؿ مع تكنولوجيا  .جتماعية واإلدارية وغيرىاالا

المنظمات والمؤسسات بشكؿ عاـ، وبينت تمؾ الدراسات أف تدريب القوى البشرية في المنظمة عمى 
وقد  .تطويرىا والرقي بيا؛ لإلدارة القوى البشرية في المؤسسة اميم اىدف دّ يع تكنولوجيا المعمومات

التعرؼ عمى مناىج تمؾ و  ،طالع عمى األدب النظرياالبستفادت الباحثة مف أغمب تمؾ الدراسات ا
 .ياوأساليب الدراسات

وعمى حد معرفة المجتمع األردني، بتجري  يافي أنأيضا وتتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة  
نادرة، وتسعى ىذه الدراسة لوصؼ  دّ الباحثة، فإف الدراسات عف واقع المرأة اإلعالمية في األردف تع

نطالؽ دراسات أخرى حوؿ أبعاد أخرى لواقع الكبداية  االتصاؿتعامؿ المرأة اإلعالمية مع تكنولوجيا 
 ،وصياغة األسئمة ،تقييـ أداة الدراسةستفادت الباحثة مف ىذه الدراسات في القد و  .المرأة اإلعالمية

 .والوقوؼ عمى بعض النتائج التي ميدت لإلطار النظري لمدراسة
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 :الفصل الثالث 

 (الطريقة واإلجراءات ) منيجية الدراسة 

 :منيج الدراسة

عتباره منيجًا مناسبًا لمثؿ ىذه الدراسة اب ؛المنيج الوصفي المسحيفي دراستيا  ةحثاالب تعمؿست    
والظواىر كما ىي في  ،ييدؼ ىذا المنيج إلى وصؼ واقع المشكالت" تي تيدؼ إلى الوصؼ، حيث ال

جيدًا عمميًا " ىذا المنيج  دّ ويع ،(238، ص 2009النعيمي، والبياتي، وخميفة، " ) ظؿ معايير محددة 
  .(147، ص 1995حسيف، " ) ومعمومات كمية حوؿ مجتمع الدراسة ،يستيدؼ الحصوؿ عمى بيانات

 :مجتمع الدراسة

 ناً قد يكوف المجتمع مكوّ و  ،أو وحدات الظاىرة تحت البحث ،جميع مفردات"  :يقصد بمجتمع الدراسة
أو مجموع العماؿ الذيف يعمموف في شركة  ،أو مجموعة مف األفراد في منطقة ما ،مف سكاف مدينة

أو سمعة معينة ينتجيا معمؿ  ،أو مجموعة مف الحيوانات ،أو مجموعة الحقوؿ في منطقة معينة ،معينة
فة بصورة و معر الىو مجموعة الوحدات اإلحصائية  :ف المجتمع اإلحصائيإويمكف القوؿ   .معيف

النعيمي والبياتي " ) واضحة بحيث تميز الوحدات اإلحصائية التي تدخؿ ضمف ىذا المجتمع عف غيره 
ميات األردنيات فتـ اعتماد األرقاـ ونظرًا لعدـ وجود احصائية بعدد اإلعال( .  79،  2009وخميفة ، 

عالمية أردنية مسجمة في إ(  233) واتضح اف ىناؾ  ،فرة لدى نقابة الصحفييف األردنييفاالمتو 
وبذلؾ  ؛توجيت الباحثة الى ىذه األسماء حسب توزيعيا عمى المؤسسات االعالميةو  .سجالت النقابة

 : :العامالت في المؤسسات والمواقع اآلتيةفإف مجتمع الدراسة تكوف مف اإلعالميات األردنيات 

 .ردنيذاعة والتمفزيوف األمؤسسة اإل. 1

 . (بترا)وكالة األنباء األردنية . 2
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 . جريدة الغد.  3 

 .جريد الرأي. 4 

 .جريدة الدستور. 5 

 .جريدة العرب اليـو . 6 

 :عينة الدراسة

جزء مف "  :مجتمع البحث ، والعينة ىيختيار عينات تمثؿ ايعتمد كؿ باحث في إجراء دراساتو عمى 
، وليذا يمكف تعميـ نتائج الدراسة المبنية عمى العينة عمى صادقاً  تمثيالً  ووتمثم ،مجتمع الدراسة

ختيار عينة اوتـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية  ( .  239،  2009زغيب ، " ) المجتمع بأكممو 
مة لجميع أفراد مجتمع الدراسة في المؤسسات ممث Stratified Random Sampleعشوائية طبقية 

المممكة، واعتبر كؿ قطاع إعالمي طبقة مف طبقات العينة العشوائية، وتـ تحديد العينة وفقًا باإلعالمية 
يتـ تقسيـ مجتمع الدراسة الى إذ  ،حتماليةالوالعينة الطبقية العشوائية ىي نوع مف العينات ا. لذلؾ

يتـ سحب عينة عشوائية مف كؿ طبقة ، و تي تتـ دراستيا في البحث ، طبقات بناء عمى الخصائص ال
عالمية إ(  233) وفي ىذه الدراسة قسمت الباحثة  مجتمع البحث البالغ  ،( 246،  2009زغيب ، ) 

وتـ سحب عينات عشوائية مف كؿ  ،لمؤسسات التي تعمؿ بيا اإلعالمياتبحسب ا ،عمى شكؿ طبقات
 غير الصالحستبعاد استبانة ، وبعد أف تـ ا(  150) ستبانات الع مف اوز  الذي  العدد بمغ و . طبقة 
وبما أف عينة الدراسة   ،ستبانة تمثؿ عينة الدراسةا(  125) العدد النيائي  بمغلمتحميؿ اإلحصائي منيا 

مف مجتمع %  54 نحوشكؿ فإنيا تأعالمية ، (  233) إعالمية مف مجموع (  125) أصبحت 
ىذه النسبة بحسب رأي خبراء التحكيـ نسبة عالية وممثمة و ثر مف نصؼ المجتمع ، البحث ، أي أك
  .لمجتمع البحثبشكؿ جيد جدا 

 :أداة الدراسة 

 : Interviewالمقابمة  -1
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ياتي وخميفة النعميمي والب) ختبار الفرضيات اودراسة العالقات و  ،ستخدـ المقابمة أداة لجمع المعموماتتُ 
ستفادة مف النتائج المقابالت الى مقاييس لممتغيرات ، ويمكف ا توظيؼ يمكفو  .( 181،  2009، 

لى المتغيرات إلممساعدة في التعرؼ  ؛ستكشافيةاستخداميا أداة ا: المقابمة لتحقيؽ جممة أغراض منيا 
وىو ما لجأت اليو الدراسة قبؿ الشروع بالتطبيؽ  ،( 182المصدر نفسو ، ) والعالقات الموجودة بينيا 

مكانية في ويمكف لممقابمة أف تستخدـ لجمع البيانات كما حصؿ . ي ألداتيا العمم ىذا البحث ، وا 
المقاء وجيا لوجو "  :ؼ المقابمة بأنياعر  وت. ؽ جمع البيانات األخرى ائستخداميا أداة إضافية الى طر ا

ستجيب ، حيث يقوـ الشخص المقابؿ بتوجيو عدد مف األسئمة لمشخص الذي يراد مقابمتو وىو الم
. ) وتصمـ أسئمة المقابمة بشكؿ يجعؿ مف السيؿ الحصوؿ عمى إجابات ذات عالقة بمشكمة البحث 

 ،ردنيةوقد صممت صحيفة المقابالت لجمع المعمومات عف واقع اإلعالمية األ ،(المصدر نفسو 
غير ذلؾ مف ، و االتصاؿلى مدى اندماج وتفاعؿ اإلعالمية بتكنولوجيا إوالتعرؼ  االتصاؿوتكنولوجيا 

 ( .4نظر الممحؽ  ا) البيانات والمعمومات 

 :ستبانةلا  -2

مصطمح يمكف أف يطمؽ عمى أي نوع مف األدوات التي تحتوي عمى (   Questionnaire)ستبياف اال
عمى فقرات تكوف عادة ذات خيارات  ستبانةاالتحتوي و  ،فقرات يستجيب ليا الفرد المبحوثأو  ،أسئمة

ستبانة بحسب الباحثيف الوا. قرات تقدـ لممستجيب خيارات مف بيف بدائؿ متعددة ثابتة ، ومثؿ ىذه الف
و الى عدد مف القراء أو المشاىديف أو المستمعيف ، صحيفة تحتوي أسئمة توج  "  :في اإلعالـ ىي

( .  51،  2008عمر ، " ) أو ما تقدمو مف مواد وبرامج  ،لى آرائيـ في وسائؿ اإلعالـإلمتعرؼ 
مجتمع البحث وىو اإلعالميات عت عمى وز   ،تصميـ استبانة خاصةالدراسة الحالية تـ وإلغراض 

 ،ضوء المالحظة المباشرةيا عمى تـ تصميمو  ،ردنيةاألردنيات العامالت في المؤسسات اإلعالمية األ
قؿ مف ح (  - 2 –الممحؽ )  ستبانةالوتكونت ا.  ستطالعية األوليةالوالمقابالت العممية والدراسة ا

 ،(العمر ) متغيرات السف  : مثؿ وأربعة أقساـ تناولت المعمومات العامة ،لممعمومات العامةخاص 
واسـ المؤسسة  ،والدورات التأىيمية ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخبرة الحالية ،والمؤىؿ العممي

كنولوجيا تردنية لمدى استخداـ اإلعالمية األ) ستبانة محور الالقسـ األوؿ مف اوتضمف . اإلعالمية 
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تواصؿ ) أما محور . ثمانية أسئمة فرعية (  8) واشتمؿ عمى  ،(في العمؿ الوظيفي  االتصاؿ
(  3) واشتمؿ عمى  ،ستبانةالفقد كاف القسـ الثاني مف ا(  االتصاؿاإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا 

اإلعالميات األردنيات في مجاؿ مؤىالت ) ستبانة عف محور الأسئمة ، في حيف كاف القسـ الثالث مف ا
ستبانة فكاف عف أما القسـ الرابع واألخير مف اال .أسئمة (  6) واشتمؿ عمى (  االتصاؿتكنولوجيا 

 5) واشتمؿ عمى (  االتصاؿالمعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا ) محور 
 .    أسئمة ( 

 :صدق األداة

مدى نجاح الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو ، واإلجابة عف " :ىو المقصود بصدؽ األداة
زغيب ، " ) ختبار الستيدفت ااختبار الفروض التي اأو  ،ؤالت التي قامت لإلجابة عنيااالتس

ستبياف عمى محكميف ستمارة االاعرض بو تـ التحقؽ مف  صدؽ األداة  ( . 41،  2009
قياس ل ؛( -3 -الممحؽ رقـ )واإلحصاء  ،جتماعاالو  ،االتصاؿمتخصصيف في عموـ اإلعالـ و 

والتأكد مف صالحيتيا، وبالتالي عدلت ورتبت استبانة الدراسة بناء عمى مالحظاتيـ  ،صدقيا
لمتأكد مف وضوح أسئمة  ؛ىذا باإلضافة إلى إجراء اختبار عمى عينة مف مجتمع الدراسة. رائيـآو 
وبعد اجتيازىا التحكيـ  ،الواقع في المراحؿ األخيرةرض أوصدؽ األداة قبؿ تطبيقيا عمى  ،ستبيافالا

 .والتجريب األولي

 

 

 :ثبات األداة

اف وقد رأينا   ،(214، ص2009عبد الحميد، ) ختبارات الثبات،الؽ شائعة ائحدد الباحثوف ثالث طر 
عادة اال ،ختبارىو طريقة االالدراسة ما يناسب  لة ستخداـ معامؿ بيرسوف، وفي ىذه الحااختبار بوا 

د حدوث تغيير في حاألسموب، ألف الثبات قد تحقؽ ل ذاتوب ،المادةذات ختبار مرتيف عمى جرى اال
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( كرونباخ الفا ) ختبار اولمتأكد مف ثبات األداة أجري . ختباريفلتي تـ التوصؿ إلييا في االاالنتائج 
مى دراسة ثبات كؿ لتحقيؽ ذلؾ، وىو معادلة إحصائية يستخدميا اإلحصائيوف ليذا الغرض، وتقوـ ع

 .(178، ص201جرادات وعريقات، .) فقرة مف فقرات الدراسة عمى حدة، ثـ ثبات الفقرات مجتمعة

 :متغيرات الدراسة

 :نواع التاليةتكونت متغيرات الدراسة مف األ

 :المتغيرات التصنيفية -أ

 (. القطاع الخاصو القطاع الحكومي، : )نوع القطاع ولو مستوياف -1

 (محرر، رئيس تحرير: ) فوليا مستويا ،الوظيفة -2

، بكالوريوس، دراسات عميا : ) ربعة مستوياتأولو  ،المؤىؿ االكاديمي -4  ( ثانوية فما دوف، دبمـو

 . االتصاؿمدى تفاعميا بتكنولوجيا و  ،ردنيةتقييـ المبحوثيف لواقع اإلعالمية األ: المتغيرات التابعة -ب

 :المعالجة اإلحصائية

 .نحرافات المعياريةواال ،الحسابية المتوسطات -1

 .والتكرارات ،النسب المئوية -2

 .لعينتيف مستقمتيف( ت)ختبار ا -3

 one way anovaتحميؿ التبايف األحادي  -4
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 :إجراءات الدراسة

رتأت الباحثة بعد التشاور مع المشرؼ عمى الوقوؼ عمى عدد أعضاء مجتمع البحث، ونظرًا لعدـ ا
 ،فرة لدى نقابة الصحفييف األردنييفاتـ اعتماد األرقاـ المتو  ،اإلعالميات األردنيات حصائية بعددإوجود 

ـّ  ،أردنية مسجمة في سجالت النقابة عالميةإ(  233) واتضح اف ىناؾ  توجيت الباحثة الى ىذه ث
ستبانة عمى مجتمع البحث، اف يمئة وخمسوزعت و  ،عالميةاألسماء حسب توزيعيا عمى المؤسسات اإل

استبعاد بعد ستبانة اف يستبانات الصالحة عمميًا لمتحميؿ األحصائي مئة وخمسة وعشر عدد اال مغبو 
ف بوبذلؾ كاف عدد اإلعالميات األردنيات الالتي استج. لعدـ صالحيتيا ؛ستبانةاف يخمسة وعشر 

 ،يةعال///مف مجتمع الدراسة، وىي نسبة % 54ف إعالمية بنسبة بمغت  يستبياف مئة وخمسة وعشر لال
 .ذلؾ لجنة التحكيـ  توممبية لشروط البحث العممي كما أّيد

نة عشوائية ولية عمى عيأستطالعية اوقد قامت الباحثة في مرحمة مبكرة مف الدراسة بإجراء دراسة 
 ،موضوع الرسالة فيرائيف ستمعت آلاو  ،حيث قابمت العديد مف اإلعالميات، بسيطة مف مجتمع البحث

وفضاًل عف الدراسة  .ستبانة الدراسة الحقاً اتوحة كانت األساس لتصميـ سئمة مفلييف أإووجيت 
داة ألمباشرة في تصميـ اوالمالحظة  ،االستطالعية فقد استفادت الباحثة مف خالؿ التجربة الميدانية

عمى لجنة ( ستبانة اال) داة ذه األىالباحثة  عرضتو  .لمموضوع وتكويف تصور واضح ،الدراسة
 ،ردنية، وذوي االختصاصوسط، البترا، األالشرؽ األ :اتىيئة التدريس في جامع عضاءأمحكميف مف 

عدادىا بشكؿ نيائي تعديؿ اال تـّ و ، ( 3ممحؽ رقـ)عالـ والخبرة في مجالي الصحافة واإل  عمىستبانة وا 
نتياء عممية التحكيـ العممي المتعمؽ بالوقوؼ عمى صدؽ اوبعد  .ضوء مالحظات المحكميف األفاضؿ

ستبانة وىذه اال ،(3ممحؽ رقـ ) ،(ستبانة اال) التصميـ النيائي ألداة البحثإلى اة، توصمت الباحثة داأل
فضاًل عف األجزاء األربعة . مكونة مف حقؿ عاـ يتضمف المتغيرات األساسية الديموغرافية لعينة البحث

) العممي المكوف مف    Likert( ليكرت ) عتمادًا عمى مقياس او  ،التي تعكس أىداؼ أسئمة الدراسة
وبعد ذلؾ . غير موافؽ بشدة، غير موافؽ، محايد، موافؽ، موافؽ بشدة :وىي ،لمشدة( خمس درجات 

الباحثة األساليب األحصائية المعتمدة في مثؿ ىذه الدراسات، وأخضعت إجابات عينة  خدمتستا
مناقشة  تتمالدراسة  يايةوفي ن .الدراسة لمتحميؿ اإلحصائي الذي أوصؿ البحث الى النتائج العممية
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ومف واقع  ،انطالقا مف النتائج التي خرج بيا البحث التوصيات الخاصة بيا تووضع ،ىذه النتائج
والمقابالت العممية التي اجرتيا الباحثة مع عدد مف الوسط  ،المالحظة الميدانية والتجربة العممية

 .اإلعالمي النسائي في المممكة 
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 الفصل الرابع

 دراسةنتائج ال

 
أظيرت الدراسة عددًا مف النتائج  ،والتحميؿ اإلحصائي ،عينة الدراسة لمبحث ستجاباتاخضاع إ بعد

 :وىي كما يأتي  ،ذات الصمة بأىداؼ الدراسة

 

 المعمومات العامة .1

وبنسبة بمغت  ،إعالمية(  28) كاف  )بترا)أظيرت النتائج أف عدد المبحوثات في وكالة األنباء األردنية 
المرتبة األولى في ( بترا)إعالمية أردنية، وبذلؾ أحتمت ( 125)مف العينة الرئيسية البالغة %( 22.4)

 (.عاـ /  1)الجدوؿ رقـ . ) ىذا المجاؿ

عالمية التي شممتيا العينة، حيث فقد كانت األقؿ رتبة بيف المؤسسات اإل( ليوـ االعرب ) أما جريدة 
 الجدوؿ رقـ. ) مف العينة%( 9.6)بمغت  وبنسبة ،إعالمية( 12)كاف عدد المبحوثات

 (.عاـ /  1) 
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 (عام /  1) جدول رقم 

يبيف عدد اإلعالميات المبحوثات في المؤسسات اإلعالمية في المممكة األردنية الياشمية وقت إجراء 
 .الدراسة

 

 

ألنباء افي وكالة  تي تصدرت القائمة كانتأف الفئة المبحوثة ال( عاـ /1)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
ف بنسب اوتمتيا جريدة الرأي والدستور اليوميت ،%(22)بنسبة إعالمية ( 28)إذ بمغت ،  (بترا)االردنية
في . الرأي والدستور تينسبة جريدذات أما مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف االردنية فقد جاءت ب. متقاربة

، وكانت النسبة األقؿ في جريدة %(12.0)بنسبة ( 15)ة الغد حيف كانت نسبة المبحوثات في جريد
وىذا مرده الى أف واقع اإلعالميات األردنيات في .  %(9.6) بنسبة ( 12) العرب اليوـ بواقع 

 %النسبة المئوية  تكرارعدد المبحوثات اسم المؤسسة اإلعالمية الرتبة

 22.4 28 (بترا)األردنية  وكالة األنباء   .1

 21.6 27 جريدة الرأي اليومية  .2

 17.6 22 جريدة الدستور اليومية  .3

 16.8 21 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردني  .4

 12.0 15 جريدة الغد اليومية  .5

 9.6 12 جريدة العرب اليوم  .6

 100.0 125 المجموع
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وعدد اإلعالميات  ،مف حيث الحجـ خرىالى أالمؤسسات اإلعالمية األردنية يختمؼ مف مؤسسة 
 .األردنية ياالعامالت في

 عمرلافئة . 2

سنة (  39-30) بالنسبة لإلعالميات المبحوثات مف عمر( العمر) أظيرت النتائج أف متغير 
سنة  40() العمر)بينما متغير %(. 43)لمرتبة األولى في الفئات العمرية بنسبة بمغت احتؿ ا

 (.عاـ /  2) جدوؿ رقـ  %(.24)النسبة األقؿ في العينة إذ بمغ احتؿ ( فأكثر

 

 (عام /  2) جدول رقم 

 .يبيف متغير  العمر  بالنسبة لإلعالميات المبحوثات

 

  

 %لمئوية االنسبة  لتكرارا العمر لرتبةا

 43.2 54 سنة  39-30  .1

 32.8 41 سنة 30أقل من   .2

 24.0 30 سنة فأكثر  40  .3

 100.0 125 المجموع
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 لعمميالمؤىل ا. 3

 

لمبحوثات بمغ نسبة ابالنسبة لإلعالميات  لعممي لدرجة البكالوريسالمؤىؿ اكشفت النتائج اف متغير 
فئة درجة كاف لالمؤىؿ العممي األقؿ نسبة ف أما متغير .رتفاعاً اوىي األكثر  ،مف العينة%( 80.0)

 (.عاـ /  3) جدوؿ رقـ  %( .9)دبمـو متوسط فما دوف بنسبة 

 (عام /  3) جدول رقم 

 .اتلعممي بالنسبة لإلعالميات المبحوثالمؤىؿ ايبيف متغير 

 

 الخبرة. 4

( 9-5)المبحوثات اف سنوات الخبرة مف  لإلعالميات بالنسبة( الخبرة)تبيف النتائج المتعمقة بمتغير 
لإلعالميات المبحوثات ( الخبرة)أما أدنى نسبة لمتغير  %(.27.2)لمرتبة ألولى بنسبة اسنوات احتمت 

 (.عاـ /  4) جدوؿ رقـ %(. 24.0)بنسبة ( سنوات 5األقؿ مف )، و( سنة 14-10) فقد كاف مف

 %النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي لرتبةا

 80.0 100 بكالوريوس  .1

 12.8 16 دراسات عميا  .2

 7.2 9 دبموم متوسط فما دون  .3

 100.0 125 المجموع
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 ( عام/  4)  رقم جدول

 .يبيف متغير الخبرة بالنسبة لإلعالميات المبحوثات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %نسبة المئوية ال التكرار الخبرة لرتبةا

 27.2 34 سنوات 5-9  .1

 24.8 31 سنة فأكثر15  .2

 24.0 30 سنة 10-14  .3

 24.0 30 سنوات 5أقؿ مف  .3

 100.0 125 المجموع        
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 الوظيفي المسمى.5

 ،%(49.6) بنسبة األولى بالمرتبة حظي ،( محررة)  بعنوان الوظيفي المسمى ان النتائج أظيرت
 (. عام/  5)  رقم جدول%(. 1.6) بنسبة(  مذيعة)  بعنوان الوظيفي المسمى مرتبةً  األقل كان فيما

 (عام /  5) جدول رقم                                  

 .يبيف متغير المسمى الوظيفي بالنسبة لإلعالميات المبحوثات               

 

 %لمئويةاالنسبة  التكرار المسمى الوظيفي لرتبةا

 49.6 62 محررة  .1

 24.8 31 مراسمة صحفية  .2

 16.0 20 مسمى آخر  .3

 4.8 6 رئيسة تحرير  .4

 3.2 4 (الخ.. عمود، زاوية)صحفية  كاتبة  .5

 1.6 2 مذيعة  .6

 100.0 125 المجموع
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 .التصالالدورات التي حصمت عمييا اإلعالمية في مجال تكنولوجيا . 6

 

 %(.56.0) االتصاؿفي مجاؿ تكنولوجيا المبحوثات عمى دورات  اإلعالميات بمغت نسبة حصوؿ
 6) جدوؿ رقـ  %(.44.0) االتصاؿعمى دورات في مجاؿ تكنولوجيا  يفبينما كانت نسبة عدـ حصول

 (.عاـ / 

 

 ( عام/  6)  رقم جدول

بالنسبة لمعينة  االتصاؿالتي حصمت عمييا اإلعالميات في مجاؿ تكنولوجيا  الدوراتيبيف متغير 
 .بحوثةمال

  

 

 

 

ىل حصمت عمى دورات في مجال تكنولوجيا  لرتبةا
 .التصال

 %لمئويةاالنسبة  التكرار

 56.0 70 نعم  .1

 44.0 55 ل  .2

 100.0 125 المجموع
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 .اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل بيا اإلعالمية .7

بمغت إذ نة حتمت المرتبة األولى بالنسبة لظيور العيا( بترا)أظيرت النتائج أف وكالة األنباء األردنية 
) جدوؿ رقـ  %(.21.6)اليومية المرتبة الثانية بنسبة ( الرأي)حتمت جريدة ا، في حيف %(24.0)نسبة 

 (.عاـ /  7

و %( 17.6)ومؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني فقد كانتا برتب متقاربة بنسبة ( الدستور)أما جريدة  
، وجريدة %(10.4)مرتبة الخامسة بنسبة بال( الغد)اءت جريدة جفي حيف . عمى التوالي%( 16.8(
 (عاـ /  7) جدوؿ رقـ  %(.9.6) في المرتبة األخيرة بنسبة( العرب اليوـ)

 (عام /  7) جدول رقم 

 .بحوثةميبيف متغير اسـ المؤسسة اإلعالمية التي تعمؿ بيا اإلعالمية بالنسبة لمعينة ال

سم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل ا لرتبةا
 لمبحوثاتاميات فييا اإلعال

 %لمئويةاالنسبة  التكرار

 24.0 30 (بترا)وكالة األنباء األردنية   .1

 21.6 27 جريدة الرأي اليومية  .2

 17.6 22 جريدة الدستور اليومية  .3

 16.8 21 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردني  .4

 10.4 13 جريدة الغد اليومية  .5

 9.6 12 جريدة العرب اليوم اليومية  .6

 100.0 125 وعالمجم 



 

 

 

55 

 

 المؤسسات التي تتبنى أساليب التكنولوجية الحديثة .8

فقد  ،عتماد المؤسسات اإلعالمية في المممكة عمى األساليب التكنولوجية الحديثةاوفيما يتعمؽ بمدى 
%( 86.4)بنسبة و إعالمية أردنية ( 108)كشفت النتائج اف النسبة العظمى مف عينة الدراسة والبالغة 

 ( ال)في حيف كانت نسبة المواتي أجبف بكممة  (.نعـ)ختيار البديؿ االواقع باإلجابة ب أيدت ىذا
 (.عاـ /  8) جدوؿ رقـ %(. 4.0)فقد كانت ( ال أعمـ)، أما المواتي كانت إجابتيف بكممة %(9.6)

 (عام /  8) جدول رقم 

 .بة لمعينة المبحوثةبالنس( المؤسسات التي تتبنى أساليب التكنولوجية الحديثة )يبيف متغير 

تتبنى المؤسسة التي أعمل بيا  لرتبةا
 األساليب التكنولوجية الحديثة

 

 %لمئويةاالنسبة  التكرار

 86.4 108 نعم  .1

 9.6 12 ل  .2

 4.0 5 ل أعمم  .3

 100.0 125 المجموع
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 وظيفي؟في عمميا ال التصال ستخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيااما مدى : السؤال األول   

ستخداـ اإلعالمية األردنية االمتعمؽ بمدى ( 1)نحراؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ واال ،يبيف المتوسط الحسابي
 .يبيف ذلؾ( 1/1)في عمميا الوظيفي والجدوؿ رقـ  االتصاؿ لتكنولوجيا

 (1/1)الجدول رقم 

 :في عمميا الوظيفي التصال ستخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجياامدى يبين 

 المجال ت
المتوسط 
 الحسابي

نحراف ال 
 المعياري

في المؤسسة اإلعالمية التي أعمؿ  االتصاؿأستخدـ تكنولوجيا   .1
 . بيا بشكؿ ممتاز

4.06 .826 

في  االتصاؿمف معرفة جديدة في تكنولوجيا  أطبؽ ما لديّ   .2
 .مجاؿ عممي لمواكبة التطورات المتسارعة

4.28 .736 

 1.048 2.66 . ممي يومياً أستخدـ جياز الفاكس في ع  .3

 550. 4.62 .  أستخدـ شبكة االنترنت في عممي يومياً   .4

 1.085 4.09 .أستخدـ جياز الموبايؿ في عممي يومياً   .5

 1.120 3.29 .أستخدـ تقنيات التصوير الحديثة في عممي يومياً   .6

 899. 4.41 .جتماعيحساب شخصي لدى مواقع التواصؿ اال لديّ   .7

جتماعي خارج دوامي بشكؿ اقع  التواصؿ االأمارس زيارة مو   .8
 .مستمر

4.28 .903 
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 (2/1)الجدول رقم 

 ستخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيااالمتعمق بمدى ( 1)ستجابة عينة البحث لمسؤال رقمايبين 
 .في عمميا الوظيفي التصال

 

 

 غير موافق بشدة المجال الرتبة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

1.  
أستخدـ شبكة اإلنترنت 

 .  في عممي يومياً 
    4 3.2 40 32.0 81 64.8 

2.  
حساب شخصي  لديّ 

لدى مواقع التواصؿ 
 .جتماعياال

2 1.6 4 3.2 11 8.8 32 25.6 76 60.8 

3.  

أمارس زيارة مواقع  
جتماعي التواصؿ اال

خارج دوامي بشكؿ 
 .مستمر

2 1.6 5 4.0 11 8.8 45 36.0 62 49.6 

4.  
أستخدـ جياز الموبايؿ 

 .في عممي يومياً 
4 3.2 10 8.0 14 11.2 40 32.0 57 45.6 
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5.  

مف  أطبؽ ما لديّ 
معرفة جديدة في 

في  االتصاؿتكنولوجيا 
مجاؿ عممي لمواكبة 
 .التطورات المتسارعة

1 .8 2 1.6 9 7.2 62 49.6 51 40.8 

6.  

أستخدـ تكنولوجيا 
في المؤسسة  ؿاالتصا

اإلعالمية التي أعمؿ 
 . بيا بشكؿ ممتاز

1 .8 8 6.4 9 7.2 72 57.6 35 28.0 

7.  
أستخدـ تقنيات 

التصوير الحديثة في 
 .عممي يومياً 

7 5.6 26 20.8 34 27.2 40 32.0 18 14.4 

8.  
أستخدـ جياز الفاكس 

 . في عممي يومياً 
17 13.6 42 33.6 37 29.6 25 20.0 4 3.2 
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 ؟ التصالكيف تتواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا : ؤال الثانيالس

 ( 2/2)جدول رقم 

 .التصاليبين تواصل عينة البحث مع تكنولوجيا 

1.  

) أتواصل مع شبكات التواصل الجتماعي 
 .لمدة...( الفيس بوك، تويتر

 

النسبة  التكرار
 %المئوية

   ً52.0 65 ساعة يوميا 

   ً20.0 25 ساعتيف يوميا 

   ً28.0 35 ثالث ساعات فأكثر يوميا 

 100.0 125 المجموع 

2.  
  .اأثناء عممي يوميفي تابع  القنوات الفضائية أ

 

النسبة  التكرار
 %المئوية

   ً68.8 86 ساعة يوميا 

   ً14.4 18 ساعتيف يوميا 

   ً16.8 21 ثالث ساعات فأكثر يوميا 

 100.0 125 المجموع
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3.  

التمفزيونية المحمية تابع القنوات اإلذاعية و أ
 :لمدة

 

النسبة  التكرار
 %المئوية

   ً70.4 88 ساعة يوميا 

   ً21.6 27 ساعتيف يوميا 

   ً8.0 10 ثالث ساعات فأكثر يوميا 

 100.0 125 المجموع
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 ؟التصالما مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا : السؤال الثالث

المتعمؽ بمؤىالت اإلعالميات األردنيات ( 3)ؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ نحرايبيف المتوسط الحسابي واال
 .يبيف ذلؾ( 3/3/1)، والجدوؿ رقـ االتصاؿفي مجاؿ تكنولوجيا 

 

 (3/3/1)الجدول رقم 

 .التصالمؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا 

 نحراف المعياريال  المتوسط الحسابي المجال ت

ية عالية في مجالي أمتمؾ مؤىالت عمم  .1
 .اإلعالمي

4.00 .852 

أمتمؾ مؤىالت مينية  في مجاؿ تكنولوجيا   .2
 .االتصاؿ

3.98 .847 

أمتمؾ خبرات عممية في مجاؿ تكنولوجيا   .3
 .االتصاؿ

3.99 .808 

شاركت بدورات تدريبية في مجاؿ تكنولوجيا   .4
 .االتصاؿ

3.50 1.168 

ا أواكب التطورات الجديدة في مجاؿ تكنولوجي  .5
 .االتصاؿ

4.14 .855 

مجاؿ تكنولوجيا بورش عمؿ في ُأشارؾ   .6
 .االتصاؿ

3.42 1.010 
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 (3/3/2)الجدول رقم 

المتعمق بمؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال ( 3)ستجابة عينة البحث لمسؤال رقمايبين 
 .التصالتكنولوجيا 

 المجال الرتبة

غير موافق 
 بشدة

 بشدةموافق  موافق محايد غير موافق

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

أواكب التطورات الجديدة في   .1
 .االتصاؿمجاؿ تكنولوجيا 

    7 5.6 17 13.6 53 42.4 48 38.4 

أمتمؾ مؤىالت مينية  في   .2
 .االتصاؿمجاؿ تكنولوجيا 

    6 4.8 28 22.4 54 43.2 37 29.6 

أمتمؾ خبرات عممية في مجاؿ   .3
 .التصاؿاتكنولوجيا 

    5 4.0 26 20.8 59 47.2 35 28.0 

أمتمؾ مؤىالت عممية عالية   .4
 .في مجالي اإلعالمي

3 2.4 5 4.0 12 9.6 74 59.2 31 24.8 

دورات تدريبية في في شاركت   .5
 .االتصاؿمجاؿ تكنولوجيا 

6 4.8 25 20.0 20 16.0 48 38.4 26 20.8 

مجاؿ ببورش عمؿ في ُأشارؾ   .6
 .ؿاالتصاتكنولوجيا 

4 3.2 18 14.4 43 34.4 42 33.6 18 14.4 
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 ؟التصالما أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا : السؤال الرابع

 المعوقات التي تواجو  المتعمؽ بأبرز(4)نحراؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ واال ،يبيف المتوسط الحسابي

 .يبيف ذلؾ( 4/4/1)، والجدوؿ رقـ  االتصاؿولوجيا اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكن

 (4/4/1)الجدول رقم 

 .التصالأبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا 

 نحراف المعياريال  المتوسط الحسابي المجال ت

تواجيني معوقات مادية تحول دون مواكبة التطورات   .1
 . التصالالسريعة لتكنولوجيا 

3.24 1.139 

 التصالستخدام وسائل تكنولوجيا تواجيني معوقات تقنية ل  .2
 . ديثةالح

3.15 1.040 

يوجد معوقات إجتماعية إلستخدام وسائل تكنولوجيا   .3
 .التصال

2.48 1.133 

يوجد تأثير ممموس لإلعالم األلكتروني عمى اإلعالم   .4
 . التقميدي

4.29 .771 

أنا راضاية تمامًا عن أداء مؤسستي اإلعالمية في مجال   .5
 . الالتصتنمية مياراتي في إستخدام وسائل تكنولوجيا 

3.49 1.133 
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 (4/4/2)الجدول رقم 

مجال  األردنيات في تاحول أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالمي( 4)تجابة عينة البحث لمسؤال رقمسايبين 
 .تكنولوجيا التصال

 الرتبة
 المجال

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 

يوجد تأثير ممموس لإلعالـ   .1
لكتروني عمى اإلعالـ اإل

 . التقميدي
    4 3.2 12 9.6 53 42.4 56 44.8 

أنا راضية تمامًا عف أداء   .2
مؤسستي اإلعالمية في مجاؿ 

ستخداـ اتنمية مياراتي في 
 . االتصاؿوسائؿ تكنولوجيا 

9 7.2 12 9.6 38 30.4 41 32.8 25 20.0 

تواجيني معوقات مادية تحوؿ   .3
دوف مواكبة التطورات السريعة 

 . االتصاؿلتكنولوجيا 
9 7.2 24 19.2 38 30.4 36 28.8 18 14.4 

تواجيني معوقات تقنية   .4
ستخداـ وسائؿ تكنولوجيا ال

 . الحديثة االتصاؿ
9 7.2 25 20.0 36 28.8 48 38.4 7 5.6 

جتماعية ايوجد معوقات   .5
ستخداـ وسائؿ تكنولوجيا ال

 .االتصاؿ
26 20.8 47 37.6 22 17.6 26 20.8 4 3.2 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج: اولً 

 : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول -1

 

 "في عمميا الوظيفي؟  التصال ستخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيااما مدى " 

 

أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ اف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد  عينة الدراسة عمى جميع 
قد جاءت " في عمميا الوظيفي االتصاؿستخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا امدى "فقرات مجاؿ 

إلعالمية األردنية تطبؽ ما لدييا مف معرفة جديدة في إيجابية وبدرجة كبيرة جدًا، وىذا يدؿ عمى أف ا
  .جتماعية والموضوعية التي تحيط بيامتحدية بذلؾ الظروؼ اال % (40.8) بنسبة  االتصاؿتكنولوجيا 

إذ وصمت  ،تنتصاؿ استخدامًا ىي شبكة اإلنتر وقد الحظت الدراسة أف أكثر الوسائؿ التكنولوجية لال 
المئوية ت النسبة بمغجياز الفاكس إذ ىي لاألقؿ استخدامًا نسبة نما كانت بي ،% (64.8) النسبة الى 

نتشار بات واضحا او  ،نظرا لما لإلنترنت مف حضور طاغ ؛طبيعية وىذه النتيجة تعدّ  % (.3.2) 
في كؿ المعمورة تقريبا ، ويعد األردف مف البمداف العربية الرائدة في مجاؿ استخداـ الوسائط ذاتو يفرض 

 . ترونية المرتبطة بالشبكة العمودية لكاإل

جتماعي ، وأف مواقع التواصؿ االعمى مف المبحوثات لدييف حساب شخصي %  60.8تضح أف او 
وكشفت النتئج أف . نتظاـ ، وفي خارج أوقات العمؿ أيضا ايواظبف عمى زيارة تمؾ المواقع ب% 49.6
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 ،أثناء ممارسة العمؿفي الياتؼ النقاؿ أجيزة  فيستخدم% 45.6حوالي نصؼ الفئة المبحوثة وبنسبة 
 . لغرض العمؿ 

كيف تتواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا ":مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  -2
 "؟ التصال

كيؼ تتواصؿ "  :والخاصة بتقديرات أفراد العينة لفقرات مجاؿ ،بينت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
في ف اإلعالمية األردنية متواصمة مع القنوات الفضائية أ"  ؟االتصاؿية مع تكنولوجيا اإلعالمية األردن

وبحكـ العمؿ الذي يتطمب ذلؾ ، وبما اليقؿ عف ساعة واحدة يوميا ، وبمغت  ،أثناء العمؿ اليومي
ي جتماعوىي األكثر ارتفاعا ، بينما أظيرت النتائج أف متابعة شبكات التواصؿ اال%( 68.8)النسبة 

تويتر واليوتيوب وغيرىا ، وىذا يدؿ عمى الوىي مواقع الفيسبوؾ و  )،%52)الرتبة الثانية بنسبة  تحتما
يدؿ عمى أف كما  ،جتماعية وىذه المواقع اال ،رتباطية بيف عمؿ اإلعالمية األردنيةاوجود صمة 

المرئية في مجاؿ عمميا اإلعالمية األردنية التستغني عف جميع وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية والمسموعة و 
 . الوظيفي 

 

مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال  ما":مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث  -3
 "؟التصالتكنولوجيا 

مواكبة اإلعالمية األردنية لمتطورات الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا " كشفت نتائج الدراسة أف مجاؿ 
متالؾ ا" رتبة الثانية مجاؿ محتؿ الا، بينما %( 38.4)بمغت نسبة  إذ ،كانت األكثر تكرارا"  االتصاؿ

" متالؾ الخبرات العممية ا" رتبة الثالثة مجاؿ م، في حيف جاء بال%( 29.6(بنسبة " مؤىالت مينية 
 %(.( 28.0بنسبة 



 

 

 

67 

ف ذ إإلى مواكبة التطورات التكنولوجية يتضح مف ىذه األرقاـ والنسب أف اإلعالمية مازالت بحاجة او 
. باإليجاب في حيف أف ثمثي العينة بحاجة الى ىذا الجانب  فحوالي ثمث العينة المبحوثة كانت إجاباتي

 . نطبؽ عمى المؤىالت والخبرات العممية والمينية ذاتيا توالحاؿ 

في حيف كاف مجاؿ  ،%(20.8(رتبة الخامسة بنسبة مال تحتماأما المشاركة بالدورات التدريبية فقد 
، وىذا يعني أف اإلعالمية األردنية %( 14.4(رتبة السادسة بنسبة مورش العمؿ يحتؿ البة المشارك
 . ىيؿ إضافي أكثر مما ىو حاصؿ حاليًا ألتدريب وتبحاجة  مازالت 

ما أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات  ": مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع -4
  "؟صالالتاألردنيات في مجال تكنولوجيا 

.  االتصاؿوفي مجاؿ تعامميا مع تكنولوجيا  ،تواجو اإلعالمية األردنية معوقات عديدة في مجاؿ عمميا
لكتروني عمى تأثير اإلعالـ اإل) رتبة األولى كاف محتؿ الافقد أظيرت النتائج أف المعوؽ األبرز الذي 

مجاالت  اإلعالـ الجديدة تعدّ ومعنى ىذا اف وسائؿ %( . 44.8)، وكاف بنسبة ( اإلعالـ التقميدي 
وربما كاف . بؿ عمى عمؿ اإلعالمييف في العالـ أجمع  ،حديثة  ليس عمى عمؿ اإلعالمية األردنية

في ستخداـ األجيزة يتطمب الكثير مف الميارات والخبرات التي أشرنا الييا اعامؿ الحداثة والتطور في 
لمواكبة التطورات  ا؛وكثير  ا،إضافي امجيودأف تبذؿ نية الفقرات السابقة، وىذا يتطمب مف اإلعالمية األرد

مازاؿ مجاؿ التدريب والتأىيؿ لـ يبمغ الحد  إذىذا األمر مف الصعوبات التي تواجو اإلعالميات  مما عدّ 
 . النموذجي المطموب 

قات و فقد جاء بالمرتبة الثانية مف حيث الصعوبات والمع" رضا اإلعالمية عف أداء مياميا " أما مجاؿ 
، وىذه  )%(14.4رتبة الثالثة بنسبة مال( المعوقات المادية ) ، في حيف شكمت %( 20.0(وبنسبة 

 . بشكؿ امثؿ  االتصاؿالمعوقات تحوؿ دوف تمكيف اإلعالمية األردنية مف تممؾ ناصية تكنولوجيا 

) انت فيما ك ،%( 5.6) بنسبة ( المعوقات التقنية ) رتبة الرابعة فيو مجاؿ محتؿ الاأما المعوؽ الذي 
فقط ، مما %( 3.2)تشكؿ التسمسؿ األخير في الرتب ، بنسبة ضئيمة بمغت ( جتماعية المعوقات اال

عمى ة جتماعية لإلعالمية األردنية مؤثر عممية إذ كاف مف المتوقع أف تكوف الظروؼ اال" مفاجأة " شكؿ 
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ة اإلعالمية ، غير أف ىذه النتائج وحضورىا عمى الساح ،االتصاؿوتمكينيا مف تكنولوجيا  ،ادائيا
وىذا شيء إيجابي لصالح المرأة األردنية  ،جتماعية لـ تكف عائقا أماـ ذلؾكشفت أف الظروؼ اال

 . واإلعالمية األردنية خصوصًا  ،عموماً 

 اوقانوني ا،سياسي اوتستطيع الباحثة أف تؤكد مف خالؿ التجربة والمالحظة العممية أف ىناؾ التزام
ومعالجة  ،عميةااإلعالـ لتكوف أكثر ف تطوير وسائؿب مف المؤسسات الحكومية األردنية  اوتشريعي

ومعدلة  ،صدار قوانيف جديدةواإلعالمية خصوصا ، والتفكير جار إل ،لقضايا المرأة األردنية عموما
وف أو ال إلغاء وزارة اإلعالـ التي ال يزاؿ الجدؿ مثارا حوؿ الموضوع تك لتنظيـ العمؿ اإلعالمي بعد

  .تكوف
شراكيا في  كؿ نشاطات المجتمع ،لنيوض بالمرأةباوىناؾ التزاـ حكومي وغير حكومي  ومنيا  ،وا 

في المشاركة في ( النوع االجتماعي)ومساواتيا مف حيث  ،الشاممة وعممية التنمية ،انب اإلعالميالج
نشرات األخبار لمذيعات المثؿ ويتوفر فى األردف كفاءات إعالمية نسائية  .العمؿ السياسي واإلعالمي

ة تتضح في الخطاب الرسمي وعمى جميع المستويات يىناؾ رؤى مستقبمو  الصحفيات، محرراتالو 
 وتفعيؿ دورىا في العمؿ التنموي والسياسي والذي يؤمؿ أف ،وأىمية تغيير صورتيا النمطية يتعمؽ بالمرأة

الفقر  افية تواجو المرأة كما الرجؿ مثؿزاؿ ىناؾ تحديات اجتماعية واقتصادية وثقتوال   .يتحقؽ
عائقا  بعض شرائح المجتمع يويواجو نشاطيا السياسي وقوؼ العادات والتقاليد المتأصمة ف ،والبطالة
. تخدـ خصوصية مجتمعاتنا تالءـ مع المتغيرات والمستجدات التيتر بحيث يوىي بحاجة لمتغي أماميا،

في آليات التدريب والمساءلة في المؤسسات المتعمقة  الكف الواقع يشير أيضا الى أف ىناؾ نقص
  .في التنسيؽ بينيا ابالمرأة كما اف ىناؾ نقص باإلعالـ والنيوض
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 التوصيات: ثانياً 

 

 ،مؤسسات اإلعالمية األردنية بتكثيؼ إشراؾ اإلعالمية األردنية في الدورات التدريبيةمالتوصية ل .1
جتماعية بالمستوى الفني ليذه الشريحة اال رتقاءلال ؛االتصاؿوورش العمؿ الخاصة بتكنولوجيا 

 .الميمة
 
 

في عمميا  االتصاؿستخداـ األعالمية األردنية لتكنولوجيا وبالنظر لظيور النتائج الداعمة ال .2
واألجيزة الرقمية  ،قتناء أجيزة الحاسوباتسييؿ بالجيات المختصة توصي الوظيفي، فإف الباحثة 

 .لدعـ ىذه النتيجة

 

 

 ،ت الموجودة في المممكة مطالبة بتقديـ عروضاالتصاالباطًا بالنتيجة السابقة فإف شركات رتاو  .3
ومشاركتيا في الجانب  ،مياراتيا تنميةلتمكينيا مف  ؛تشجيعية لإلعالمية األردنية ومحفزات

 .واإلنترنت االتصاؿالتكنولوجي المتعمؽ ب
 

تكوف عمى قدر ل  ؛ية والتكنولوجية والفنيةالتصالاىتماـ بتطوير مياراتيا عمى اإلعالمية األردنية اال .4
 . مع التطور الحضاري ىماشتوت ،المسؤولية

 
 

لحؿ  ؛تأسيس رابطة إعالمية تضـ اإلعالميات األردنياتبالتوصية الى اإلعالميات األردنيات  .5
 .وتذليؿ العقبات أماميف ،مشاكميف
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 ،الميات األردنيات لتسمـ مناصبعمى المؤسسات اإلعالمية في المممكة إتاحة الفرصة لإلع .6
 .ومسؤوليات مينية قيادية في المؤسسات اإلعالمية

 

التركيز عمى إجراء بحوث عممية عف واقع بتوصي الباحثة الميتميف بقضايا المرأة في المممكة  .7
 .وما يعترض سبيميف مف مشاكؿ ومعوقات ،اإلعالميات األردنيات

 
 

براز و  ،ي تسيـ في زج المرأة األردنية قي قطاع اإلعالـعمى وسائؿ اإلعالـ نشر الموضوعات الت .8 ا 
 .مشاركتيا في ىذا المجاؿ

 

عقد دورات تأىيمية لطالبات الصحافة واإلعالـ في كميات اإلعالـ واقساميا في المممكة خارج إطار  .9
 .وتحفيزىا لمعمؿ في مجاؿ اإلعالـ ،خطة التدريس، إلعطاء فرصة إضافية لإلعالمية األردنية

البرامج الجادة،  جميع يلممرأة ف "والتقميدية"تزاـ بمفيـو تغيير الصورة النمطية والمشوىو االل .10
برامج وفي  ،غير مباشر والترفييية والتثقيفية، لكي تصؿ لمجميور المستيدؼ بشكؿ مباشر أو

المستويات االجتماعية  ومنيا الشعبية وعمى جميع ،متنوعة تتأثر بيا شرائح المجتمع المختمفة
   .العمؿ السياسيفي  لدورىاخمؽ صورة جديدة لممرأة و ل ؛التعميميةو 
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 ،والنواب األعياف :لساومج ،إبراز دور المرأة السياسي مف خالؿ اآلليات والتجمعات واألحزاب .11
المتعمقة بالنشاط السياسي  والمراكز الثقافية والتعاوف معيا لرفد وسائؿ اإلعالـ بالمواد ،والوزراء
في النيوض بالمرأة ودورىا  االتصاؿحركة  والستقطاب ،تعماليا في الرسائؿ اإلعالميةالس ؛لممرأة

  .المستقبمي
 

وتقدـ  ،لممرأة والرجؿ بحيث تيتـ بنشاط المرأة السياسي" المتخصصة" تطوير المجالت  .12
التركيز عمى  وعدـلمنساء، ح متنوعة انجقصص مضاميف سياسية باإلضافة لخصوصيتيا، ونشر 

 مف النساء  "قمة " 
 

 ومتخصص لمتعاوف مع جميع الوسائؿ ،بشكؿ مدروسالمرأة واإلعالـ  بإنشاء ىيئة مختصة  .13
  .ـ مع صورة المرأة االيجابيةءولتكوف مرجعًا يتال ،اإلعالمية

 
نتاج مواد إعالمية عف المرأة ودورىا فى المشاركة في التنمية المستدامة .14 ومنيا  إعداد وا 

 .مستقبمية  ةوبرؤي ث تربط مسيرة المرأة في الماضي والحاضرالسياسية، بشكؿ عممي بحي
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 :قائمة المصادر والمراجع

 

 :الكتب بالمغة العربية

 

دار :  عماف ) ، " جتماعياإلنساني ودوره في التعامل ال التصال(" 1993)أبو عرقوب،إبراىيـ -
 ( .مجدالوي لمنشر والتوزيع 

 (.عماف، دار أسامة لمنشر والتوزيع)، "الم والمجتمعاإلع( "2011)أبو الحماـ،عزاـ  -

الدار العالمية  القاىرة،)، "ونظريات التأثير التصالمبادىء عمم ( "2003)إسماعيؿ، محمود حسف  -
 .(لمنشر والتوزيع

 (.عماف، دارالمسيرة)، "البحث العممي واإلحصاء( "2012)جرادات، ناصر، وعريقات، احمد  -

 مقاؿ منشور عف  ،"التعامل مع اإلعالميات في اإلعالم الرسمي األردني"(2003) سيير جرادات، -
 :طريؽ الرابط

http://www.arabwomanmedia.net/ 
 

 ( .دار الفجر لمنشر والتوزيع : القاىرة " ) المعجـ اإلعالمي ( "  2004) حجاب ، محمد منير  -
القاىرة، مطبعة لجنة البياف )، "جتماعيأصول البحث ال( "1963)، عبدالباسط محمد حسف -

 (.العربي
 .)القاىرة، عالـ الكتب)، " األسس والمبادئ: بحوث اإلعالم( "1995)حسيف، سمير  -

 ( . بيروت ،  بال دار نشر " )  العرب والعولمة" ، تحرير ، (  1998) الخولي ، أسامة أميف  - 
 

http://www.arabwomanmedia.net/
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ستخدامات اإلحصائية في الدراسات مناىج البحث وال( "  2009) ، شيماء ذو الفقار زغيب  -
 ( . البنانية  –الدار المصرية : القاىرة " )  اإلعالمية

 

 مقاؿ منشور عف  "إنجازات كثيرة وطموحات كبيرة : اإلعالميات األردنيات ( "2003)السكر، أحمد 
 :طريؽ الرابط

http://www.arabwomanmedia.net/ 

 
 

 المعمومات تكنولوجيا لمظاىر دراسة المعمومات، صناعة.)٠٩٩٠ )سالـ، شوقي، -
 .الكويتية المكتبات شركة :الكويت .العربية المنطقة عمى وأثرىا المتطورة

 
أبو ظبي، الظفرة )، "ونيصحافة اإلنترنت وقواعد النشر اإللكتر ( "2003)صادؽ، عباس مصطفى -

 (.لمطباعة

دار : عماف ) ،"المفاىيم والوسائل والتطبيقات: اإلعالم الجديد ( " 2008) صادؽ، عباس مصطفى -
 (.الشروؽ 

 الكتاب دار :دبي (.٠ ط (.الحديثة والتكنولوجيا اإلعالم(. ٤٠٠٢ ) رابح، الصادؽ، -
 .الجامعي

 (.بيروت، دار ومكتبة اليالؿ) ،"وى في بحوث اإلعالمتحميل المحت(" 2009)عبد الحميد، محمد  -

تجاىات التأثير(" 1997)عبد الحميد، محمد  -  .(القاىرة، عالـ الكتب)، "نظريات اإلعالم وا 

http://www.arabwomanmedia.net/
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واإلعالم في الوطن  التصالاإلشكاليات والتحديات التي تواجو تكنولوجيا ( "2011)العبد اهلل، مي  -
 : عف طريؽ الرابط. منتدى شوماف محاضرة غير منشورة في)، "العربي

http://www.addustour.com:/    available on line)  

 

مؤتمر الثقافة والقيـ بجامعة السمطاف قابوس، )، "اإلعالم والقيم( "2001)العسكري، إبراىيـ سميماف -
 (.2011تشريف أوؿ /أكتوبر 22-20مسقط، ُعماف، 

  
عماف، دار جرير لمنشر )، "معمومات،والواقع العربيمجتمع ال( "2006)عمياف، ربحي مصطفى -

 (.والتوزيع

  3ط " مفيومو إجراءاتو ومناىجو : البحث اإلعالمي ( "  2008) عمر ، السيد أحمد مصطفى  -  
  ( .مكتبة الفالح : الكويت ) 

  ٠ ط.( واالستثناء والثقافة،والقاعدة الجماىيري االتصاؿ وسائؿ(. ٤٠٠٠)  الديف، نصر العياضي، -
 .واإلعالـ الثقافة دائرة إصدارات: لشارقة ا(.

 
 

أساليب ( " 2011)وأبو جبارة، ىاني غرايبة، فوزي، دىمش، نعيـ، والحسف،ربحي، وأميف، خالد، -
 (.عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع)،"جتماعية واإلنسانيةلالبحث العممي في العموم ا

العالمية  القاىرة، الدار)، "ونظريات التأثير لتصالامبادئ عمم ( "2003)كامؿ، محمود حسف  -
 (.لمنشر والتوزيع
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 (.المرأة العربية واإلعالـ، تونس) ،" (كوثر) مركز المرأة العربية لمتدريب والبحوث "( 2008)كوثر،  -
 

 (.عماف، دار المسيرة)، "الجماىيري واإلعالم التصال ("2011)مراد، كامؿ خورشيد  -

قضايا إدارية ( "2011)د، وعريقات، أحمد، والصالح، أسماء، وجرادات، ناصر المعاني، أحم-
 (.عماف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع)، "معاصرة

   )،"طرق ومناىج البحث العممي(" 2009)غازي  ي، عبد الجبار، خميفة،النعيمي، محمد، والبيات -
 (.، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيععمان

 وتقنياتو التصال إلى مدخل ، الجماىيري التصال وسائل تكنولوجيا (.٤٠٠٢(، مجد ، الياشمي -  
 .والتوزيع لمنشر أسامة دار :عماف  (.٠ ط (.الحديثة

 :، عف طريؽ الرابط(بترا) وكالة األنباء األردنية  -  
 

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic . 

 

 
 

 :الدراسات والبحوث
واقعو وآفاقو .. عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالم( "2007)رضا، أمجاد محمود  -

 (.2012/ 15/4في  www.islamonline.netموقع : المصدر) ،"المستقبمية

 عمى والمعمومات التصال تكنولوجيا أثر(. ٠٩٩٩ )الديف، محيي سميرة شيخاني، -
 .اليومية والسورية المصرية الصحافة عمى تطبيقية دراسة :الصحفية تابةالك فنون تطوير

 .القاىرة القاىرة، جامعة منشورة، غير دكتوراه أطروحة

http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.2
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المرأة العربية (" 2007)عايش، إبراىيـ والحمامي، الصادؽ، والوسالتي، سموى غزواني  -
مرأة العربية لمتدريب دراسات منشورة صادرة عف مركز ال)، "التصالوتكنولوجيا اإلعالم و 

اليونيفيـ، بدعـ مف برنامج الخميج "وصندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة " كوثر"والبحوث 
 (.العربي لدعـ منظمات األمـ المتحدة اإلنمائية األجفند

 
، "معوقات األداء الميني لممرأة السعودية في الحقؿ اإلعالمي"بعنواف (" 2004)العزيز، عزة عبد -

 (.www.ksu.eduوقع جامعة الممؾ سعود  انظر م)

تغطية الصحافة األردنية ألحداث تونس ومصر ( "  2011) نتصار خالد يوسؼ االعدواف ،  -
 ( . عماف  –رسالة ماجستير جامعة الشرؽ االوسط " )  2011

 
 اإلعالمية المؤسسات بأداء قتياوعال التصال تكنولوجيا" (2009)لبنى اهلل العالويف،عبد -

  ( .عماف  –رسالة ماجستير جامعة الشرؽ االوسط ) " األردني والتمفزيون اإلذاعة مؤسسة
 
 

تقرير ( "  2004) المكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية ،  –صندوؽ اإلمـ المتحدة اإلنمائي  اليونيقـو -
 . عف أوضاع المرأة األردنية 

 
في نشر القيم ومسؤوليتيا الصحافة الردنية المطبوعة ( "  2010 )القرعاف ، محمد كامؿ -

  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرؽ األوسط "(2010- 2009)الوطنية في المجتمع 
 . عماف 

 

http://www.ksu.edu/
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اوضاع اإلعالميات ومعوقات الممارسة المينية ( "2005)كافي، محمد عبد الوىاب الفقيو    -
منتدى  -االتصاؿدراسة مسحية لمقائـ ب)، "المية اليمنيةفي المجتمع والمؤسسات اإلع

 (.www.womengateway.comاالعالميات اليمنيات موقع الكتروني 

 

 تكنولوجيا عصر في اإلعالمية المؤسسات (.٤٠٠٢(عمي، فيصؿ المخالفي، -
 المكتب :القاىرة  (.٠ ط (.اليمنيي يةالصحف المؤسسات لواقع دراسة مع المعمومات
  .الحديث الجامعي

 
بحث مقدـ "   دور العالم في استقطاب المرأة لمعمل( "  1976) وآخروف ، النجار ، عايدة  -

 . 1976نيساف  7 – 4 ، عماف  ،دور المرأة األردنية : التنمية البشرية الثانية في ندوة
 

، ورقة عمؿ مقدمة لندوة العمؿ التطوعي "مل التطوعيتحديات الع "(  2001) النجار ، عايدة  -
 .2001)حزيراف  7 عماف

 
، بحث مقدـ "  العولمة، وحقوق النسان ووضعية المرأة"  ، (  2002) عايدة   النجار ،  -

، 20/2/2002 – 18المممكة المغربية (. المرأة والعولمة وتحديث القرف العشريف  مؤتمر)الى 
  .ماعية والتضامف والتشغيؿ والتكويف المينيالتنمية االجت وزارة) 

 
"  مبادىء توجييية: الليات المؤسسية لمنيوض بالمرأة العربية ( "  1998) النجار ، عايدة  -

 . االسكوا)  15/12/1998 – 12بيروت  –االجتماع العربي الثاني لمتابعة مؤتمر بيجيف  
 
 

http://www.womengateway.com/
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 :المقابالت العممية
، تمت المقابمة (بترا) صحفية في وكالة األنباء األردنية ( جراداتسيير )مع اإلعالمية مقابمة  .1

  .الموافؽ يـو األحد 16.9.2012بتاريخ ( بترا) في مبنى وكالة األنباء األردنية 
 

في  اليومية، تمت المقابمة( الغد)صحفية في جريدة ( حناف الكسواني) مقابمة مع اإلعالمية  .2
 .الموافؽ يـو األربعاء   19.9.2012مبنى جريدة الغد بتاريخ 

 
، تمت المقابمة في مبنى صحفية في جريدة الرأي اليومية( سمر حداديف)مقابمة مع اإلعالمية  .3

 .الموافؽ يـو األثنيف 24.9.2012جريدة الرأي بتاريخ 
اليومية، تمت المقابمة في مبنى ( الغد)صحفية في جريدة ( الء مظيرآ)عالمية مقابمة مع اإل .4

 .الموافؽ يـو األربعاء   3.10.2012اريخ جريدة الغد بت
اليومية، تمت المقابمة في مبنى ( الغد)صحفية في جريدة ( إسراء ردايدة)عالمية مقابمة مع اإل .5

 .ثنيفالموافؽ يـو اال  17.9.2012.جريدة الغد بتاريخ
ي مبنى اليومية، تمت المقابمة ف( الغد)صحفية في جريدة ( إسراء ردايدة)عالمية مقابمة مع اإل .6

 .الموافؽ يـو الثالثاء  16.10.2012جريدة الغد بتاريخ
اليومية، تمت المقابمة في ( العرب اليوـ)صحفية في جريدة ( سحر القاسـ)عالمية مقابمة مع اإل .7

 .الموافؽ يـو األربعاء  24.10.2012مبنى جريدة العرب اليوـ بتاريخ
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- Baloh, Peter & Trkman, Peter (2003)"Influence of Internet and 
Information technology on Work and Human Resource." 

 
- Pritchard, D & Paul R.  Brewer & Sauvageau, F 2001" Social and 
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  Maxwell Mccombs and Donatd Show, the Agenda setting function of mass 

communication, Syracuse, N.Y. 1975.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

80 

 مالحق الدراسة

 كتاب تسييل ميمة

 ممحق رقم – 1- 
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 ممحق – 2- قائمة المحكمين

 الرتبة العممية التخصص مكان العمل

 

 السم

 

 

جامعة الشرق 
 األوسط

عالم  األستاذة الدكتورة حميدة سميسم أستاذ دعاية وا 
1.  
 

جامعة الشرق 
 األوسط

قيادة تربوية 
حصاء تربوي  وا 

 األستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي أستاذ
2.  
 

عرجةاألستاذ الدكتورتيسير أبو  أستاذ صحافة جامعة البترا  3.  

جامعة الشرق 
 األوسط

 الدكتور غازي جمال خميفة أستاذ مشارك العموم التربوية 
4.  

تصال جماىيريا الجامعة األردنية   .5 الدكتور إبراىيم أبو عرقوب أستاذ مشارك 

جامعة الشرق 
 األوسط

تصال  الدكتور عاطف الرفوع أستاذ مشارك إعالم وا 
6.  

جامعة الشرق 
 األوسط

ذ مساعدأستا إذاعة وتمفزيون  الدكتور رائد البياتي 
7.  

جامعة الشرق 
 األوسط

 الدكتورة حياة حويك أستاذ مساعد إعالم
8.  
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جامعة الشرق 
 األوسط

 الدكتور محمود السعدي أستاذ مساعد خطاب إعالمي
9.  

جامعة الشرق 
 األوسط

ستاذ مساعدأ صحافة ونشر  الدكتور صباح ياسين 
10.  
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 الممحق رقم )3(

 ةاإلستبان

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

---------------------------------------------------الزميمة العزيزة 
 المحترمة--------

 ....تحية طيبة وبعد

ستبانة المرفقة طيًا، والمتعمقة برسالة ماجستير في اإلعالـ في فقرات اال فأرجو التكـر بااٍلجابة ع
في  االتصاؿيف اإلعالميات األردنيات مف التعامؿ مع تكنولوجيا تمك)  جامعة الشرؽ األوسط ، بعنواف 
 . (المؤسسات اإلعالمية األردنية

توظؼ سستبانة، عممًا اف البيانات والمعمومات وأكوف شاكرة جدًا وممتنة لو تفضمتـ بتعبئة فقرات ىذه اال
 .ألغراض البحث العممي حصراً 

 .ىتمامكـاشاكرة حسف تعاونكـ و 

 الباحثة

 خمؼ التؿحنيف 

 2012:  /    / تاريخ 

  :ىاتؼ شخصي 

 :إيميؿ 



 

 

 

84 

 المعمومات عامة –

 : في المربع المناسب (  X) الرجاء وضع عالمة  

 :العمر

 سنة 30أقؿ مف 

 سنة 39 – 30

 سنة فأكثر 40

 :المؤىل العممي 

 دبمـو متوسط فما دوف 

 بكالوريوس

 دراسات عميا

 :الخبرة 

 سنوات 5أقؿ مف 

 سنوات   9 – 5

 سنة 14 – 10

 سنة فأكثر 15
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 :المسمى الوظيفي 

 محررة -
 كاتبة -
 رئيسة تحرير -
 مذيعة -
 مراسمة صحفية -
 ----------------( يذكر لطفًا ) مسمى آخر  -

 

 ؟ التصالىل حصمت  عمى دورات في مجال تكنولوجيا 

 نعـ       -
 ال       -

 

 

 :بيا  ناسم المؤسسة اإلعالمية  التي تعممي

 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني  -
 (بترا)وكالة األنباء األردنية  -
 جريدة الغد اليومية  -
 جريدة الرأي اليومية -
 جريدة الدستور اليومية -
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 جريدة العرب اليـو اليومية -
 
 
 
 
 

 :تتبنى المؤسسة التي أعمل بيا األساليب التكنولوجية الحديثة 
 

 نعـ    -
      عمـأال  -
 ال -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :في  حقل اإلجابة الذي يعبر عن وجية نظرك( (Xالرجاء وضع اشارة 
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 :في عمميا الوظيفي   التصالستخدام  اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا امدى   –الجزءالول 

غير موافؽ 
 بشدة
 

 
 غير موافؽ

 

 
 محايد
 

 موافؽ
 

 موافؽ بشدة
 

 الفقرة
 
 الرقـ

في  االتصاؿأستخدـ تكنولوجيا      
عمؿ بيا ألمؤسسة االعالمية التي ا

 .بشكؿ ممتاز 
1 

مف معرفة جديدة في  أطبؽ ما لديّ      
في مجاؿ عممي  االتصاؿتكنولوجيا 

  .لمواكبة التطورات المتسارعة
2 

أستخدـ جياز الفاكس في عممي      
 .يوميًا 

3 

أستخدـ شبكة اإلنترنت في عممي      
 . يوميًا 

 
4 

لموبايؿ في عممي أستخدـ جياز ا     
 .يومياً 

5 

أستخدـ تقنيات التصوير الحديثة في      
 .عممي يومياً 

6 

حساب شخصي لدى مواقع  لديّ      
 .جتماعيالتواصؿ اال

7 
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التواصؿ   أمارس زيارة مواقع     
االجتماعي خارج دوامي بشكؿ 

 .مستمر
8 

 

 الجزء الثاني –  تواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا التصال :

 

 
 ثالث فأكثر

 

 
 ساعتيف

 
 ساعة

 
 الفقرة

 
 الرقـ

أتواصؿ مع شبكات التواصؿ    
...( الفيس بوؾ، تويتر) جتماعي اال

 .يوميًا 
 

1 

أثناء في تابع  القنوات الفضائية أ   
 .عممي يوميًا 

 

2 

تابع القنوات اإلذاعية والتمفزيونية  أ   
 .المحمية يومياً 

3 
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 الجزء الثالث –  مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال

 

 
 

غير موافؽ 
 بشدة
 

 
 غير موافؽ

 

 
 محايد
 

 موافؽ
 

 موافؽ بشدة
 

 الفقرة
 
 الرقـ

أمتمؾ مؤىالت عممية عالية في      
 . مجالي اإلعالمي

 

1 

أمتمؾ مؤىالت مينية  في مجاؿ      
 .االتصاؿتكنولوجيا 

2 

ت عممية في مجاؿ أمتمؾ خبرا     
 .االتصاؿتكنولوجيا 

3 

مجاؿ بدورات تدريبية في شاركت      
 .االتصاؿتكنولوجيا 

 

4 

مجاؿ بأواكب التطورات الجديدة      
 .االتصاؿتكنولوجيا 

 

5 
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مجاؿ بورش عمؿ في أشارؾ      
 .االتصاؿتكنولوجيا 

6 

 

 

 

 

 

 : التصالردنيات في مجال تكنولوجيا المعوقات التي تواجو اإلعالميات األ  –الجزء الرابع 

 

 
غيرموافؽ 

 بشدة
 موافؽ محايد غيرموافؽ

 
 

 موافؽ بشدة
 

 الرقـ الفقرة

تواجيني معوقات مادية تحوؿ دوف      
مواكبة التطورات السريعة لتكنولوجيا 

 . االتصاؿ

1 

ستخداـ تواجيني معوقات تقنية ال     
 .الحديثة  االتصاؿوسائؿ تكنولوجيا 

2 

ستخداـ جتماعية الاوجد معوقات ت     
 .االتصاؿوسائؿ تكنولوجيا 

3 
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يوجد تأثير ممموس لإلعالـ      
 .لكتروني عمى اإلعالـ التقميدي اإل

4 

داء مؤسستي أأنا راضية تمامًا عف      
عالمية في مجاؿ تنمية مياراتي اإل
ستخداـ وسائؿ تكنولوجيا افي 

 . االتصاؿ
 

5 
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 (4)رقم ممحق 

 أسئمة المقابمة

 

 ؟  االتصاؿكيؼ تعيش اإلعالمية األردنية مينيًا، في ظؿ تكنولوجيا  -1

 

 ؟ االتصاؿكيؼ يمكف لإلعالمية األردنية خمؽ فاصؿ يميزىا في ظؿ ثورة   -2

 

ما مستويات التأىيؿ العممي والميني لإلعالمية األردنية العاممة في المؤسسات اإلعالمية التي   -3
 (.ياس المؤىالت العممية والمينيةق)تعمؿ بيا؟ 

 

 ؟االتصاؿما ىي مظاىر تمكيف اإلعالمية األردنية مف التعامؿ مع تكنولوجيا  -4
 
 
 اف تقدـ فرصًا جديدة متنوعة لإلعالمية األردنية؟  االتصاؿكيؼ لثورة تكنولوجيا  -5

 


