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ج

د

الشكر والتقدير

هلل أوالً كؿ الحمد والشكر ،عمى جالؿ فضمو وعظيـ نعمو ،الحمدهلل الذي كفاني موؤنة ىذه الدراسة،
ويسر لي مف الوقت والجيد والعزيمة ما أعانني عمى إتماميا ،إنو عمى كؿ شيء قدير.
ّ
يشرفني اف أتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ واالحتراـ والتقدير لمف غمرني بالفضؿ واختصني بالنصح وتفضؿ
عمي بقبوؿ اإلشراؼ عمى رسالة الماجستير ،أستاذي ومعممي الفاضؿ :الدكتور كامؿ خورشيد مراد  ،فقد
ّ
عمي بعممو وشممني بفضمو
كاف نعـ الناصح األميف  ،ونعـ األب الوقور ،ونعـ األخ الحميـ  ،أفاض ّ
وسماحتو  ،ومنحني الثقة ،وغرس في نفسي قوة العزيمة ،ولـ يدخر جيداً لمساعدتي في إتماـ الرسالة ،ولـ

عمي بوقتو الثميف،،،أبقاه اهلل ذخ اًر لطمبة العمـ وجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو ،وأرضاه بما قسـ لو.
يبخؿ ّ
وأسجؿ عظيـ شكري ألستاذتي الفاضمة الدكتورة حميدة سميسـ عميدة كمية اإلعالـ في جامعة الشرؽ
األوسط التي تتممذت عمى يدييا في الجامعة ،ومنحتني مف وقتيا الكثير ،باإلضافة لما قدمتو لي مف
توجييات ،وآراء أثرت ىذا البحث.
ويطيب لي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لألساتذة األفاضؿ الذيف تفضموا بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ،واغنائيا
بمالحظاتيـ القيمة ،وآرائيـ السديدة.
كما أتقدـ بوافر الشكر والتقدير ألساتذة كمية اإلعالـ كافة ،ودوف استثناء ،والشكر موصوؿ لزميالتي و
زمالئي مف طمبة الكمية بما أفادوني بو في حمقات الدرس ،أو الحوارات خارج الدرس ايضاً .فميـ جميعاً كؿ
التقدير والود.
وال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر والتقدير لمؤسساتنا اإلعالمية الوطنية في أردف الخير والعطاء  ،ولألخوات
اإلعالميات الالتي قدمف لي كؿ مؤازرة ،وعوف مف الفئة المبحوثة ،و الزميالت األخريات ،وأخص بالذكر
زميمتي الصحفية المرموقة السيدة حناف الكسواني ،التي وفرت لي جميع وسائؿ المساعدة ،والشكر موصوؿ
لصديقتي وزميمتي السيدة صباح حراحشة التي رافقتني في إعداد تفاصيؿ دراستي فكانت نعـ الصديقة

ه

واألخت واألـ ،،،

وكذلؾ أشكر نقابة الصحفييف األردنييف عمى مساعدتيا لي بتوفير قاعدة بيانات

لإلعالميات  .وفي ىذا المقاـ أتقدـ بالشكر لكؿ مف أعانني عمى إتماـ ىذه الدراسة ،ولو بكممة نصح أو
إرشاد أو دعاء كاف مف شأنيا أف تشحذ عزيمتي ،وتحمميا عمى الصبر.
أسأؿ اهلل العمي القدير أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصاً لوجيو إنو نعـ المولى ونعـ النصير.

و

اإلىداء

أىدي ىذه الرسالة إلى رجؿ فيو حناف بوسع األرض ،وشموخ بعظمة الجباؿ ،إلى أبي الدكتور خمؼ
ىاجـ التؿ صاحب الفضؿ األكبر في إتمامي ليذه الدراسة ،وأف أصبح فيما أنا عميو اآلف.......
إكراما.
إلى زىرة حياتي ونور عيني صاحبة الروح النقية ،والنفس الزكية صاحبة القمب الكبير ،والعقؿ المنير...
وفاء.
إلى خير رفيؽ  ...إلى مف غمرتني بفيض حنانيا  ....أمي حفظيا اهللً .........
إلى إخوتي دمتـ لي أغمى األحبة .......حباً.
إلى مف أحاطني بحبو ودعمو واىتمامو ،مف سيرافقني في مضمار حياتي خطيبي ......اعت از اًز.
إلى األستاذ الذي أضاء لي طريؽ العمـ ،وجاد عمي بنصحو وارشاده  ....أستاذي الدكتور كامؿ
خورشيد .....امتناناً.
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The Empowerment of Jordanian Female Journalists of Dealing with
Communication Technology in the Jordanian Media Institutions
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ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى تمكف اإلعالميات األردنيات ،وتفاعميف واندماجيف بتكنولوجيا
اال تصاؿ مف خالؿ دراسة عممية لوجيات نظر اإلعالميات األردنيات العامالت في القطاعيف الحكومي
والخاص .كما ىدفت لمتعرؼ إلى مدى استخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا
الوظيفي ،باإلضافة إلى كيفية تواصؿ اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االتصاؿ ،والوقوؼ عمى
مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ .وسعت الرسالة ايضاً إلى الكشؼ عف
المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي باعتباره منيجاً مناسباً لمثؿ ىذه الدراسة ،وتـ تطبيؽ
تـ اعتماد (  )125استبانة
الدراسة بواسطة أداة (االستبانة) التي وزعت عمى ( )150إعالميةّ ،

ن

صالحة ،فضالً عف استعانة الباحثة بالمقابالت العممية مع عدد مف اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية األردنية.
وكانت أبرز النتائج أف اإلعالمية األردنية تطبؽ ما لدييا مف معرفة جديدة في تكنولوجيا االتصاؿ ،وأف
أكثر الوسائؿ التكنولوجية لالتصاؿ استخداماً كانت شبكة االنترنت.
ومما أظيرتو النتائج أف اإلعالمية عمى تواصؿ يومي مع القنوات الفضائية والمختمفة في أثناء عمميا
الوظيفي كجزء مف متطمبات عمميا وبمدة ال تقؿ عف ساعة يومياً ،إضافة إلى تواصميا مع شبكات
التواصؿ االجتماعي مثؿ " الفيس بوؾ ،تويتر" يومياً لمدة ساعة كاممة.
وىذا د ّؿ عمى أف اإلعالمية األردنية تستخدـ بشكؿ معقوؿ جميع وسائؿ التواصؿ الحديثة ،ومنيا
القنوات اإلذاعية والتمفزيونية المحمية.

س

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

ع

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 :
باتت تكنولوجيا االتصاؿ تؤدي دو اًر كبي اًر ،ومؤث اًر في العػممية اإلعالمية فػػي العص ػػر الحديث  ،وقد
ُع ّد ىذا التطور ثورة حديثة ليس في مجاؿ االتصاؿ واإلعالـ فحسب ،بؿ في أنماط االتصاؿ والتفاعؿ

اإلنساني عامة ،فأصبح مف غير الممكف ألية مؤسسة إعالمية النجاح واالستمرار ،والوصوؿ لمجميور

المستيدؼ ،والتأثير فيو دوف استخداـ التكنولوجيا المتطورة ،فالراديو والتمفزيوف والسينما والكتاب
واإلنترنت كميا وسائؿ إعالمية ،ال يمكف ليا االستغناء عف التكنولوجيا الحديثة؛ ألنيا ولدت وترعرعت
واستمرت بفضميا ،وىي التي أوصمتيا إلى فئات كبيرة متنوعة مف الناس .وىكذا أصبحت التكنولوجيا
توأـ اإلعالـ الناجح ،والمسيطر في الوقت الراىف ،ذلؾ أف مف يممؾ المقومات التكنولوجية واالتصالية
يمتمؾ شرطا ميما مف شروط الحضور اإلعالمي .
وقد أخذ السباؽ المتالؾ تكنولوجيا االتصاؿ بيف بعض دوؿ العالـ أبعاداً متسارعة بتسارع
االختراعات ،والتطورات التقنية في ىذا المجاؿ  ،التي تسير بخطى متسارعة يوماً بعد اآلخر ،وسنة
بعد أخرى  ،فباتت تظير بيف الحيف واآلخر منتجات تقنية جديدة ،وصناعات حديثة ومتطورة ،تزيد مف
مد نفوذه عمى
قوة مف يمتمكيا ،وتجعمو في طميعة المسيطريف عمى حركة اإلعالـ الدولي ،وتساعده في ّ
الجميور العالمي بكؿ قوة ،وارساء ممارسة إعالمية عادلة مبنية عمى المساواة واإلنصاؼ ،والتكافؤ
والتوازف والتنوع عمى صعيد الصورة ،والممارسة المينية ،وذلؾ مف خالؿ مستوييف لمتدخؿ يشمالف
ترسيخ مبدأ تنوع صورة المرأة في اإلعالـ ،ومبدأ التكافؤ الميني في المؤسسات اإلعالمية.
وتقدـ ثورة تكنولوجيا االتصاؿ فرصاً جديدة متنوعة لإلعالمية األردنية ،تمكنيا مف العمؿ اإلعالمي إال
أف التمييز التقميدي بيف المرأة والرجؿ مازاؿ مستم اًر ،ويقمؿ مف نجاح ىذه الفرص ،وما تزاؿ األنماط
الثقافية والمجتمعية مف عادات وتقاليد سائدة ،وغير مشجعة لتطوير مساىمة المرأة وزيادتيا  ،وتمكينيا

2

حد بالتالي مف مشاركتيا بفاعمية في مجاالت تكنولوجيا المعمومات
في مجاالت العمـ والتكنولوجيا؛ مما ي ّ
واالتصاالت ،وما تزاؿ اإلعالمية األردنية تعاني تميي اًز داخؿ بيئات العمؿ في مجاؿ استخداـ الكمبيوتر
واالنترنت؛ ألف العامميف في مواقع صنع القرار ،ىـ في الغالب مف الرجاؿ.
وىنا يمكف طرح السؤاليف التالييف :ما متغيرات واقع تمكيف  Empowermentاإلعالمية اإلردنية
وتعامميا مع تكنولوجيا االتصاؿ؟ وما مدى استفادتيا مف تكنولوجيا االتصاؿ الرقمية ،والتفاعمية وخاصة
أعماؿ الحاسوب واالنترنت؟
وتخطط ىذه الدراسة لمعرفة مدى تمكف اإلعالمية األردنية مف التعامؿ مع وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ؛
والتعرؼ إلى واقعيف في المؤسسات اإلعالمية المتعددة ،واإلسياـ في تحسينو ،ولفت االنتباه إلى ىذا
الواقع ،وبياف التحديات التي تواجييا اإلعالميات األردنيات .

مشكمة الدراسة :
في ظؿ ثورة المعمومات ،ووسائؿ االتصاؿ الحديثة ،تبرز الحاجة لإلعالمييف بشكؿ عاـ لمواكبة
مظاىر ىذا التطور ،ومعطياتو اإلعالمية المتعددة ،ويبدو األمر بالنسبة لإلعالميات األردنيات ممحاً
ومطموباً؛ كي تكوف اإلعالمية األردنية متفاعمة مع تكنولوجيا االتصاؿ ،بما يؤىميا الحتالؿ مواقع،
وتكميفيا بمسؤوليات مينية ووظيفية منسجمة مع متطمبات العصر .والسؤاؿ الذي تنطمؽ منو الدراسة
ىو :إلى أي مدى كانت اإلعالمية األردنية قريبة ،ومتفاعمة مع التكنولوجيا الحديثة ،ومظاىرىا المعتمدة
في المؤسسات اإلعالمية األردنية المتعددة؟ وىؿ تعاني المرأة اإلعالمية في صعيد التعامؿ مع
تكنولوجيا االتصاؿ كما تعاني في بعض األعماؿ األخرى؟ وىؿ ىناؾ معوقات ،أو مشاكؿ تحوؿ دوف
تعامميا مع تكنولوجيا االتصاؿ مثميا مثؿ أشقائيا الرجاؿ؟ وما الواقع الميني لإلعالميات األردنيات في
ظؿ ثورة المعمومات؟
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أىمية الدراسة:
ما زالت أوضاع اإلعالميات األردنيات بحاجة إلى دراسات مستفيضة مف شتى الجوانب ،ومنيا عمى
الخصوص ما يتعمؽ بمدى تمكنيف مف التعامؿ مع معطيات تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة .واذا كانت
المرأة تشكؿ نصؼ المجتمع فيي أيضا تشكؿ نصؼ المتمقيف لمرسائؿ اإلعالمية ،وال بد أنيا تشكؿ
نسبة ال بأس بيا مف القائميف باالتصاؿ مف خالؿ عمميا في المؤسسات اإلعالمية المتعددة .وتستمد
ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ المعمومات ،والبيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف واقع اإلعالميات
األردنيات في الميداف ،والتي قد تسيـ في جيود تحسيف وضع المرأة اإلعالمية ،وتحسيف عمميا.
وتأمؿ ىذه الدراسة أف ترفد المكتبة األردنية والعربية بمعمومات مستجدة عف واقع اإلعالمية األردنية،
والمؤسسات اإلعالمية؛ لكي تكوف إحدى المبنات المتواضعة في بناء المعرفة المتراكمة في ىذا المجاؿ.

أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف مدى تم ُكف اإلعالميات األردنيات مف تكنولوجيا االتصاؿ مف خالؿ
وجية نظرىف  ،وبشكؿ أكثر تحديداً تأتي ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ التالية -:
 -1مدى استخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا الوظيفي.
 -2كيفية تواصؿ اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االتصاؿ .
 -3الوقوؼ عمى مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
 -4كشؼ المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
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أسئمة الدراسة:
يتمثؿ السؤاؿ الرئيسي لمدراسة فيما يمي :
ما متغيرات الواقع الميني لإلعالميات األردنيات في ظؿ ثورة المعمومات ،والى أي مدى كانت
اإلعالمية األردنية قريبة ،ومتفاعمة ،ومندمجة مع اإلعالـ الجديد ،ومظاىره المعتمدة في المؤسسات
اإلعالمية األردنية المتعددة مف وجية نظر اإلعالميات األردنيات؟
ويتفرع ىذا السؤاؿ إلى األسئمة الفرعية التالية :
 -1ما مدى استخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا الوظيفي؟
 -2كيؼ تتواصؿ اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االتصاؿ ؟
 -3ما مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ؟
 -4ما أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ؟

حدود الدراسة :
 الحدود الموضوعية :ينحصر اىتماـ الدراسة بواقع اإلعالمية االردنية ،ومدى تفاعميا وتعامميا معثورة تكنولوجيا االتصاؿ مف وجية نظر اإلعالميات األردنيات العامالت في القطاع اإلعالمي.
 الحدود المكانية :المؤسسات اإلعالمية الحكومية ،والخاصة في المممكة األردنية الياشمية. الحدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة ميدانياً خالؿ الفترة مف أيار حتى كانوف األوؿ مف عاـ2012ـ.
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محددات الدراسة:
إف النتائج التي خرجت بيا الدراسة الميدانية قريبة جداً مف واقع اإلعالميات األردنيات في عصرنا
الراىف ،إال أنو قد يصعب الجزـ بتعميـ نتائجيا بشكؿ عاـ عمى ذات مجتمع الدراسة لو تـ ذلؾ في
زماف آخر غير ىذا الظرؼ الراىف .باإلضافة إلى محددات أخرى مثؿ :احتماؿ إحجاـ بعض أفراد
العينة عف اإلدالء بآراء دقيقة ،أو ضعؼ استجابة العينة ،وغيرىا .

مصطمحات الدراسة:
التكنولوجيا  " -:لغويا اشتقت كممة تكنولوجيا ( )Technologhyوالتي عربت بػ" تقنيات" مف الكممة
اليونانية ( ،)Techneوالتي تعني فناً أو ميارة ،والكممة الالتينية ( ،)Texereالتي تعني تركيباً أو
نسجاً ،والكممة ( )Logosالتي تعني عمما أو دراسة ،وبذلؾ فإف كممة تقنيات تعني :عمـ الميارات أو
الفنوف ،أي دراسة الميارات بشكؿ منطقي؛ لتأدية وظيفة محددة" ( .أبو عرقوب ،1993 ،ص.)125

مفيوم التمكين Empowerment
ِ
ؽ حر ِ
التمكيف يتمثؿ في إطال ِ
الموظؼ ،وىو حالةٌ ذىنيةٌ،
ية
اكي ييدؼ إلى تعزيز ثقةُ
ٌ
َ
وسياؽ إدر ٌ
ات معر ٍ
اإلنساف بنفسو ،والقناعة بما يمتمؾ مف قدر ٍ
فية ،تساعده في اتخاذ ق ارراتو ،واختيار النتائج التي
دافعا لتعزيز خياراتيـ،
يريد
َ
الوصوؿ إلييا ،وييدؼ التمكيف أيضا إلى توسيع قدرات الناس؛ لتكوف ً
ودعماً النفتاح آفاؽ حريتيـ ،ومشاركتيـ في اتخاذ الق اررات التي تؤثر عمى حياتيـ ،فيـ بذلؾ ليسوا

منتفعيف فحسب ،بؿ مشاركوف في عمميات التنمية ،واتخاذ الق اررات والسياسيات( .المعاني وآخروف،
 ،2011ص .)188
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التعامل :تقصد الباحثة بعبارة " :تعامؿ اإلعالميات األردنيات مع تكنولوجيا االتصاؿ ،مدى تقبؿ
اإلعالمية االردنية واستعدادىا ،وكفاءتيا ،ومواكبتيا لوسائؿ التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العمؿ
اإلعالمي.
اإلدماج :ويقصد بو :مدى اىتماـ المؤسسة اإلعالمية بتوفير فرص التعميـ ،والتدريب والتوظيؼ
لإلعالمية األردنية في بعض الوظائؼ التي تتعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ.
اإلعالمية األردنية :ىي كؿ موظفة أردنية تعمؿ في إحدى مؤسسات وسائؿ اإلعالـ األردنية
(المطبوعة والمسموعة والمرئية ) ،وتتعاطى مع الجوانب االعالمية مف تحرير ومونتاج وتصوير
واخراج واشراؼ ،والمسوؤليات اإلعالمية األُخرى التي ليا عالقة بتكنولوجيا االتصاؿ.
تكنولوجيا التصال -:ىي جميع أنواع الوسائؿ واألدوات ،واآلالت ،واألجيزة التكنولوجية المستخدمة
في تسجيؿ المعمومات ،أو معالجتيا ،أو نقميا ،أو تخزينيا  ،أو التي تستخدـ في االتصاؿ بأشكالو بيف
طرفيف أو أكثر ،وتشمؿ :تكنولوجيا الحاسبات ،ووسائؿ االتصاؿ ،وشبكات الربط ،وأجيزة الفاكس،
وغيرىا مف المعدات التي تستخدـ بكثرة في مجاؿ االتصاالت .وتظيػر التكنولوجيات الجديدة لالتصاؿ
مف خالؿ الجمع بيف الكممة المكتوبة والمنطوقة ،والصورة الساكنة والمتحركة ،وبيف االتصاالت السمكية
والالسمكية األرضية أو الفضائية ،ثـ تخزيف المعطيات ،وتحميؿ مضامينيا ،واتاحتيا بالشكؿ المرغوب،
وفي الوقت المناسب والسرعة الالزمة .وتكنولوجيا االتصاؿ حسب المعجـ اإلعالمي ىي " :مجمؿ
المعارؼ والخبرات المتراكمة والمتاحة ،واألدوات والوسائؿ المادية ،والتنظيمية واإلدارية المستخدمة في
جمع المعمومات ،ومعالجتيا ،وانتاجيا وتخزينيا ،واسترجاعيا ونشرىا ،وتبادليا أي توصيميا الى األفراد،
والجماعات " ( حجاب . ) 166 ، 2004 ،
المؤسسات اإلعالمية األردنية:
 .1مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني.
 .2وكالة األنباء األردنية (بت ار).
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 .3جريدة الغد.
 .4جريد الرأي.
 .5جريدة الدستور.
 .6جريدة العرب اليوـ .
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الفصل الثاني:
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تمييد:
وسائل اإلعالم والمرأة :
إف موضوع اإلعالـ والمرأة  ،يفرض ذاتو منذ عقود في دوؿ العالـ الثالث ،ومنيا األردف ،وبعد أف
أصبح كؿ محور لو أىمية خاصة كعامؿ ميـ ،وأساسي مف عوامؿ التنمية المستدامة ،وىذه الدراسة
تمقي الضوء عمى مدى حضور اإلعالمية األردنية في وسائؿ اإلعالـ الحديثة في األردف ،وبشكؿ
خاص (الصحافة المكتوبة والتمفزيوف واالذاعة)؛ كونيا وسائؿ اتصاؿ جماىيرية تصؿ إلى جماىير
كثيرة  ،باإلضافة لالىتماـ بالتكنولوجيا الحديثة التي وضعت كأولوية عمى األجندة التنموية ،كتحد مف
جية ،وآلية لتسريع عممية التنمية المستدامة ،ومواجية المستجدات والمتغيرات في " عصر عولمة
االتصاؿ " مف جية أخرى.
أطمؽ عمى عصرنا ىذا ،عصر التكنولوجيا وثورة وسائؿ اإلعالـ ،واالتصاؿ والمعمومات ،فقد ربطت
تعد األىـ في اتصاؿ الناس مع بعضيا في جميع أنحاء المعمورة،
التكنولوجيا الحديثة العالـ بأدوات ّ
وأىميا حتى يومنا ىذا :االتصاؿ السمكي والالسمكي ،وااللكترونيات والفاكس والتمفوف والراديو،
والصحافة المكتوبة وااللكترونية ،والحاسوب ،ومؤخ ار األقمار الصناعية واالطباؽ الالقطة ،وتطورت
لتصبح اليوـ " الرقمية " باإلضافة لإلنترنت والتمفوف النقاؿ ،الذي أصبح يضـ كؿ ىذه األدوات .
وىذه األدوات اإلعالمية جميعيا يمكف وصفيا بػ"النعمة" ،أو"النقمة" تبعا الستعماليا ،ويتفاوت استعماؿ
وسائؿ االتصاؿ واإلعالـ مف بمد آلخر بشكؿ واضح ،وبفارؽ كبير بيف الدوؿ الصناعية الغنية ،ودوؿ

9

العالـ الفقيرة ،ويالحظ أف لذلؾ عالقة بالمستوى االقتصادي والتعميمي ،فالدوؿ الغنية تتوافر بيا ىذه
االدوات بنسب أعمى مف الفقيرة .
وبات مف المعموـ أف وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ أصبحت تخترؽ الحدود ،والقوميات بالشكؿ الذي يؤدي
إلى انحسار دور الدوؿ والحكومات  ،ولعؿ ىذه النقطة ىي األكثر إثارة لخوؼ " الحكومات "والدوؿ
ذات السيادة  ،مف أف تتحوؿ إلى جياز ال يممؾ ،وال يراقب وال يوجو ،ألف الشركات متعددة الجنسيات
ستحكـ العالـ وتجعمو بال حدود ،كما اف ما تبثو وسائؿ اإلعالـ سيؤثر عمى ثقافة الشعوب
وخصوصيتيا ،وقد يخمؽ صراع الحضارات إلى جانب الصراعات الدينية والعرقية كما يتنبأ ىننجتوف
في كتابو (صراع الحضارات . )1990 ،
ويرى المفكروف العرب أف ىذه التحوالت تسمى غزوا ثقافيا؛ مما استدعى تأكيد أىمية حماية
بحد ذاتيا تحديا ،والصناعة وسيمة
تعد ّ
الخصوصية لكؿ دولة ومجتمع  ،وأف وسائؿ اإلعالـ الحديثة ّ
لتفعيؿ التحديات األخرى ،ومنيا المساىمة في تغيير صورة المرأة التقميدية ،أو تكويف صورة جديدة
لممرأة تتالءـ مع المستجدات والمتغيرات ،وبيذا قد تحقؽ ذاتيا كإنساف ،وتحافظ عمى حقيا في ممارسة
نشاطيا السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،باإلضافة لممشاركة في عممية التغيير واإلصالح المنشود .
تأثير فعاال ،قد يكوف
ا
وتؤكد نتائج الدراسات العممية المتواصمة حوؿ تأثير وسائؿ اإلعالـ اف ليا
سمبياً أو ايجابيا عمى سموؾ الناس في المجتمع وتصرفاتيـ ،فالبرامج التي تعرض عمى التمفزيوف والمواد
التي تبث بالراديو ،أو الصحافة المكتوبة تقوـ بدور في التأثير بشكؿ مباشر ،أو غير مباشر عمى الذي
يمتقط رسائميا .
ويعد الصحافي قائداً لمرأي العاـ؛ إذ يقوـ بدور كبير في تشكيؿ حياتنا الفكرية والسموكية .كما اف
الدراسات أشارت الى أف الجميور عادة ال يتعمـ مف وضع القضية لممناقشة فقط بؿ أيضا يعزز ما
يكتب ويؤكده .وىذا يدؿ عمى أىمية المضموف لمرسالة اإلعالمية ،والصور الذىنية التي تخمقيا لدى
المتمقي ،وخاصة إذا ما كررت ووضعت عمى أولوية األجندة ( ) Maxwell ,1972
وباإلجماؿ تؤثر وسائؿ اإلعالـ في تغيير األذواؽ ،والصور الذىنية ،وتؤكد النظريات في ىذا المجاؿ
انو يمكف لوسائؿ اإلعالـ أف تقوـ بدور كبير في ترتيب األجندة لمناس ،وكذلؾ نرى أف وسائؿ األعالـ
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واالتصاؿ الغربية وخاصة األمريكية فى عصر العولمة أصبحت تخترؽ الحدود وتصؿ لمدوؿ دوف
عوائؽ وتيدد ىويتيا ،وأصبحت تحرص عمى بث األخبار والتحميالت والبرامج المتعددة؛ إليصاؿ
تعدت ذلؾ إلى بث رسائؿ
الرسائؿ التي تخدـ مصالحيا سواء أكانت سياسية أـ تجارية أـ اقتصادية ،و ّ
اجتماعية وسياسية وثقافية سميت بػ" الغزو الثقافي " الذي ترفضو الدوؿ العربية؛ إذ ترى انو تدخؿ في
خصوصيتيا مف ديف وثقافة وتقاليد ،وبخاصة في ىذه األياـ حيث يستمر العمؿ لنشر المفاىيـ
والكممات والرسائؿ التي تتعمؽ "بالديمقراطية" "واإلصالح" ،وتشوه مفاىيـ "النضاؿ المشروع " الذي
تسميو "اإلرىاب "  ،كما تيتـ بالترويج لممشاريع التي تخدـ مصالحيا باسـ "اإلصالح ".

اإلعالميات األردنيات  :إنجازات كثيرة وطموحات كبيرة :
لػـ يقتصر العمػؿ اإلعالمػي عمى الرجاؿ ،إذ جذب اىتماـ النسػاء أيضاً ،ولكف بدرجػة بسيطػة .وفي
الخمسينيات مف القرف الماضي ،وما بعدىا توجيت المرأة إلى العمؿ في اإلعالـ المسموع ،وبعدىا في
اإلعالـ المرئي ،و أبدعػت المرأة األردنية في جميػع مجاالت العمػؿ اإلعالمػي مثؿ :كتابػة األخبار
والتقارير والمقاالت ،والتحقيقات ،وتقديـ النشرات اإلخبارية والبرامج ،وغيرىا الكثير.
ولـ يتوقؼ اىتماـ المرأة بالعمػؿ اإلعالمػي عمى اليوايػة أو الموىبػة ،بؿ عممت عمى تأىيػؿ نفسيا لمقياـ
بعممػيا اإلعالمػي بجدارة وكفػاءة  ،فالتحقػت بالمعاىد والجامعات داخؿ األردف وخارجو ،وحققػت
اإلعالميػات األردنيػات إنجازات بارزة عمى مستوى اإلدارة اإلعالمية ،والعمؿ اإلذاعي والتمفزيوني
والصحفي واألكاديمي.
ولقد وصمػت اإلعالميػة ليمى شرؼ إلى منصب وزيرة اإلعػالـ فػي الثمانينيات مف القرف الماضي،
وأثبتت جدارة في عمميا ،شيد ليا القاصي والداني بذلؾ.وكانت صاحبػة موقؼ ،وبعد رؤية وروية،
وادارة حصيفػة ،اذ تمكنت خالليا تولييا الو ازرة مف قيػادة اإلعالـ األردنػػي بمينية عالػية دوف التأثير
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عمى حرية الصحافة التي يكفميا الدستور ،وكؿ عقؿ مسؤوؿ يحترـ ذاتو .وما زالت ليمى شرؼ تحظػػى
باحتراـ اإلعالمييف وغيرىػـ مف أبناء األردف ،وتتبوأ اآلف موقعاً ميماً ،وىو عضوية مجمس األعياف
األردني الذي يضـ رؤساء الو ازرات السابقيف ،وقيادات أردنية قدمت الكثير لموطػف والشعػب ،وتقوـ
أيضاً بالعديػد مف الميمػات العامة عمى مساحة الوطف.
عندما يعترؼ الجميع بالكفاءة اإلعالمية ألي شخص عمى أرض األردف ،فإف شخصية مثػؿ الدكتػورة
سيمػا بحػوث تفػرض نفسيػا لتكػوف مدير إدارة اإلعالـ في الديواف الممكػي الياشمي ،محدثة ثورة في
كتابة أخبار جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني ،واألسرة الياشمية .وأصبحػت كتابػة مثؿ ىذه األخبػار مدرسػة
جديػدة في األردف يقتدي بيا أصحاب مينة اإلعالـ ،ويتعمموف منيا الكثير.
ولـ تحقػؽ الدكتورة بحػوث ىذا التميػز الذي وصمػت إليػػو مف فراغ ،وانمػػا يعود إلى ذلؾ التفاني في
العمؿ اإلعالمي ،واالرتقاء بو بمواصمػة الدراسات العميا واألبحػاث والوظائؼ المتعددة التي عممت بيا.
فقد بدأت عمميػا اإلعالمػػي مذيعػة بقسػـ األخبار اإلنجميزية في التمفزيوف األردنػػي  ،وبعدىػا أكممػت
دراساتيػا العميػا في الواليات المتحػػدة األمريكيػػة لتحصؿ عمى شيادة دكتوراه في اإلعالـ ،الذي درستو
في جامعة اليرموؾ شمالي األردف ردحػاً مف الزمف ،ثـ عممت مع منظمات األمـ المتحدة في األردف ،و
مديرة تنفيذية لمؤسسة نور الحسيف  ،وبعدىا جرى اختيارىا لمعمؿ مديرة إلعالـ الديواف الممكي الياشمي
.
وتتعػدى بعػض اإلعالميػػات األردنيػػات مجػاؿ العمػؿ في اإلذاعة والتمفزيوف والصحؼ إلى مجاؿ
التدريب اإلعالمػػي مثؿ الصحفيػػة محاسف اإلمػػاـ التػي أنشأت مركػز اإلعالميػات في األردف الذي قدـ،
ويقػدـ الكثيػر لمصحفيػات واإلعالميػات األردنيػػات والعربيات لتدريبيف ،وتأىيميف وزيادة كفاءتيف .وقد
وصػمت شي ػرة ىذا المركػػز إلى الكثير مف الدوؿ العربيػة ،ويحظى بالدعـ المعنوي مف المؤسسات
اإلعالمية األردنية ،وجامعة الدوؿ العربية ،واتحاد الصحفييف العرب .وعممػت الصحفية اإلماـ في
الصحػؼ اليومية األردنية ،وبعض الصحؼ والمجالت العربية  ،وقدمػت الكثيػر لمجتمعيػا والمجتمعػات
العربيػػة مف خالؿ الكممػػة الصادقة ،والتحقيػؽ اليادؼ والمقالة الجريئة .ورأت أف مف واجبيا تجاه
زميالتيا اإلعالميات والصحفيات إنشاء مركز يقوـ بميمة تحسيف كفاءة ىذه الفئة المبدعة والمثابرة
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وقدراتيا.
وال يقتصػر اإلبداع عمػى ليمػػى وسيمػا ومحاسػف ،وانمػا ىنػاؾ الكثيػر مػف اإلعالميػػات المبدعػات،
ومنيػف المذيعػة سوسػف تفاحػة التي وصمت إلى موقع رئيسة المذيعيف في مؤسسة اإلذاعػة والتمفزيوف
األردني ،وايماف التؿ التي أصبحت مديػرة لمركػز التدريب في المؤسسػة ذاتيا ،وأمينة التايو التي
حصمت عمى موقع مديرة مديرية التحقيقات الصحفية في وكالة األنباء األردنية ،وسميرة عوض ودينا
زوربا المتاف وصمتا إلى موقع رئيسػة تحرير ،وغيرىف الكثير مما يصعب ذكرىف في ىذا المقاـ.
أما في المجاؿ النقابي ،فقد وصؿ العديد مف اإلعالميات والصحفيات إلى عضوية مجمس نقابػة
الصحفييف األردنييف ،واف لـ تصػؿ إحداىف إلى منصب النقيب ،ومنيف :محاسف اإلماـ ،ودينا زوربا،
وفمحة بريزات .وأمػاـ اإلعالميػات األردنيػات مسافػة طويمػة مف الطريػؽ اإلعالمي الممتػد عمػى مػدى
األفػؽ ،الذي يتطمب المزيد مف العطػاء واإلنجػاز واإلبػداع ،ويستوجػب مساعدة إخوانيف اإلعالمييف
والصحفييف ،وىي مساعدة تعد مؤش اًر الى تقدـ الحضارات واألمـ ( .السكر،اإلعالميات األردنيات :
إنجازات كثيرة وطموحات كبيرة) مقاؿ منشور عف طريؽ الرابط
http://www.arabwomanmedia.net/

التعامل مع اإلعالميات في اإلعالم الرسمي األردني:

حاؿ وصوؿ اإلعالمية األردنية إلى مناصب رفيعة في اإلعالـ كمديرة لمحطة اإلذاعة ،أو مساعد
مدير تمفزيوف ،أو رئيسة تحرير ،تبدأ الصعوبات ،وتقؿ الفرص لتحقيؽ األحالـ ،وتُقتَؿ كثير مف اآلماؿ
عمى أبواب اإلدارات صاحبة النظرة غير الشمولية ،فتبدأ عممية المحاباة لصالح الرجؿ بالحصوؿ عمى
الدورات التدريبية التي تؤىمو لمحصوؿ عمى الدرجات الوظيفية العميا ،فيما ظمت اإلعالمية األردنية إلى
زمف ليس ببعيد محرومة مف الحصوؿ عمى مثؿ ىذه الدورات التدريبية ،حتى أنيا أصبحت ترفض
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عمنا مثؿ ىذه الممارسات.
ومنذ مف منتصؼ الثمانينيات ،ومنذ تولي امرأة إعالمية متفيمة لقضايا المرأة ،منصب وزير اإلعالـ،
كف
بدأت اإلعالميات األردنيات يحصمف عمى فرص أكبر ،ويتمتعف بحقيف في الترقي ،والذي ّ

محرومات منو لمدة طويمة .دخمت اإلعالمية األردنية الحقؿ اإلعالمي مع بداية الخمسينييات وتحديدا
العمؿ اإلذاعي ،وتميزت بحب العمؿ وتحقيؽ الذات ،واجتيدت في إعداد برامج ناجحة وتقديميا .وبقي
العمؿ بيذا الدافع إلى أف تمكنت مف بموغ درجات عميا .وعرضيا ىذا النجاح إلى تحديات كثيرة بدافع
الحد ،بؿ وصؿ في بعض
الغيرة أو االنتصار لخآخريف وغالبا لمجنس اآلخر .ولـ يقؼ األمر عند ىذا ّ
األحياف إلى التخمص مف اإلعالمية بإحالتيا إلى التقاعد حتى ال تنافس الرجؿ.
إف فرص التقدـ والتطور في المجاؿ اإلعالمي لـ تتوافر لكؿ اإلعالميات .كما أف الكثير منيف وصمف
إلى مواقعيف المرموقة بسبب ما توليو القيادة العميا لمدولة مف اىتماـ بمجاالت األسرة والطفؿ والصحة
والتربية .وىناؾ موقؼ نمطي منبثؽ مف ترسبات قديمة لـ تعط المرأة مكانيا في المجاؿ اإلعالمي .فقد
كاف النجاح الذي حققتو اإلعالمية سببا في توجيو انتقادات كثيرة ليا مف الرجاؿ والنساء أيضا؛ بسبب
بموغيا مواقع كانت حك ار عمى الرجاؿ.
إف مواجية الصورة النمطية لممرأة زاد مف أعباء اإلعالمية وجعميا تبذؿ جيودا مضاعفة إلثبات
ذاتيا ،وكفاءتيا عمى الساحة اإلعالمية.
تراوح التعامؿ مع اإلعالميات خالؿ العقود الماضية بيف التقبؿ ،وعدمو ألسباب تتعمؽ بالكفاءة
واألوضاع االجتماعية واألسرية .وتنقسـ األسر األردنية إلى ثالث فئات متفاوتة النظرة إلى عمؿ المرأة
في مجاؿ اإلعالـ :الفئة المحافظة التي ترى أف عمميا ضرورة إلثبات ذاتيا ،والفئة المحافظة جدا التي
ترى أف خروجيا لمعمؿ بصورة عامة غير مقنع ومرفوض أصال .أما الفئة الثالثة وىي الفئة األكثر
ضر ار عمى تقدـ اإلعالمية في عمميا ،فيرتبط عمؿ المرأة لدييا بالحاجة .وترى أف المنزؿ ىو المكاف
الطبيعي لممرأة .وتحترـ ىذه الفئة اإلعالمية وتدعميا بمقدار الحاجة لدخميا .وتنتمي ىذه الفئة المسايرة
إلى ثقافة اجتماعية ال تتسـ بالجرأة أو الصراحة ،ولكف وجودىا في المجتمع يجعميا مضطرة لممسايرة؛
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لكي ال تبدو شاذة عنو.
قد تكوف النظرة لإلعالمية تغيرت مف خالؿ إقباؿ المرأة عمى العمؿ اإلعالمي ،وبالتالي اكتساب ثقة
المجتمع ،ومع ذلؾ تقع عمى اإلعالمية مسؤولية القياـ بدورىا عمى أكمؿ وجو ،والمتمثؿ أساسا في
عممية التنشئة االجتماعية ،وال يخفى ما لإلعالـ مف تأثير بالغ في االتجاىات النفسية والمعتقدات .إذ
يع ّد مف أقوى المؤثرات في تحديد السموؾ االجتماعي ( .جرادات،التعامؿ مع اإلعالميات في اإلعالـ
الرسمي األردني) مقاؿ منشور عف طريؽ الرابط
http://www.arabwomanmedia.net/

وقد استفادت المرأة األردنية مف اإلنجازات التي حصمت باألردف في العقود األخيرة ،وخاصة في
المجاالت الصحية والتعميمية ،وىناؾ حاجة ماسة لتحسيف وضعيا وادماجيا في العممية اإلنتاجية
االقتصادية ،لرفع مستواىا ومحاربة البطالة والفقر لتكوف منتجة .و لتفعيؿ دورىا في عممية التنمية
السياسية التي وضعت كأولوية عمى أجندة المؤسسات الحكومية ،بدليؿ استحداث و ازرة خاصة تسمى
(و ازرة التنمية السياسية) .
أصبح عمؿ المرأة في الحياة العامة ممموسا ،في جميع المجاالت ومنيا النشاط السياسي واإلعالمي ،
وىناؾ عدة مؤشرات لدراسة نشاطات المرأة في العمؿ السياسي وىي ما تقوـ بو مف وظائؼ ،أو مراكز
عمى المستوى الحكومي ،أو في مؤسسات المجتمع المدني مف نقابات ،ومؤسسات الدولية ذات الطابع
السياسي والخارجية والسفارات ،والمؤسسات اإلعالمية والصحافية .
ويجمع الباحثوف في مجاؿ االتصاؿ واإلعالـ عمى الدور الخطير الذي يقوـ بو اإلعالـ في التأثير
عمى المتمقي " عالوة عمى ما تتميز بو وسائؿ اإلعالـ مف طبيعة مزدوجة تساعد عمى نشر األفكار،
والقيـ المتناقضة وترويجيا في آف واحد ،فيي قد تساعد عمى تغيير القيـ والعادات والمفاىيـ التقميدية،
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وتسيـ بذلؾ في خمؽ أشكاؿ جديدة مف الوعي ،أو تعمؿ عمى تثبيت القيـ والرؤى التقميدية ،فتسيـ
عندئذ في تزييؼ وعي األفراد ،وذواتيـ وأدوارىـ الحقيقية " .
ومما الشؾ فيو أف اإلعالـ لو دور ميـ في تشكيؿ الوعي الثقافي والقيمي في المجتمع ،ويعود ذلؾ
لإلمكانات المتاحة أماـ وسائؿ اإلعالـ؛ لتوصيؿ الرسالة اإلعالمية لمرأي العاـ مف مختمؼ الفئات
االجتماعية ،وال سيما القيـ الوطنية المتعمقة باالنتماء لالردف والوالء لمقيادة الياشمية الفذة .وتكمف
أىمية اإلعالـ في نشر القيـ الوطنية في المجتمع ،مثؿ :حب الوطف واالعتزاز بو ممكا وارضا وكيانا،
وتعزيز المكتسبات الوطنية ،والمحافظة عمى االنجازات االردنية المختمفة خاصة عطاء القيادة الياشمية
عبر التاريخ والدفاع عف الوطف ،والتضحية في سبيمو ،والشعور بالفخر واالعتزاز بالبمد ،والعمؿ لتحقيؽ
مصالحو العميا ،والوفاء والكبرياء الوطني ،والعمؿ الجماعي ،والتطوعي .ويتجو االعالـ الى إبراز القيـ
اساسي في إبراز دور القيـ في المحافظة عمى
كقضية والدفع بيا إلى األماـ بأف يقوـ اإلعالـ بدور
ّ
البالد ،والمفاىيـ المتعمقة بحقوؽ االفراد في التعميـ ،والمشاركة االجتماعية والسياسية ،وشغؿ المناصب
العامة مف خالؿ الوسائؿ اإلعالمية المتعددة؛ باعتبارىا وسائط ثقافية تربوية ترفييية ليا تأثير كبير في
اتجاىات الرأي العاـ ،وذلؾ إذا ما وضعت ليا سياسات واضحة تتبنى قضية نشر ىذه القيـ ،وبمورة
وعي عاـ لدى المجتمع مف التأكيد عمى القيـ األساسية في حماية الوطف ،ودورىا في التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ومعالجة القصور في مجاؿ مساىمة اإلعالـ ،ومساندتو لمبرامج الخاصة بيا
باعتبارىا إحدى الخاليا األساسية في المجتمع ولألنشطة األخرى التي تعالج قضايا ميمة كالحد مف
االىماؿ في ضياع المكتسبات ،والمنجزات االردنية في شتى المجاالت ( .القرعاف  ،محمد كامؿ (
.) 2010
كما يمكف لالعالـ اف يعدؿ االتجاىات نحو التبني االيجابي لمجموعة مف القيـ التي تدعـ المفاىيـ
المرتبطة بقضايا المجتمع األساسية مثؿ :المساواة في حؽ العمؿ ،والتعميـ ،والمشاركة السياسية ...
الخ ،وتناوؿ المشكالت والظواىر السمبية ذات العالقة باالساءة لموطف ،وتحميؿ أسبابيا وتقديـ البدائؿ
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االيجابية ليا ،وتبني مفاىيـ جديدة ،وترسيخ القيـ اإليجابية ،وخمؽ مناخ عاـ مؤيد ومتفيـ الىمية
القضايا الوطنية ،وأىمية ذلؾ في تحقيؽ الرخاء ،والقوة والمنعة لموطف.

 .0الصحافة األردنية:
مرت الصحافة األردنية بعدد مف المراحؿ التاريخية ،التي كاف لكؿ واحدة منيا سػماتيا الخاصػة
بيػػا ،م ػػف حي ػػث ص ػػدور الص ػػحؼ ،وأع ػػدادىا ،وتوجياتي ػػا ،وحرياتي ػػا ،وقػ ػوانيف المطبوع ػػات الت ػػي تطب ػػؽ
عمييا.
وعمػػى الػػرغـ مػػف تميػػز كػػؿ مرحمػػة مػػف ىػػذه الم ارحػػؿ بممي ػزات خاصػػة ،إال أنيػػا جميع ػاً تشػػكؿ
السمات الرئيسة لمصحافة األردنية منذ نشأتيا وحتى يومنا ىذا ،عمى اعتبار أف كؿ مرحمة منيا ما ىػي
إال امتداد لممرحمػة السػابقة ليػا ،وتػؤثر فػي المرحمػة الالحقػة ليػا (الكنػدي ،)210 :2002 ،ويمكػف تقسػيـ
مراحؿ تطور الصحافة األردنية إلى خمس مراحؿ رئيسية ىي:
 .1مرحمة صحافة عيد اإلمارة (:)1246-1221
ظيػػرت فػػي ىػػذه المرحمػػة الصػػحافة األسػػبوعية واألدبيػػة ،وكانػػت الصػػحافة فػػي تمػػؾ الفت ػرة محػػدودة
اإلمكانات ،و"تعد صحيفة (الحػؽ يعمػو) التػي ظيػرت أواخػر عػاـ  0291فػي مدينػة معػاف أوؿ صػحيفة
تصػػدر فػػي األردف  ،وكانػػت تكتػػب باليػػد ،وشػػعارىا" :عربيػػة ثوريػػة"  ،وكػػاف يعمػػؿ فػػي تحريرىػػا محمػػد
األنسػػي وعبػػد المطيػػؼ شػػاكر ،ولكنيػػا لػػـ تكػػف منتظمػػة الصػػدور ،وكانػػت تػػوزع بالمجػػاف عمػػى المػواطنيف
األحرار في شرؽ األردف وسوريا ولبناف وفمسطيف " ( .الموسى.)22 :1992 ،
واس ػػتوجب بن ػػاء الدول ػػة الحديث ػػة االىتم ػػاـ بوس ػػائؿ االتصػ ػاؿ الجم ػػاىيري ،باعتبارى ػػا ض ػػرورية لنش ػػر
المعمومات ،فدخمت المطبعة ،وصدرت أوؿ جريدة مطبوعة ،وىػي الشػرؽ العربػي ،وتمتيػا صػحؼ أخػرى
كانػػت كميػػا أسػػبوعية ،ولػػـ تصػػدر صػػحؼ يوميػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة .ومػػف أبػػرز صػػحؼ ىػػذه المرحمػػة:
األردف ،والميثاؽ ،والوفاء ،والجزيرة ،والنسر .وكاف يتـ تعطيؿ الصػحؼ إذا أقػدمت عمػى نشػر أي شػيء
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يخػػالؼ قػػانوف المطبوعػػات فػػي تمػػؾ الفت ػرة (المصػػدر السػػابؽ.)23 :وتميػػزت صػػحؼ ىػػذه المرحمػػة بعػػدـ
االنتظاـ في الصدور ،إما بسبب سوء األحواؿ األمنية ،أوعجز التمويؿ (عبيدات.)2003 ،
 .2مرحمة صحافة ما بعد الستقالل (:)1270-1246
عمم ػػت الص ػػحافة األردني ػػة ف ػػي بداي ػػة ى ػػذه الفتػ ػرة تح ػػت س ػػمطة ق ػػانوف المطبوع ػػات رق ػػـ ( )20لس ػػنة
 ،1945ث ػػـ ص ػػدر (نظ ػػاـ مراقب ػػة المطبوع ػػات) ع ػػاـ  ،1942وف ػػي ع ػػاـ  1953ص ػػدر أوؿ ق ػػانوف
متكامػػؿ لممطبوعػػات والنشػػر ،تبعػػو صػػدور ق ػوانيف أخػػرى وتعػػديالت عمػػى ىػػذه الق ػوانيف (الموسػػى،
 .)111 :1992وق ػػد تمي ػػزت ى ػػذه الفتػ ػرة بظي ػػور الص ػػحافة اليومي ػػة ،رغ ػػـ الوج ػػود الق ػػوي لمص ػػحافة
األسبوعية ،وتعد صحيفة النسر التي أصدرىا صبحي جالؿ القطب ،الصحيفة اليوميػة األولػى التػي
صػ ػػدرت بانتظػ ػػاـ فػ ػػي مرحمػ ػػة األربعيني ػ ػات ،و تميػ ػػزت فت ػ ػرة الخمسػ ػػينيات بكثػ ػػرة إصػ ػػدار الصػ ػػحؼ
والمج ػػالت السياس ػػية ،وظي ػػور الص ػػحافة الحزبي ػػة والمج ػػالت األدبي ػػة (الكيالن ػػي وآخ ػػروف.)2005 ،
وأىـ ما يميز الصحافة األردنيػة فػي تمػؾ الفتػرة ىػو عمميػة الػدمج التػي حػدثت بػيف الصػحؼ اليوميػة
األربع التي كانت تصدر في تمػؾ الفتػرة ،اذ قػررت الحكومػة أف تػدمج صػحيفتي (فمسػطيف والمنػار)،
وصحيفتي (الدفاع والجياد) (الموسى.)131 :1992 ،
 .3مرحمةة صةحافة المؤسسةةات الكبيةرة ( :)1989-1971دخمػت الصػػحافة األردنيػة عيػد المؤسسػػية
في فترة السبعينيات والثمانينيات ،ونتيجػة لعمميػة الػدمج التػي قامػت بيػا الحكومػة  ،صػدرت صػحيفة
(الدستور) عاـ  1967عف (الشركة األردنية لمصػحافة والنشػر) ،و صػحيفة (الػرأي) عػف (المؤسسػة
الصحفية األردنية) (المصدر السابؽ .)147-143:
وتميػػزت ىػػذه الفت ػرة بظيػػور صػػحافة مؤسسػػية قويػػة أدت الدولػػة فييػػا دو اًر ميمػػا لتطػػوير مسػػتواىا الفنػػي
ودعـ إمكاناتيا المادية ،و//خضعت الصػحافة فػي ىػذه المرحمػة ألحكػاـ قػانوف المطبوعػات والنشػر لعػاـ
 ( 1973العدواف . ) 2011 ،
 .4مرحمة الصحافة في ظل الديمقراطية ما بعد عام  1989وحتى الوقت الحاضر :
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دخمت الصحافة األردنية في نياية الثمانينيات مرحمة العيد الديمقراطي ،بصػدور قػانوف المطبوعػات
رقـ ( )10لعاـ  1989والذي اعتبر متقدماً وليبرالياً مقارنة مع قوانيف المطبوعات السابقة والالحقة .وقد
اتسمت ىذه المرحمة بسمات ميزتيا عف غيرىا ،وبخصائص مف شأنيا بياف ما حممتو تمؾ الصحافة مف
ص ػػفات ،فش ػػيدت الس ػػوؽ األردني ػػة ص ػػدور كثي ػػر م ػػف الص ػػحؼ الجدي ػػدة اليومي ػػة واألس ػػبوعية والحزبي ػػة
والمسػتقمة ،وبػػدأت تأخػذ دورىػػا كسػمطة رابعػػة رقيبػة عمػػى الوقػائع واألحػػداث ،وأصػبحت أداة فاعمػػة لتقػػويـ
الديمقراطية بتسميط الضوء عمى المزايا والعيوب ،والغػوص وراء األحػداث ،والػدفاع عػف المصػالح العامػة
لألمة (الموسى.)167 :1998 ،
وفي ىذه األجواء الديمقراطية بدأت تظير مالمح صحافة جديدة ،وكاف ىدؼ معظميا تممس طريقيا
م ػػف خ ػػالؿ تق ػػديـ قص ػػص إخباري ػػة تعتم ػػد اإلث ػػارة ،وأدى ذل ػػؾ إل ػػى إص ػػدار ق ػػانوني المطبوع ػػات والنش ػػر
 1997و  1998المذيف شددا عمى حرية التعبير المسؤولة .وفي ظؿ االنفتاح الديمقراطي شيدت الحياة
األردنيػة فيضػاً مػػف الصػػحؼ الجديػػدة اليوميػػة والحزبيػػة واألسػػبوعية المسػػتقمة ،والتػػي صػػدرت بمػؤازرة مػػف
قػ ػػانوف المطبوعػ ػػات لسػ ػػنة  1993الػ ػػذي ك ػ ػاف قانون ػ ػاً ليبرالي ػ ػاً جزئي ػ ػاً؛ يسػ ػػمح بالمقاضػ ػػاة فػ ػػي المحػ ػػاكـ
(الموسى.)19 :2003،
 .5مرحمة الصحافة اإللكترونية ):)2011 -1994
رغـ أف المممكة األردنية الياشمية عرفػت شػبكة االنترنػت منػذ مػدة ،ولكػف الصػحافة لػـ يحصػؿ فييػا
اي تدخالت منذ نشوئيا ،إال أنو في أواسط التسعينيات حصؿ تدخؿ ليجري التغيير ىذه المرة في شكؿ
جديدا
ًا
الجريدة ،ونمطيا وأسموب صناعتيا ،و بنائيا الميني بالكامؿ ،حيث دخمت ثورة االتصاؿ
عصر ً

مع ظيور تقنية شبكة المعمومات العالمية ،المعروفة بالشبكة اإللكترونية اإلنترنت ،بكؿ قدراتيا وعالقتيا
الوثيقة بوسائؿ االتصاؿ المختمفة ومنيا الصحافة.
بدأت الشبكة اإللكترونية) اإلنترنت ) مع نياية القرف العشريف ،وبداية القػرف الحػادي والعشػريف تشػيد

انتشار واسعاً ،وأصبحت مف أىـ وسائؿ االتصاؿ شيوعا واقباال في دوؿ العالـ .حيػث" شػيدت البشػرية
ًا

فػي العقػود األخيػرة تحػوالً كبيػ اًر وعميقػاً فػي مسػارىا ال يقػؿ فػي تػأثيره ونتائجػو عػف مرحمتػي الز ارعػة
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والصػناعة ،وىػو مػا اصػطمح عمػى تسػميتو بالمعموماتيػة والمعرفػة ،والتػي جعمػت المعرفػة أسػاس المػوارد
والقوة والتقدـ (أبو شنب.)1988 ،
بدأ ظيور الصحؼ اإللكترونية عمى اإلنترنت في أيار  ، 1992حيث صدرت شيكاغو أوف اليف
كأوؿ صحيفة إلكترونية عمى شبكة أميركا أوف اليف ،بينما يرى الكاتب والباحث الصحفي طارؽ
ديمواني أف جريدة الواشنطف بوست األمريكية ،ىي أوؿ مف أطمؽ موقعا إخباريا إلكترونيا في عاـ
 ،1994وتكمؼ تنفيذه آنذاؾ عشرات المالييف مف الدوالرات ،وأطمؽ عمى ىذا النوع مف النشر
مصطمح" الحبر الرقمي" ( العدواف  . ) 2011 ،وكانت ىذه بحسب الباحثيف " ىي بداية ظيور
الصحؼ اإللكترونية التي كانت الش اررة األولى لظيور اإلعالـ متعدد الوسائط عف طريؽ الربط بيف
تقنيات الحاسوب "الكمبيوتر"  ،وبيف تقنيات المعمومات .واستوقفت ظاىرة الصحافة اإللكترونية الكثير
مف الباحثيف والدارسيف ،فتعيدوىا بالرصد والتحميؿ" (خميؿ)1997 ،

وكاف مف نتيجة ذلؾ أف ظير

في األفؽ الكثير مف التعريفات الخاصة باإلعالـ اإللكتروني ،ولو حاولنا وضع تعريؼ محدد ليذه
الصحافة فأنو يمكننا القوؿ :إنيا نوع مف االتصاؿ يتـ عبر الفضاء اإللكتروني "اإلنترنت" وشبكات
المعمومات واالتصاالت األخرى ،وتستخدـ فيو فنوف العمؿ في الصحافة المطبوعة وآلياتو ومياراتو،
مضافا إلييا ميارات وآليات تقنيات المعمومات التي تناسب استخداـ الفضاء اإللكتروني كوسيط أو
وسيمة اتصاؿ ،بما في ذلؾ استخداـ النص والصوت  ،والصورة والمستويات المختمفة مف التفاعؿ مع
المتمقي ،الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ،ومعالجتيا وتحميميا ،ونشرىا عمى الجماىير عبر الفضاء
اإللكتروني (معالي.)2008 ،
ومف أبرز الصحؼ األردنية التي تصدر في الوقت الحالي :2011
 صػػحيفة ال ػرأي :يوميػػة عربيػػة سياسػػية تصػػدر عػػف المؤسسػػة الصػػحفية األردنيػػة ،وقػػد صػػدر العػػدداألوؿ منيػػا بتػػاريخ  1971/6/2ومػػا ت ػزاؿ تصػػدر بانتظػػاـ منػػذ ذلػػؾ الحػػيف ،وىػػي تعبػػر عػػف وجيػػة
النظػػر شػػبو الرسػػمية ،إذ أرادت الحكومػػة األردنيػػة أف يكػػوف ليػػا صػػوت يػػتكمـ باسػػميا ،ويعبػػر عػػف
منيجيتيا ،فتـ إصدار صحيفة الرأي ،وىي ممموكػة مػف قبػؿ القطػاع العػاـ بنسػبة ( )%67مػف رأس
الماؿ.
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 صحيفة العرب اليوـ :يومية أردنية مستقمة ،تصدر حاليػاً عػف شػركة الطبػاعوف العػرب ،وقػد صػدرالعدد األوؿ منيػا بتػاريخ  ،1997/5/17وىػي تعبػر عػف االتجػاه المسػتقؿ ،وقػد حاولػت منػذ نشػأتيا
أف تقدـ نكية صحفية مختمفة مف المعالجات الصحفية ،وفجرت عدداً مف القضايا الصحفية الميمة
التي كاف ليا تأثير في الحياة السياسية واالجتماعية في المجتمع األردني.
 صحيفة الغػد :يوميػة أردنيػة مسػتقمة ،تصػدر عػف الشػركة األردنيػة المتحػدة لمصػحافة والنشػر برؤيػةإخراجية جديدة وممونة ،وىي مف الصحؼ حديثة النشأة ،والممموكة بالكامؿ لمقطاع الخاص .صدر
العدد األوؿ منيا بتاريخ  ،2004/8/1وقد فاز موقعيػا اإللكترونػي بعػدد مػف جػوائز التميػز المحميػة
واإلقميمية.
 صػحيفة الدسػتور :يوميػة سياسػية عربيػة مسػتقمة ،صػدر العػدد األوؿ منيػا بتػػاريخ ،1967/3/28وتصػػدر عػػف الشػػركة األردنيػػة لمصػػحافة والنشػػر ،التػػي تحولػػت فػػي عػػاـ  1986إلػػى شػػركة مسػػاىمة
عامة.
 صػػحيفة الجػػورداف تػػايمز :يوميػػة أردنيػػة مسػػتقمة ،صػػدر العػػدد األوؿ منيػػا عػػاـ  ،1975وتصػػدربالمغة االنجميزية عف المؤسسة الصحفية األردنية.
 ص ػػحيفة ال ػػديار :ص ػػحيفة وطني ػػة أردني ػػة يومي ػػة أسس ػػت ع ػػاـ  2003وتص ػػدر ع ػػف ش ػػركة البتػ ػ ارلالستثمار اإلعالمي.
 صػػحيفة األنبػػاط :يوميػػة أردنيػػة سياسػػية مسػػتقمة ،تصػػدر عػػف شػػركة األنبػػاط لمصػػحافة واإلعػػالـ،وتوزعيا شركة األجنحة لمتوزيع .صدر العدد األوؿ منيا بتاريخ .2005/5/2
 صػػحيفة السػػبيؿ :يوميػػة أردنيػػة شػػاممة مسػػتقمة ،صػػدر العػػدد األوؿ منيػػا كصػػحيفة أسػػبوعية بتػػاريخ ،1993/10/13وانتظمػػت فػػي الصػػدور مػػا يزيػػد عمػػى خمسػػة عشػػر عامػػا دوف انقطػػاع أو توقػػؼ.
وفي  2009/2/10كانت انطالقػة السػبيؿ الجديػدة ،اذ اصػبحت سػابع صػحيفة يوميػة أردنيػة ناطقػة
بالعربية.
 -صحيفة الوحدة :أسبوعية سياسية ثقافية.
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 صػػحيفة الم ػواء :أسػػبوعية شػػاممة مسػػتقمة ،تصػػدر بانتظ ػاـ منػػذ عػػاـ  1972تحػػت شػػعار (إيمػػاف –إخاء – حشد – تحرير).
 صحيفة االردف :أسبوعية سياسية شاممة. صحيفة الحدث :أسبوعية سياسية شاممة .تواصؿ صدورىا بانتظاـ منذ عاـ // ،1995توزع الحدثبوساطة إدارة التوزيع بجريدة الدستور.
 صحيفة المرآة :أسبوعية سياسية إعالنية شاممة. صحيفة الشاىد :أسبوعية سياسية شاممة ،تصدر عف الشركة النموذجية لمصحافة. صحيفة الجزيرة :أسبوعية سياسية شاممة. صحيفة شيحاف :أسبوعية سياسية اجتماعية مستقمة. صحيفة المحور :أسبوعية سياسية مستقمة. صحيفة المجد :جريدة اسبوعية أردنية معارضة تصدر في عماف منذ .1994/4/11إضافة إلى العديد مف الصحؼ اإللكترونية ،والتي مف أبرزىا:
 صحيفة المدينة اإلخبارية
 صحيفة سرايا

www.almadenahnews.com

www.sarayanews.com

 صحيفة عموف االخبارية
 صحيفة آخر خبر
 صحيفة السوسنة

www.ammonnews.net

www.akherkhabar.net
www.assawsana.com

اإلعالم األردني :
إف الرؤية الممكية لإلعالـ تتمثؿ في " :بناء نظاـ إعالمي أردني حديث يشكؿ ركيزة لتحقيؽ
التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ويتماشى وسياسة االنفتاح االقتصادي
االجتماعي والثقافي التي ينتيجيا األردف ،ويواكب التطورات الحديثة التي يشيدىا العالـ" .
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موقع وكالة األنباء األردنية (بت ار) عف طريؽ الرابط:
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic .

وتيدؼ الى تطوير رؤية جديدة لإلعالـ األردني تأخذ بعيف االعتبار روح العصر ،وتخدـ أىداؼ
الدولة األردنية ،وتعبر عف ضمير الوطف ،وىويتو بكؿ فئاتو وأطيافو ،وتعكس إرادتو وتطمعاتو ،وتتيح
لوسائؿ اإلعالـ األردنية القدرة عمى التنافس مع وسائؿ اإلعالـ األخرى .
موقع وكالة األنباء األردنية (بت ار) عف طريؽ الرابط:
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.

الري اآلخر؛
الري و أ
وتعمؿ الدولة لبناء إعالـ الدولة الحديثة المبني عمى تشجيع التعددية ،واحتراـ أ
وذلؾ بعرض وجيات النظر المختمفة في مناخ مف االستقاللية والحرية المسؤولة ،والتعبير عف
الوطف بكؿ فئاتو وأطيافو ،وتعكس ارادتو وتطمعاتو .وتقوـ ممارسة االداء االعالمي عمى المينية
والتميز واإلبداع ،والحرية المسؤولة ،ودعـ استقاللية مؤسسات اإلعالـ واداراتيا ،وذلؾ مف خالؿ ما
يمي :
 استقاللية إدارات المؤسسات اإلعالمية ،واستقاللية الق اررات اإلعالمية المؤسسية . فتح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لممشاركة في ممكية وسائؿ اإلعالـ ،وتمكيف ىذه المؤسساتمف تأدية دورىا الرقابي في المجتمع في مناخ مف الحرية المسؤولة ،واالستقاللية والمينية
المتطورة .
موقع وكالة األنباء األردنية (بت ار) عف طريؽ الرابط:
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http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.

 االرتقاء بالبعد الميني لمعمؿ اإلعالمي والعمؿ بمينية عالية ،وذلؾ مف خالؿ :

تطوير مواثيؽ الشرؼ اإلعالمي .



توجيو تطور العمؿ الميني بالتدريب ،والتأىيؿ والتخصص .



مراجعة القوانيف اإلعالمية والصحفية واالستثمارية الخاصة بالصحافة واإلعالـ .



األخذ بالمتغيرات التقنية ،والفنية التي يشيدىاالعصر .

موقع وكالة األنباء األردنية (بت ار) عف طريؽ ال اربط:
http://www.petra.gov.jo/public/Arabic.

تتوافر في األردف وسائؿ إعالـ حديثة ،وشبكة اتصاالت سمكية والسمكية جيدة تتيح لممواطف متابعة
البث اإلذاعي والتمفزيوني ،والصحافة .وبالنسبة لمتمفزيوف ،فمف ينظر إلى أسطح المنازؿ يالحظ أنو
ّ
ينتشر بشكؿ واسع في المدف والريؼ والبادية باإلضافة إلى التمفزيوف (الرقمي) الذي يربط المشاىديف
بالفضائيات العربية والعالمية .ويمكف القوؿ :إف معدؿ انتشار التمفزيوف في األردف تعدى المعدؿ الذي
جياز لكؿ  1000شخص .
ا
وضعتو اليونسكو وىو ()20
ويصدر فى األردف خمس صحؼ يومية بالمغة العربية ،وىي  :ال أري والدستور والعرب اليوـ والغد
والسبيؿ ،وواحدة بالمغة اإلنجميزية ىي ( جوردف تايمز)  ،ويالحظ تزايد عدد المجالت الموجية لمنساء
و لمشباب واألطفاؿ ،وال ينقص األردف مطبوعات فى جميع المجاالت إذ يبمغ عدد المطبوعات
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والدوريات والمجالت والصحؼ بجميع أنواعيا ( )3669مطبوعة ،ويعزى ذلؾ الرتفاع نسبة التعميـ
والتخصصات ،واف كاف األردف ال يزاؿ ال يق أر كبقية العرب.
وتُبرز الصحؼ اليومية دور المرأة ،وتضعيا عمى أجندتيا ،وتغطي إخبارىا ومشاركتيا في شتى
المجاالت ،ومنيا السياسية ،وال يخمو عدد منيا دوف تسميط الضوء عمييا ،وأدت الصحؼ دو ار ميما في
متابعة المعركة االنتخابية ،ويالحظ أيضا ،ظاىرة مشاركة المرأة في كتابة المقاالت الصحافية
السياسية ،وفي زوايا جادة ،وىي :زاويا التعميقات واآلراء والتحميالت ،والتي كانت مقصورة عمى "الرجاؿ
فقط " ؛ مما يدؿ عمى التزاـ الصحؼ بالدور السياسي لممرأة ،ومساىمتيا فى تغيير الصورة الخطية
التقميدية ،كأـ وزوجة وربة بيت فقط دوف االىتماـ باألمور السياسية ،واف كاف ىناؾ متسع لتطوير
مشاركة المرأة بحيث تتساوى في االبداع دوف تصنيؼ نتاجيا بػ"النسوي" ،كما يحمو لبعضيـ وصفو .
ويالحظ أيضا اىتماـ الصحؼ اليومية بإصدار مالحؽ خاصة تتعمؽ بالثقافة والشباب واالطفاؿ،
وتُعالج فييا القضايا االجتماعية والرياضية واالقتصادية والسياسية المتعمقة بيـ ،وبمشاركتيـ في التنمية
المستدامة ،ويالحظ االىتماـ بمعالجة مشاكؿ األسرة بشكؿ عاـ .
ومف المفيد إجراء دراسات؛ لمعرفة مدى تأثير مضاميف مثؿ ىذه المالحؽ ،وخاصة ما يتعمؽ بالقضايا
الموجية لمشباب مف ذكور واناث ،والذيف ىـ " أولوية " أجندة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،
الستقطابيـ في المشاركة الفاعمة في التنمية المتكاممة ،واف كاف االىتماـ يبدو موسميا في كثير مف
األحياف .
إف ما شيدتو تكنولوجيا االتصاؿ خالؿ العشرية األخيرة مف القرف الحالي مف تطور كبير ما زاؿ يتسارع
كاف لو آثاره الواسعة عمى مناحي الحياة المختمفة ،كالعالقات االجتماعية ،وطبيعة العالقات
االقتصادية ،والعمؿ اإلعالمي ،ووظائفو المختمفة ،والعالقات الداخمية في المؤسسات اإلعالمية ،و
عمى المتمقيف ،وأشكاؿ الرسالة اإلعالمية.
وبفضؿ تنوع تقنيات االتصاؿ ،وتعددىا أتاحت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجاؿ االتصاؿ،
وأحدثت تغيرات كبيرة في دور متمقي الرسالة اإلعالمية التي تبث عبر وسائؿ االتصاؿ الجماىيري.
ونتيجة لذلؾ ،انتقؿ المتمقي مف دوره السمبي إلى دوره االيجابي كطرؼ فاعؿ ومشارؾ في إنتاج الرسائؿ
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اإلعالمية .ولقد أسيمت ثورة المعمومات في إحداث تحوؿ عمى المشيد اإلعالمي العربي في العقد
األخير مف القرف العشريف ،إذ استجاب اإلعالـ العربي لتأثير ىذه الثورة الكاسحة ،واستطاعت بعض
وسائؿ اإلعالـ العربية االستفادة مف جوانب التقدـ ،فنشأ ما يسمى بػ"إعالـ الموجة الجديدة" المتمثؿ
بالقنوات الفضائية العربية ،والصحؼ والمجالت اإللكترونية ،والمواقع اإلخبارية عمى شبكة اإلنترنت.
وال شؾ أف اإلعالـ العربي تأثر إيجابا أو سمبا ،واستفاد مف التقنيات التكنولوجية المتطورة لالتصاؿ،
وىي تقنيات غربية بال شؾ ،لكنو أيضا تأثر سمباً مف حيث ازدياد حالة الفوضى ،وكثرة وسائؿ
اإلعالـ ،والرسائؿ اإلعالمية في الفضاء العربي؛ مما يشتت المواطف والمخططيف ،ويسمح بتسرب
الكثير مف اإلعالـ السمبي اليداـ إلى اإلعالـ العربي.
ومف نتائج ثورة المعمومات أيضاً ازدياد زخـ النشاط اإلعالمي في العالـ العربي خالؿ السنوات
السالفة ،كما أف مكوناتو اتسعت عمى نحو غير مسبوؽ ،فبرزت فضائيات عربية  -عمى سبيؿ المثاؿ
وسعت ىامش الحرية والتعددية ،وامتد نطاؽ تأثيرىا إلى ما وراء الحدود الوطنية ،وقدمت خطاباً
ّ -

بديالً عف الخطاب اإلعالمي الرسمي ،وأنيت احتكار وسائؿ اإلعالـ الغربية لنقؿ الخبر ،وأسيمت في
وضع اإلعالـ العربي في دائرة االىتماـ العالمية.
وعمى الرغـ مف ىذا التقدـ الممموس عمى أداء اإلعالـ العربي ،إال أنو ما يزاؿ يعاني الكثير مف
العقبات التي تحوؿ دوف تطوره التطور المحمود ،وقد يرجع ىذا األمر إلى عوامؿ ،وأسباب كثيرة ،منيا:
االجتماعي والسياسي والثقافي والتكنولوجي واالقتصادي ،وغير ذلؾ.

تكنولوجيا التصال ومجتمع المعمومات:
تكنولوجيا ال تصال:
أسيمت التطورات التكنولوجية الحديثة في إزالة الفوارؽ بيف األدوات االتصالية  ،والحدود
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التي طالما فصمت بيف وسائؿ اإلعالـ المختمفة حتى أواخر السبعينيات ،فقد نشأت عالقات معقدة،
متداخمة بيف أجيزة اإلعالـ ،تربط األدوات السمعية والبصرية ،واالتصاالت البعيدة المدى،
والمعموماتية(.الياشمي.)٤٠٠٢ ،
إف تطور وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ عمؿ عمى توفير المرونة ،وفرص االختيار مف حيث طرائؽ
تجييز خدمات االتصاؿ ،وامكانية تجميع نظـ تكنولوجية ،وىي النظـ المرتبطة بعمميات االتصاؿ،
والتي تسيـ في رفع األداء داخؿ المؤسسة بشكؿ كبير (شوقي)٠٩٩٠ ،
ومف ىنا دعا التطور التكنولوجي السريع في قطاع اإلعالـ إلى إعادة النظر في التوزيع الذي استطاع
أف يحافظ عمى توازف وجود وسائؿ االتصاؿ الجماىيري خالؿ أربعة عقود مف
الزمف ،فتطور تطبيقات الوسائط المتعددة في مجاؿ الصوت  ،والصورة الثابتة والمتحركة ،والنص
والحركة جعؿ مف اإلنترنت األداة القادرة عمى القياـ بكؿ األدوار التي تقوـ بيا وسائؿ االتصاؿ
الجماىيري مجتمعةً (العياضي. )٤٠٠٠ ،
إف اكبر التحديات التي تواجو وسائؿ اإلعالـ الكبرى تكمف في المساحة التي تحتميا عمى شبكة
المعمومات الدولية (االنترنت) ،وىي شبكة كمبيوترات ضخمة متصمة مع بعضيا بعضا ،ويخدـ
االنترنت أكثر مف  ٤٠٠مميوف مستخدـ  ،يزداد عددىـ بشكؿ سريع لمغاية يصؿ إلى نسبة% 100
سنوياً ،وقد بدأت فكرة االنترنت أصالً كفكرة حكومية عسكرية ،وامتدت إلى قطاع التعميـ واألبحاث ،ثـ
التجارة حتى أصبحت في متناوؿ األفراد (.الصادؽ.)٤٠٠٢ ،

إف النقمة النوعية التي أحدثتيا ثورة االتصاؿ والمعرفة ،تجمت فيما يعرؼ بمجتمع المعمومات ،وىذه
النقمة جعمت المعمومة والمعرفة زاداً يتزود بو المواطف كؿ يوـ ،وجعمت وسائؿ اإلعالـ ،وما يتصؿ بيا
مف أجيزة وأدوات وتقنيات ،الوسيمة الرئيسية لعصر المعرفة ومجتمع المعمومات.
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ويعرؼ مجتمع المعمومات بأنو جميع األنشطة والموارد والتدابير والممارسات المرتبطة بالمعمومات
إنتاجاً ونش اًر وتنظيماً واستثما اًر ،ويشمؿ إنتاج المعمومات أنشطة البحث عمى اختالؼ مناىجيا وتنوع
مجاالتيا ،باإلضافة إلى جيود التطوير واالبتكار عمى اختالؼ مستوياتيا ،كما يشمؿ أيضا الجيود
اإلبداعية ،والتأليؼ الموجو لخدمة األىداؼ التعميمية والتثقيفية والتطبيقية(.عمياف،2006،ص .)28
وقد بدأت مالمح ثورة االتصاؿ والمعمومات تنتقؿ إلى معظـ البمداف العربية مع بداية العقد األخير مف
القرف العشريف ،وكاف مف أبرز تمؾ المالمح انتشار القنوات الفضائية العربية المشغمة مف القطاعيف
الحكومي والخاص ،ورافؽ ذلؾ أيضاً انتشار خدمة اإلنترنت وتوسعيا ،وتوسع استخدامو بمعدالت نمو
سريعة غير مسبوقة ،وشيدت بعض البمداف العربية تحسنا ممموسا في الحريات الصحفية ،واف تباينت
كثي اًر مف دولة إلى أخرى ،غير أف المنظمات اإلعالمية العربية لـ تتمكف مف التخمص مف عوامؿ
القصور الداخمية والخارجية فييا(.أبو الحماـ،2011،ص  ،)194ولقد عرؼ المشيد اإلعالمي العربي
تحوالً عميقاً في العقد المنقضي ،أي منذ أوساط التسعينيات ،بفعؿ عامميف ميميف ىما :تكنولوجيات
االتصاؿ الحديثة ،وتأزـ الصراعات التي تشيدىا المنطقة .أما تكنولوجيا االتصاؿ ،فيي انتشار
الفضائيات وظيور اإلنترنت( .كوثر ،2008 ،ص .)110
إف الفجوة اليائمة بيف تردي الوضع الراىف لمتكويف الميني اإلعالمي ،واحتياجات الحاضر المتزايدة
ومتطمبات التطوير المستقبمية في الوطف العربي وفي لبناف ،أصبحت تشكؿ تحديا كبي ار يواجو عممية
تطوير العمؿ اإلعالمي ،واالرتفاع بو إلى مستوى األحداث والمتغيرات الحادثة .وقالت  :مف الصعب
إعطاء وصفات جاىزة لتجاوز تمؾ الفجوة أو التقميؿ منيا .ولكف ثمة بعض التوصيات والمقترحات
لمتفكير ،والحوار تتمحور حوؿ فكرة جوىرية ىي وضع إستراتيجية عربية مشتركة لمتطوير ترتكز عمى
مقاربة كمية ،ومعالجة شاممة لمموضوع مف جميع جوانبو ،وتأخذ بعيف االعتبار االرتباط بأىداؼ التنمية
الشاممة ،وخططيا بشكؿ رشيد وديناميكي ،ومواكبة التحوالت االجتماعية والثقافية ،والتطوير المتسارع
في مجاالت المعرفة المختمفة ،وتبني المنيج التشاركي في جميع مراحؿ إعداد اإلستراتيجية؛ بحيث
تنطمؽ مف واقع العمؿ اإلعالمي ،وبمشاركة جميع األطراؼ المعنية ،أي مف القاعدة إلى القمة ،وليس
العكس كما يحدث غالباً( .العبد اهلل)2011 ،
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وتصؼ كريس الفاف () Chris Laphanىذه الثورة بقوليا" :عند بموغنا القرف العشريف ظيرت قوتاف
تعبراف عف نموذج االتصاؿ الجماىيري :األولى :استخداـ الكومبيوتر كوسيمة لمعالجة المعمومات
وتحميميا ونشرىا  ،واألخرى :التطور المتسارع لوظيفة ىذه التكنولوجيا لتطوير االتصاؿ بما يفكيا مف
ارتباط بالزمف والمسافة ،وقد كسرت نموذج الواحد إلى العديد( ) One to Manyالذي كاف يميز نظـ
االتصاؿ التقميدية ،وأصبح بإمكاف شخص واحد يممؾ كومبيوت اًر ،وخطاً ىاتفياً أف يصبح ناش اًر
(صادؽ،2008،ص.)22
إف المجتمعات المعاصرة تعيش اليوـ ثورة اتصاالت واضحة؛ نتيجة لمتطورات في مجاؿ االتصاالت
والكومبيوتر ،ومع التوسع الكبير في وسائؿ االتصاؿ الجماىيري ،يقوؿ المتفائموف" :إف تطور
التكنولوجيا الحديثة قدـ لإلنساف فرصاً غير مسبوقة لالتصاؿ والتفاعؿ" Krogh,1996,7( .نقال عف:
مراد،2011،ص.)429
وكذلؾ ،فإف التطورات في تكنولوجيا االتصاؿ عكست ذاتيا عمى القائميف باالتصاؿ أنفسيـ سواء كانوا
ذكو اًر أو إناثاً ،لكف نظ اًر لوجود ثقافة تمييزية ضد المرأة في أغمب مجاالت العمؿ ،فال بد أف المرأة
اإلعالمية تعاني آثار بعض تمؾ الثقافة في عمميا ،وتفاعميا واستخداميا لتقنيات وسائؿ اإلعالـ
واالتصاؿ .وتبدو مظاىر التمييز في اليوة الحاصمة بيف الذكور واإلناث في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ،
إذ تمثؿ النساء  %6مف مجمؿ مستخدمي اإلنترنت في العالـ العربي" ( .كوثر ،2008 ،ص .)189
ومف جانب آخر فقد أحدث التطور السريع في تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا ىوة بيف األغنياء
والفقراء ىي اليوة الرقمية ،ولمحاولة تخفيض عمؽ ىذه اليوة ،اىتمت األمـ المتحدة بيذا الموضوع .وقد
أظير التقرير األوؿ لممعرفة العربية الصادر عف مؤسسة راشد آؿ مكتوـ حصوؿ بعض التقدـ في
مجتمع المعرفة في العالـ العربي ،إال أنو أظير أيضاً وجود فجوات ينبغي التصدي ليا بجدية وحزـ إذا
أردنا إقامة مجتمع منتج لممعرفة ،وأشار التقرير إلى أف التخمؼ في مجتمع المعرفة بالعالـ العربي
يمكف تداركو إذا ما توفر الطموح ،واإلرادة السياسية المدعومة برصد البيئات التمكينية والمؤسسات
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القادرة عمى رعاية التطور المعرفي ،وتحويؿ مكاسبو إلى وسائؿ مساعدة لتحقيؽ التنمية اإلنسانية
الشاممة(.العسكري ،2011،ص)16
مفيوم اإلعالم الجديد :
ولد اإلعالـ الجديد مف تزاوج  Convergenceبيف تكنولوجيا االتصاؿ والبث الجديدة والتقميدية مع
الحاسبة وشبكاتيا ،وتعددت أسماؤه ،ولـ تتبمور خصائصو النيائية بعد  ،ويأخذ ىذا االسـ؛ ألنو ال
يشبو وسائط االتصاؿ التقميدية  ،ال في الوسيمة وال في التطبيقات  ،وقد نشأت داخمو حالة تزامف في
إرساؿ النصوص ،والصور المتحركة والثابتة واألصوات  ( .صادؽ  ،2008 ،ص. ) 30-29وىناؾ
تسميات عديدة تطمؽ عمى " اإلعالـ الجديد " منيا  ( :صادؽ  ، 2008 ،ص: ) 30
اإلعالـ الرقمي  ، Digital Mediaواإلعالـ التفاعمي  ،Interactive Mediaواإلعالـ الشبكي
الحي عمى خطوط االتصاؿ  ،Online Mediaوالوسائط السيبرونية  ،Cyber Spaceواعالـ
المعمومات

 ،Info Mediaوالوسائط التشعبية  ،Hypermediaواعالـ الوسائط المتعددة

.Multimedia
وتبدو استحالة وضع تعريؼ شامؿ لإلعالـ الجديد؛ إلف ىذا اإلعالـ ىو في واقع األمر يمثؿ مرحمة
انتقالية مف ناحية الوسائؿ ،والتطبيقات والخصائص التي لـ تتبمور بشكؿ كامؿ ،وواضح  ،فيي مازالت
في حالة تطور سريع ،وما يبدو اليوـ جديداً يصبح قديماً في اليوـ التالي  .واذا اردنا وضع تعريؼ
لإلعالـ الجديد بناء عمى الوسائؿ الجديدة ،فيي بالتأكيد ستكوف قديمة بمجرد ظيور مبتكرات جديدة .
ويمكف استخالص فكرة اف اإلعالـ الجديد ىو حالة مف التنوع في األشكاؿ والتكنولوجيا والخصائص
التي حممتيا الوسائؿ المستحدثة عف التقميدية خاصة ما يتعمؽ بإعالء حاالت فردية ،Individuality
والتخصيص  Customizationوىما تأتياف نتيجة لميزة رئيسية ،وىي التفاعمية ( .صادؽ،
،2008ص . )35 -29إف اإلعالـ الجديد بحسب ما ورد مف مداخؿ وتعريفات ونقاش ليس بثاً أحادياً
وتمقياً إجبارياً كم ا كانت تتميز بو نظـ اإلعالـ القديـ  ،ولكنو تفاعؿ يختار فيو الناس احتياجاتيـ،
ويشاركوف في الوقت ذاتو ليس بالرأي فقط  ،ولكف بإعالـ شخصي خاص بكؿ فرد عمى حدة // ،وىو
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الذي تحوؿ فيو المشاىد والتعرؼ أكثر إلى سماتو  .وبموجب نظاـ اإلعالـ الجديد يمكف لوسائؿ
اإلعالـ اف تقدـ لكؿ شخص ما يريد في الوقت الذي يريد  ،وتزداد اىمية ثقافة المجموعات الصغيرة
التي تجد الفرصة لمتعبير عف نفسيا ،وسماع صوتيا بما يمكنو مف التفاعؿ مع الثقافات األخرى (.
صادؽ ،2008 ،ص.) 35-29
اإلعالـ الجديد إذاً ىو إعالـ تعددي بال حدود ،ومتعدد الوسائط ليؤدي أدوا اًر جديدة كمياً لـ يكف بوسع
اإلعالـ التقميدي تأديتيا  ،فيو عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وسيمة تعريؼ ،ومنافس تمقائي لممدارس .
وىو يعمؿ في سياؽ مؤسسات جديدة تختمؼ كثي ار عما عيدناه في وسائؿ اإلعالـ التقميدية  ،فيو ليس
إعالـ صحفييف وكتّاب وقراء  ،ولكنو مجتمع متفاعؿ يتبادؿ فيو األعضاء خدماتيـ ،ويحصموف عمى
احتياجاتيـ األساسية ،ويمارسوف أعماليـ اليومية .وفي الخالصة يجب عمينا أف نعرؼ أف األسس التي
قاـ عمييا ىذا اإلعالـ تختمؼ عما سبؽ ،وىي تشمؿ  :الرقمية ،التفاعمية ،التشعبية ،التفردية،
نقر بأف تغي اًر كامالً يممس
التخصيص ،الجماىيرية ،وتزاوج الوسائط والتكنولوجيا .ويجب عمينا أف ّ

الوسائؿ االعالمية القائمة تكنولوجياً وتطبيقياً ،كما أف ىنالؾ مستحدثات إعالمية غير مسبوقة تأخذ

مكانيا اآلف ،وقد جاءت بتطبيقات وخصائص جديدة ،واف حالة جديدة ىي وسائؿ إعالـ حسب الطمب
) )Mass Customizationتأخذ مكاف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري (  ،) Mass Mediaواف
عممية تحويؿ وتغيير جذرية تتـ لموسائؿ القائمة ) ،) Metamorphosisوعندىا ستكوف جميع أجيزة
التمفزيوف ،والراديو خارج نطاؽ االستخداـ كونيا أجيزة تعمؿ في اتجاه واحد(  ،)One wayوالتغيير
الجاري يتجو نحو بناء وسائؿ تفاعمية ( )Interactive Mediaحيث تعمؿ جميع األجيزة التقميدية
وغيرىا عمى منصة الكمبيوتر ،وتصنع عالماً اتصالياً جديداً ثنائي االتجاه) )Two waysلو مزايا لـ
تكف تتوافر في اإلعالـ القديـ  .عمى أف أىـ ما نالحظو ىو التحوؿ الذي حدث في عمؿ كبرى شركات
االتصاالت في ميداف اإلعالـ الرقمي بظيور قطاع جديد يطمؽ عميو اسـ Comminfotainment
وىي كممة تتألؼ مف ثالثة مقاطع متجزئة مف كممات ،تشير الى  :االتصاؿ  ، Cummوالمعمومات
 ، Infoوالترفيو  ، Tainmentوعمى سبيؿ المثاؿ  :تحولت شركة االتصاالت الياتفية دويتش تيميكوـ
إلى شركة برامج شبيية بالتمفزيوف ،وكذلؾ استيقظت شركة تيميكوـ ايتاليا ذات يوـ فوجدت نفسيا قد
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تحولت إلى شركة إعالـ ،وكذلؾ ىو الحاؿ مع شركات الياتؼ اآلسيوية التي أصبحت تقدـ خدمات
تمفزيونية  (.صادؽ ،2008 ،ص. ) 35-29
نظرية الفجوة المعرفية :
تعددت المقاربات في تحديد واقع اإلعالمية األردنية ودراستو ،وذلؾ نتيجة لمجموعة مف الد ارسات التي
توجت جيودىـ بالوصوؿ إلى مجموعة مف النظريات التي تفسر واقع
قاـ بيا الباحثوف ،حيث ّ
اإلعالميات .وقد إرتأت الباحثة أف نظرية فجوة المعرفة يمكف أف تكوف مناسبة لموضوع ىذه الدراسة،
وتفسير جوانبيا المختمفة؛ نظ ارً لتناوؿ ىذه النظرية ألثر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات عمى المجتمع،
وفئاتو المتعددة ،وىذا يتصؿ بالمحور األساسي ليذه الدراسة.
تقوـ نظرية الفجوة المعرفية ":عمى فكرة التبايف الموجود بيف األفراد ،والجماعات في المعرفة ،وأثر
التعرض لوسائؿ االتصاؿ الجماىيرية في زيادة أو خمؽ ىذا التبايف"( .د .إسماعيؿ ،2003،ص)283
" وقد بدأ تعريؼ الفجوة المعرفية مف خالؿ الفرض الذي وضعو تيتينيور وزمالؤه ،إذ يروف فيو " أنو مع
تزايد انسياب المعمومات في النظاـ االجتماعي مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ ،تحدث الفجوة في المعمومات
بيف الفئات ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي األعمى ،والتي تميؿ إلى اكتساب المعمومات أكثر،
وبيف الفئات ذات المستوى األقؿ"( .عبد الحميد ،1997،ص" ) 296وىكذا تصنؼ النظرية أفراد
المجتمع إلى مستويات اجتماعية اقتصادية بناء عمى مستوى تعميـ الفرد ،ويع ّد المستوى االجتماعي
متغير أساسيا في النظرية"( .د .إسماعيؿ ،2003،ص".)284 - 283باإلضافة إلى
ا
واالقتصادي
ذلؾ ،يرى تيتشينور ،وزمالؤه اف ىناؾ خمسة أسباب إلمكانية حدوث الفجوة المعرفية ،وىي (عبد
الحميد ،1997،ص : )289 - 297
 -1تبايف الميارات االتصالية بيف الطبقات ،فغالباً ما يكوف ىناؾ تبايف في التعميـ ،والتعميـ يعد الفرد
لمعمميات المعرفية األساسية مثؿ :القراءة والحديث والتذكر.
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 -2تبايف قدر المعمومات المختزنة ،أو ما يسمى بالخمفية المعرفية السابقة ،والطبقات األعمى ربما
تكوف قد اكتسبت المعرفة حوؿ موضوعات ما خالؿ مراحؿ التعميـ ،أو التعرض السابؽ لوسائؿ
االتصاؿ.
 -3أىمية التواصؿ االجتماعي لدى الطبقات األعمى ،وبالتالي نجدىـ يشاركوف غيرىـ ممف يتعرضوف
لموضوعات الشؤوف العامة ،أو األخبار العممية ،ويدخموف في مناقشات مع غيرىـ حوؿ ىذه
الموضوعات.

الدراسات السابقة :
 - 1شيخاني ) ) ٩١١١بعنوان" :أثر تكنولوجيا التصال والمعمومات عمى تطور فنون الكتابة
الصحفية" ،وىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات الحديثة عمى تطور
فنوف الكتابة الصحفية ،و تطور األداء الصحفي لمقائـ باالتصاؿ في جريدة األىراـ وتشريف ،ثـ
الوصؼ التحميمي ودراسة العالقات المتبادلة بيف ىذا العامؿ وبيف فنوف الكتابة الصحفية مف جية،
وأداء القائـ باالتصاؿ مف جية أخرى في جريدتي الدراسة ،واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح
اإلعالمي ،واستخدمت الباحثة أسموبيف رئيسيف لممسح يتفقاف مع نوع الدراسة ،وىما :المسح الوصفي
لدراسة الوضع الراىف لمكتابة ،والتحرير الصحفي في جريدتي األىراـ وتشريف ،والمسح التحميمي لشرح
فنوف الكتابة والتحرير الصحفي وتفسيرىا في الجريدتيف  ،وشرح تفسير أداء القائميف باالتصاؿ فييما،
وبياف مدى عالقة ىذا األداء بحجـ استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات مف خالؿ االستدالالت
التفسيرية .
وتوصمت الباحثة في نتائجيا إلى أف التكنولوجيا االتصالية الحديثة المستخدمة مف قبؿ القائـ باالتصاؿ
في جريدة األىراـ عممت عمى التطور الكمي والكيفي في أدائو لوظائفو كافة ،حيث توافرت فييا
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متطمبات السرعة والدقة ،وسيولة االستخداـ والكفاية واالكتماؿ ،والسرية واألماف ،وكذلؾ يزداد حجـ
استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بيف الفئات العمرية الشابة ،المتخصصة في عموـ اإلعالـ ،وبيف
الفئات الحاصمة عمى دورات تدريبية في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات ،وبالتالي فإف استخداـ
الصحافة المصرية ممثمةً بجريدة األىراـ لتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة أدى إلى تطور كؿ فنوف الكتابة
الصحفية فييا.

 -2عبد العزيز ،عزة (" )2004معوقات األداء الميني لممرأة السعودية في الحقل اإلعالمي"،
أجريت ىذه الدراسة عمى  40مبحوثة مف القائمات باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية السعودية،
وكشفت نتائج الدراسة عف أف المعوقات المجتمعية لعمؿ المرأة في اإلعالـ احتمت الترتيب الرابع
واألخير في سمـ المعوقات التي تتعرض ليا اإلعالمية السعودية .مؤكدة أف المعوقات المينية
تصدرت قائمة معوقات أداء المرأة السعودية في الحقؿ اإلعالمي ،وشممت بالترتيب :معوقات تتعمؽ
بالمصادر ،ثـ ممارسات تتعمؽ بمراجعة الموضوعات مف قبؿ الجريدة ،وعدـ نشر الموضوعات
أحيانا ،والتغييرات غير المرضية التي تط أر عمى الموضوعات بعد تسميميا سواء بالحذؼ ،أو
التبديؿ ،وخاصة تبديؿ العناويف والمقدمات.
وأظيرت الدراسة أف المعوقات اإلدارية تحتؿ الترتيب الثاني ،ثـ المعوقات المالية في الترتيب الثالث،
مبينة أف تصدر المعوقات المينية لقائمة المعوقات قد يرجع إلى ضعؼ المستوى الميني لممحررات،
نتيجة لغياب التأىيؿ العممي ،والتدريب الميني ،والذي أدى بطبيعة الحاؿ إلى مراجعة موضوعاتيف
خارج القسـ النسائي.
 -3المخالفي (  ) ٥٠٠٢بعنوان" :المؤسسات اإلعالمية في عصر تكنولوجيا المعمومات مع
دراسة لواقع المؤسسات الصحفية اليمنية" ،وىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،وارتباط العمؿ اإلعالمي الحديث بيا ،والتأكيد عمى استفادة

34

المؤسسات اإلعالمية منيا في العمؿ اإلعالمي ،وكذلؾ التعرؼ إلى المعوقات التي تحوؿ بيف
تطوير المؤسسة اإلعالمية في عصر التكنولوجيا وتحديثيا ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج
المسحي  ،ومنيج دراسة الحالة؛ لمتعرؼ إلى الواقع التطبيقي الميداني في مؤسسة اإلعالـ
اليمنية ،والتعرؼ إلى كيفية استفادة المؤسسة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحديثة
وكيفية التعامؿ معيا  .وقد توصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج ،ومنيا :إف ىناؾ نقصاً في إقامة
دورات تدريبية في مؤسسة اإلذاعة لمصحفييف العامميف عمى استخداـ التقنية الحديثة ،األمر الذي جعؿ
االستفادة مف الحاسوب في العمؿ الصحفي ال تتعدى نصؼ عدد العامميف ،وكذلؾ التأثير اإليجابي
لدور تكنولوجيا المعمومات في زيادة فاعمية المنافسة اإلعالمية لمؤسسة اإلذاعة عمى المستوى المحمي
واإلقميمي ،وتوصؿ الباحث كذلؾ إلى أف عدـ وجود مركز معمومات تقني وحديث
لممؤسسة جعميا تفتقر إلى اإلمكانات في الحصوؿ عمى تقنية خزف المعمومات ،واسترجاعيا
بصورة دقيقة وسريعة.
 -4عايش ،إبراىيم وآخرون ( )2007دراسة تتضمن أربع ورقات عممية حول القضايا ذات العالقة
بأوجو تفاعل المرأة العربية مع تكنولوجيا اإلعالم والتصال ومدى استفادتيا من تكنولوجيا التصال
الرقمية والتفاعمية وخاصة اإل نترنت .وتناولت إحدى األوراؽ محور تمثؿ المدونات آلية الندماج المرأة
في فضاءات عالئقية (الجماعات االفتراضية) ال تخضع فييا لمعايير التمييز والتفرقة والتراتبية
التقميدية .وأشارت الورقة إلى أف المدونات تمثؿ عالما جديدا ،لممرأة فيو حضور خاص .فالمدونات
النسائية تعكس صورة مختمفة عف النماذج النمطية التي تتداوليا النخب حوؿ المرأة والخاضعة لحداثة
شكالنية (والتي تختزليا صورة المرأة – الجسد) ،أو تمؾ الممتزمة بالتقاليد الفاضمة (والتي تختزليا صورة
المرأة المحترمة التي تمتزـ بالقيـ الثقافية األصيمة) .وتكشؼ المدونات النسائية عف عالـ النساء المعقد
والمختمؼ ،حيث ليس لممرأة جسد فج أو فاتف وروح خالصة .وتتجمى المرأة ككائف مركب ال يمكف
اختصاره في الثنائيات المتداولة .وتناوؿ محور آخر مف األوراؽ دراسة المرأة في قطاع تكنولوجيا
المعمومات واالتصاؿ ،وعمميا في وظائؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ذات األجور المتدنية،
وىي الوظائؼ التي تتطمّب موظفاً واحداً مثؿ أمناء الصندوؽ ،أو العامالت في مجاؿ إدخاؿ البيانات،
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بينما يوجد الرجؿ في الوظائؼ ذات األجور المرتفعة ،واإلبداعية في مجاؿ تطوير البرامج المعموماتية،
يقدـ فرصاً جديدة
تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ّ
أو إطالؽ شبكات اإلنترنت ،ورأت الورقة أف ّ
عديدة لممرأة ،إال أف التمييز القديـ بيف المرأة والرجؿ ال يزاؿ مستم اًر ،ألنو يغيب تدعيـ ىذه الفرص
الممكية والتعميـ والتدريب ،مشيرة إلى أف األنماط الثقافية
بسياسات مدروسة لتأميف المشاركة و ّ
والمجتمعية والعادات والتقاليد السائدة غير مشجعة لتطوير مساىمة المرأة ،وزيادتيا في مجاالت العمـ

والتكنولوجيا ،والتي تحد بالتالي مف مشاركتيا بفاعمية في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
فيما تناوؿ المحور الثالث استخدامات الصحفيات لإلنترنت ،وأشارت الورقة إلى أف نوع الجنس ليس
محدداً لمتعامؿ مع الكمبيوتر واإلنترنت ،والتمييز ليس دائماً ممارسات ظاىرة يتـ إدراكيا بسيولة،
والصحفية تعاني تميي از داخؿ بيئات العمؿ في مجاؿ استخداـ الكمبيوتر واإلنترنت ،ألف العامميف في
أقساـ الشؤوف العالمية ،ومف ىـ في مواقع صنع القرار ،ىـ في الغالب مف الرجاؿ.
 -5رضا ،أمجاد (" )2007عمل المرأة السعودية في وسائل اإلعالم ..واقعو وآفاقو المستقبمية" ،تع ّد
ىذه الدراسة مف الدراسات االستكشافية التي تسمط الضوء عمى طبيعة عمؿ اإلعالميات في الوسائؿ
اإلعالمية السعودية ،والتحديات التي تواجييف ،ودورىف المستقبمي .
وأجريت الدراسة عمى عينة صغيرة جداً مف اإلعالميات المقيمات في محافظة جدة قواميا () 27
خبير وخبيرة مف اإلعالمييف ،منيا
ا
إعالمية ،باإلضافة إلى عينة مف الصفوة اإلعالمية قواميا () 27
تسع إناث  .وانتيت الدارسة إلى أف الواقع الصحفي مقمؽ بالنسبة لمصحفية ،وأف المؤسسات الصحفية
ال تقدـ تدريباً بوجو عاـ لإلعالميات ،باإلضافة إلى عدـ اىتماـ المؤسسات بالمؤىؿ العممي
بقدرىتماميا باألداء الميني لإلعالمية ،وشيوع نظرة خوؼ مف قبؿ المجتمع تجاه اإلعالمية ،وأف
ا
الرجاؿ يحظوف بنصيب وافر في التدريب؛ مما يضعؼ مف فرص ارتقاء النساء وظيفياً.
 -6كافي (" )2009أوضاع اإلعالميات ومعوقات الممارسة المينية في المجتمع والمؤسسات
اإلعالمية اليمنية" .سعت الدراسة إلى بحث أوضاع اإلعالميات ،ومعوقات الممارسة المينية في
المجتمع ،والمؤسسات اإلعالمية اليمنية .وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات االستكشافية التي تجرى
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عمى القائمات باالتصاؿ في المؤسسات اإلعالمية اليمنية المختمفة  .وأجريت الدراسة بأسموب الحصر
الشامؿ عمى جميع اإلعالميات المسجالت في دليؿ إعالمي متوافر لدى منتدى اإلعالميات اليمنيات،
والالتي بمغ عدىف ( ) 350إعالمية ،وقد جمعت البيانات منيف عف طريؽ االستبياف بالمقابمة.
وخمصت الدراسة إلى جممة مف الصعوبات التي تواجو اإلعالميات اليمنيات ،ومنيا :صعوبات
اجتماعية وشخصية ،وصعوبات مرتبطة بالمؤسسات اإلعالمية ،وأخرى متعمقة بالميداف والمصادر،
وأنماط التمييز التي تواجو اإلعالميات ،وتأثير البيئة الثقافية عمى المينة اإلعالمية ونشاطيا
اإلعالمي.

 -7العالوين ،لبنى ( )2009بعنوان "تكنولوجيا التصال وعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية
مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردني إنموذجاً" ،وىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى أثر تكنولوجيا االتصاؿ
عمى األداء في المؤسسات اإلعالمية ،والدور الذي تسيـ بو تكنولوجيا االتصاؿ في تطوير األداء داخؿ
المؤسسات اإلعالمية ،وأىمية تكنولوجيا االتصاؿ في دفع المؤسسات اإلعالمية لممنافسة عمى المستوي
المحمي واإلقميمي.
وقد اعتمدت الدراسة بشكؿ رئيسي عمى المنيج الوصفي؛ لوصؼ الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة
الدراسة في مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني ،والوقوؼ عمى تقديرات أفراد العينة وتصوراتيـ في
المؤسسة المذكورة حوؿ مدى استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات ،وأداء مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف
األردني ،كما اعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي؛ لتشخيص الفروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة
حوؿ أداة الدراسة ككؿ وفقاً لمخصائص الديموغرافية المتمثمة بما يمي :النوع االجتماعي ،والعمر،
والمؤىؿ العممي ،والخبرة ،والمسمى الوظيفي ،وكذلؾ قياس أثر استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات
عمى أنشطة أداء مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني ،متمثالً بالمجاالت التالية :التخطيط ،والتنظيـ،
والمتابعة والتقويـ ،واتخاذ القرار ،والموارد البشرية ،واإلنتاجية ،وكفاءة األداء.

37

وقد توصمت الباحثة إلى العديد مف النتائج ،ومنيا :اىتماـ إدارة مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني
بمدى استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ،إذ أكدت النتائج مدى استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ بشكؿ
عاـ نحو االرتفاع مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة في المؤسسة ،وميؿ جميع مجاالت أداء المؤسسة
بشكؿ عاـ ،والمتمثمة بمجاالت :التخطيط ،والتنظيـ ،والمتابعة والتقويـ ،واتخاذ القرار ،و الموارد
البشرية ،واإلنتاجية ،وكفاءة األداء نحو االرتفاع مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة في المؤسسة
المذكورة ،واف استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ فييا سيسيـ بشكؿ واضح في تطوير مجاؿ الموارد البشرية،
واستثمارىا استثما اًر أمثؿ مف قبؿ المؤسسة المذكورة ،حيث إف زيادة اىتماـ إدارات المؤسسات
اإلعالمية في األردف بمتغير استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ بمقدار وحدة انحراؼ معياري واحد ،يؤدي
إلى االرتقاء بمستوى الموارد البشرية بمقدار )  (% ٢٣،2في المؤسسة المذكورة.

الدراسات األجنبية:
 -1برتشارد وزمالؤه ( ")2001األدوار الجتماعية والسياسية لإلعالم السياسي في الفترة
(.")2003 -1996
Pritchard&Paul (2001) social and political roles of the news media
’between 1996-2003
قامت الدراسة بمسح دولي ألوضاع الصحفيات في العالـ ،وأشارت نتائجو إلى أف نحو  %38مف
العامميف في الصحافة بالعالـ ىـ مف النساء ،و  %28مف رؤساء تحرير الصحؼ ىـ مف اإلناث .كما
أشارت إلى أف  %24مف منتجي التمفزيوف األمريكي والكتاب والمخرجيف ىـ مف النساء ،وأف %43
مف موظفي الصحؼ الكندية ىـ مف النساء ،ومع ذلؾ فالمرأة ال تشغؿ أكثر مف  %8مف وظيفة
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المحرريف ،لكنيا بالمقابؿ تشكؿ  %70مف العامميف في دوائر الدعاية ،و %8مف موظفي المحاسبة
والمالية.
وأشارت الدراسة إلى أنو بالرغـ مف أف نصؼ خريجي الصحافة ىـ مف اإلناث ،إال أف  %39فقط
مف مقاالت الصحؼ الكندية كانت لنساء .وأف الوظائؼ اإلبداعية والخالقة في ىوليوود ال تشكؿ فييا
النساء سوى .%17
وانتيت الدراسة إلى أنو ال يزاؿ أماـ المرأة مشوار طويؿ مف العمؿ؛ ألجؿ المساواة في الميف
الصحفية.
 -2بالو وتركمان(" )2003تأثير تكنولوجيا المعمومات واإلنترنت عمى العمل والموارد البشرية".
-Baloh, Peter & Trkman, Peter (2003)"Influence of Internet and
"Information technology on Work and Human Resource.
ىدفت الدراسة الى قياس أثر االنترنت وكيفية االتصاؿ والتعمـ والعمؿ ،وكيفية تغيير اإلنترنت
وتكنولوجيا المعمومات لنمط حياف اإلنساف االجتماعية ،وطريقة تفكيره ،وأثر ذلؾ التغيير عمى إدارة
الموارد البشرية .وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج ،ومنيا:
 -1نشأت أنماط عمؿ جديدة بفعؿ تطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  ICTمثؿ :العمؿ مف
خالؿ المنزؿ ( ،)Teleworkingوالمشاريع الموجية.
 -2استخداـ  ICTلتدريب الموظفيف وتطويرىـ ،وتحفيزىـ.
 -3تغيير بيئة عمؿ المنظمات ،وتوجييا نحو العولمة.
 -4تغيير نمط القيادة في المنظمات ،وزيادة التفويض.
 -5تغيير وظائؼ األفراد ،واجراءات العمؿ.
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ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
تبيف مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة أف أغمب ىذه الدراسات اىتـ بالتعرؼ إلى واقع المرأة
اإلعالمية في العمؿ اإلعالمي ومؤسساتو؛ لمخروج بتوصيؼ ليذا الواقع والمعوقات التي تواجو المرأة
اإلعالمية ،ومف تمؾ المعوقات الخاصة بالتعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ ،إضافة إلى المعوقات األخرى
االجتماعية واإلدارية وغيرىا .وبعض تمؾ الدراسات اىتـ بموضوع التعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ في
المنظمات والمؤسسات بشكؿ عاـ ،وبينت تمؾ الدراسات أف تدريب القوى البشرية في المنظمة عمى
تكنولوجيا المعمومات يع ّد ىدفا ميما إلدارة القوى البشرية في المؤسسة؛ لتطويرىا والرقي بيا .وقد
استفادت الباحثة مف أغمب تمؾ الدراسات باالطالع عمى األدب النظري ،والتعرؼ عمى مناىج تمؾ
الدراسات وأساليبيا.
وتتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أيضا في أنيا تجري بالمجتمع األردني ،وعمى حد معرفة
الباحثة ،فإف الدراسات عف واقع المرأة اإلعالمية في األردف تع ّد نادرة ،وتسعى ىذه الدراسة لوصؼ
تعامؿ المرأة اإلعالمية مع تكنولوجيا االتصاؿ كبداية النطالؽ دراسات أخرى حوؿ أبعاد أخرى لواقع
المرأة اإلعالمية .ولقد استفادت الباحثة مف ىذه الدراسات في تقييـ أداة الدراسة ،وصياغة األسئمة،
والوقوؼ عمى بعض النتائج التي ميدت لإلطار النظري لمدراسة.

40

الفصل الثالث :
منيجية الدراسة ( الطريقة واإلجراءات )
منيج الدراسة:
تستعمؿ الباحثة في دراستيا المنيج الوصفي المسحي؛ باعتباره منيجاً مناسباً لمثؿ ىذه الدراسة
التي تيدؼ إلى الوصؼ ،حيث " ييدؼ ىذا المنيج إلى وصؼ واقع المشكالت ،والظواىر كما ىي في
ظؿ معايير محددة " ( النعيمي ،والبياتي ،وخميفة ،2009 ،ص  ،)238ويع ّد ىذا المنيج " جيداً عممياً
يستيدؼ الحصوؿ عمى بيانات ،ومعمومات كمية حوؿ مجتمع الدراسة" ( حسيف ،1995 ،ص .)147

مجتمع الدراسة:
مكوناً
يقصد بمجتمع الدراسة " :جميع مفردات ،أو وحدات الظاىرة تحت البحث ،وقد يكوف المجتمع ّ

مف سكاف مدينة ،أو مجموعة مف األفراد في منطقة ما ،أو مجموع العماؿ الذيف يعمموف في شركة
معينة ،أو مجموعة الحقوؿ في منطقة معينة ،أو مجموعة مف الحيوانات ،أو سمعة معينة ينتجيا معمؿ
معيف .ويمكف القوؿ إف المجتمع اإلحصائي :ىو مجموعة الوحدات اإلحصائية المعروفة بصورة
واضحة بحيث تميز الوحدات اإلحصائية التي تدخؿ ضمف ىذا المجتمع عف غيره " ( النعيمي والبياتي
وخميفة  . ) 79 ، 2009 ،ونظ اًر لعدـ وجود احصائية بعدد اإلعالميات األردنيات فتـ اعتماد األرقاـ
المتوافرة لدى نقابة الصحفييف األردنييف ،واتضح اف ىناؾ (  ) 233إعالمية أردنية مسجمة في
سجالت النقابة .وتوجيت الباحثة الى ىذه األسماء حسب توزيعيا عمى المؤسسات االعالمية؛ وبذلؾ
فإف مجتمع الدراسة تكوف مف اإلعالميات األردنيات العامالت في المؤسسات والمواقع اآلتية: :
 .1مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني.
 .2وكالة األنباء األردنية (بت ار).
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 .3جريدة الغد.
 .4جريد الرأي.
 .5جريدة الدستور.
 .6جريدة العرب اليوـ .

عينة الدراسة:
يعتمد كؿ باحث في إجراء دراساتو عمى اختيار عينات تمثؿ مجتمع البحث  ،والعينة ىي " :جزء مف
مجتمع الدراسة ،وتمثمو تمثيالً صادقاً ،وليذا يمكف تعميـ نتائج الدراسة المبنية عمى العينة عمى
المجتمع بأكممو " ( زغيب  . ) 239 ، 2009 ،وتـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية اختيار عينة
عشوائية طبقية  Stratified Random Sampleممثمة لجميع أفراد مجتمع الدراسة في المؤسسات
اإلعالمية بالمممكة ،واعتبر كؿ قطاع إعالمي طبقة مف طبقات العينة العشوائية ،وتـ تحديد العينة وفقاً
لذلؾ .والعينة الطبقية العشوائية ىي نوع مف العينات االحتمالية ،إذ يتـ تقسيـ مجتمع الدراسة الى
طبقات بناء عمى الخصائص التي تتـ دراستيا في البحث  ،ويتـ سحب عينة عشوائية مف كؿ طبقة ،
( زغيب  ،) 246 ، 2009 ،وفي ىذه الدراسة قسمت الباحثة مجتمع البحث البالغ (  ) 233إعالمية
عمى شكؿ طبقات ،بحسب المؤسسات التي تعمؿ بيا اإلعالميات ،وتـ سحب عينات عشوائية مف كؿ
طبقة  .وبمغ العدد الذي وزع مف االستبانات (  ) 150استبانة  ،وبعد أف تـ استبعاد غير الصالح
منيا لمتحميؿ اإلحصائي بمغ العدد النيائي (  ) 125استبانة تمثؿ عينة الدراسة ،وبما أف عينة الدراسة
أصبحت (  ) 125إعالمية مف مجموع (  ) 233أعالمية  ،فإنيا تشكؿ نحو  % 54مف مجتمع
البحث  ،أي أكثر مف نصؼ المجتمع  ،وىذه النسبة بحسب رأي خبراء التحكيـ نسبة عالية وممثمة
بشكؿ جيد جدا لمجتمع البحث.

أداة الدراسة :
- 1المقابمة :Interview
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تُستخدـ المقابمة أداة لجمع المعمومات ،ودراسة العالقات واختبار الفرضيات ( النعميمي والبياتي وخميفة
 .) 181 ، 2009 ،ويمكف توظيؼ نتائج المقابالت الى مقاييس لممتغيرات  ،ويمكف االستفادة مف
المقابمة لتحقيؽ جممة أغراض منيا  :استخداميا أداة استكشافية؛ لممساعدة في التعرؼ إلى المتغيرات
والعالقات الموجودة بينيا ( المصدر نفسو  ،) 182 ،وىو ما لجأت اليو الدراسة قبؿ الشروع بالتطبيؽ
العممي ألداتيا  .ويمكف لممقابمة أف تستخدـ لجمع البيانات كما حصؿ في ىذا البحث  ،وامكانية
استخداميا أداة إضافية الى طرائؽ جمع البيانات األخرى  .وتعرؼ المقابمة بأنيا " :المقاء وجيا لوجو
حيث يقوـ الشخص المقابؿ بتوجيو عدد مف األسئمة لمشخص الذي يراد مقابمتو وىو المستجيب ،
وتصمـ أسئمة المقابمة بشكؿ يجعؿ مف السيؿ الحصوؿ عمى إجابات ذات عالقة بمشكمة البحث ( .
المصدر نفسو ) ،وقد صممت صحيفة المقابالت لجمع المعمومات عف واقع اإلعالمية األردنية،
وتكنولوجيا االتصاؿ والتعرؼ إلى مدى اندماج وتفاعؿ اإلعالمية بتكنولوجيا االتصاؿ ،وغير ذلؾ مف
البيانات والمعمومات ( انظر الممحؽ . )4
- 2الستبانة:
االستبياف (  ) Questionnaireمصطمح يمكف أف يطمؽ عمى أي نوع مف األدوات التي تحتوي عمى
أسئمة ،أوفقرات يستجيب ليا الفرد المبحوث ،وتحتوي االستبانة عمى فقرات تكوف عادة ذات خيارات
ثابتة  ،ومثؿ ىذه الفقرات تقدـ لممستجيب خيارات مف بيف بدائؿ متعددة  .واالستبانة بحسب الباحثيف
في اإلعالـ ىي " :صحيفة تحتوي أسئمة توجو الى عدد مف القراء أو المشاىديف أو المستمعيف ،
لمتعرؼ إلى آرائيـ في وسائؿ اإلعالـ ،أو ما تقدمو مف مواد وبرامج " ( عمر . ) 51 ، 2008 ،
وإلغراض الدراسة الحالية تـ تصميـ استبانة خاصة ،وزعت عمى مجتمع البحث وىو اإلعالميات
األردنيات العامالت في المؤسسات اإلعالمية األردنية ،وتـ تصميميا عمى ضوء المالحظة المباشرة،
والمقابالت العممية والدراسة االستطالعية األولية .وتكونت االستبانة ( الممحؽ –  ) - 2مف حقؿ
خاص لممعمومات العامة ،وأربعة أقساـ تناولت المعمومات العامة مثؿ :متغيرات السف ( العمر )،
والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة الحالية ،والمسمى الوظيفي ،والدورات التأىيمية ،واسـ المؤسسة
اإلعالمية  .وتضمف القسـ األوؿ مف االستبانة محور ( مدى استخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا
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االتصاؿ في العمؿ الوظيفي ) ،واشتمؿ عمى (  ) 8ثمانية أسئمة فرعية  .أما محور ( تواصؿ
اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االتصاؿ ) فقد كاف القسـ الثاني مف االستبانة ،واشتمؿ عمى ( ) 3
أسئمة  ،في حيف كاف القسـ الثالث مف االستبانة عف محور ( مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ ) واشتمؿ عمى (  ) 6أسئمة  .أما القسـ الرابع واألخير مف االستبانة فكاف عف
محور ( المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ ) واشتمؿ عمى ( 5
) أسئمة .

صدق األداة:
المقصود بصدؽ األداة ىو ":مدى نجاح الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو  ،واإلجابة عف
التساؤالت التي قامت لإلجابة عنيا ،أو اختبار الفروض التي استيدفت االختبار " ( زغيب ،
 . ) 41 ، 2009و تـ التحقؽ مف

صدؽ األداة بعرض استمارة االستبياف عمى محكميف

متخصصيف في عموـ اإلعالـ واالتصاؿ ،واالجتماع ،واإلحصاء (الممحؽ رقـ ) -3 -؛ لقياس
صدقيا ،والتأكد مف صالحيتيا ،وبالتالي عدلت ورتبت استبانة الدراسة بناء عمى مالحظاتيـ
وآرائيـ .ىذا باإلضافة إلى إجراء اختبار عمى عينة مف مجتمع الدراسة؛ لمتأكد مف وضوح أسئمة
االستبياف ،وصدؽ األداة قبؿ تطبيقيا عمى أرض الواقع في المراحؿ األخيرة ،وبعد اجتيازىا التحكيـ
والتجريب األولي.

ثبات األداة:
حدد الباحثوف ثالث طرائؽ شائعة الختبارات الثبات (،عبد الحميد ،2009 ،ص ،)214وقد رأينا اف
ما يناسب الدراسة ىو طريقة االختبار ،واعادة االختبار باستخداـ معامؿ بيرسوف ،وفي ىذه الحالة
جرى االختبار مرتيف عمى ذات المادة ،وبذات األسموب ،ألف الثبات قد تحقؽ لحد حدوث تغيير في
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النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في االختباريف .ولمتأكد مف ثبات األداة أجري اختبار ( كرونباخ الفا )
لتحقيؽ ذلؾ ،وىو معادلة إحصائية يستخدميا اإلحصائيوف ليذا الغرض ،وتقوـ عمى دراسة ثبات كؿ
فقرة مف فقرات الدراسة عمى حدة ،ثـ ثبات الفقرات مجتمعة (.جرادات وعريقات ،201 ،ص.)178

متغيرات الدراسة:
تكونت متغيرات الدراسة مف األنواع التالية:
أ -المتغيرات التصنيفية:
 -1نوع القطاع ولو مستوياف( :القطاع الحكومي ،والقطاع الخاص).
 -2الوظيفة ،وليا مستوياف ( :محرر ،رئيس تحرير)
 -4المؤىؿ االكاديمي ،ولو أربعة مستويات ( :ثانوية فما دوف ،دبموـ ،بكالوريوس ،دراسات عميا )
ب -المتغيرات التابعة :تقييـ المبحوثيف لواقع اإلعالمية األردنية ،ومدى تفاعميا بتكنولوجيا االتصاؿ.
المعالجة اإلحصائية:
 -1المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية.
 -2النسب المئوية ،والتك اررات.
 -3اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف.
 -4تحميؿ التبايف األحادي one way anova
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إجراءات الدراسة:
ارتأت الباحثة بعد التشاور مع المشرؼ عمى الوقوؼ عمى عدد أعضاء مجتمع البحث ،ونظ اًر لعدـ
وجود إحصائية بعدد اإلعالميات األردنيات ،تـ اعتماد األرقاـ المتوافرة لدى نقابة الصحفييف األردنييف،
ثـ توجيت الباحثة الى ىذه
واتضح اف ىناؾ (  ) 233إعالمية أردنية مسجمة في سجالت النقابةّ ،
األسماء حسب توزيعيا عمى المؤسسات اإلعالمية ،ووزعت مئة وخمسيف استبانة عمى مجتمع البحث،
وبمغ عدد االستبانات الصالحة عممياً لمتحميؿ األحصائي مئة وخمسة وعشريف استبانة بعد استبعاد
خمسة وعشريف استبانة؛ لعدـ صالحيتيا .وبذلؾ كاف عدد اإلعالميات األردنيات الالتي استجبف
لالستبياف مئة وخمسة وعشريف إعالمية بنسبة بمغت  %54مف مجتمع الدراسة ،وىي نسبة ///عالية،
وممبية لشروط البحث العممي كما ّأيدت ذلؾ لجنة التحكيـ .
وقد قامت الباحثة في مرحمة مبكرة مف الدراسة بإجراء دراسة استطالعية أولية عمى عينة عشوائية
بسيطة مف مجتمع البحث ،حيث قابمت العديد مف اإلعالميات ،واستمعت آلرائيف في موضوع الرسالة،
ووجيت إلييف أسئمة مفتوحة كانت األساس لتصميـ استبانة الدراسة الحقاً .وفضالً عف الدراسة
االستطالعية فقد استفادت الباحثة مف خالؿ التجربة الميدانية ،والمالحظة المباشرة في تصميـ أداة
الدراسة ،وتكويف تصور واضح لمموضوع .وعرضت الباحثة ىذه األداة ( االستبانة ) عمى لجنة
محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعات :الشرؽ األوسط ،البترا ،األردنية ،وذوي االختصاص،
تـ تعديؿ االستبانة واعدادىا بشكؿ نيائي عمى
والخبرة في مجالي الصحافة واإلعالـ (ممحؽ رقـ ، )3و ّ
ضوء مالحظات المحكميف األفاضؿ .وبعد انتياء عممية التحكيـ العممي المتعمؽ بالوقوؼ عمى صدؽ
األداة ،توصمت الباحثة إلى التصميـ النيائي ألداة البحث( االستبانة )( ،ممحؽ رقـ  ،)3وىذه االستبانة
مكونة مف حقؿ عاـ يتضمف المتغيرات األساسية الديموغرافية لعينة البحث .فضالً عف األجزاء األربعة
التي تعكس أىداؼ أسئمة الدراسة ،واعتماداً عمى مقياس ( ليكرت )  Likertالعممي المكوف مف (
خمس درجات ) لمشدة ،وىي :غير موافؽ بشدة ،غير موافؽ ،محايد ،موافؽ ،موافؽ بشدة .وبعد ذلؾ
استخدمت الباحثة األساليب األحصائية المعتمدة في مثؿ ىذه الدراسات ،وأخضعت إجابات عينة
الدراسة لمتحميؿ اإلحصائي الذي أوصؿ البحث الى النتائج العممية .وفي نياية الدراسة تمت مناقشة
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ىذه النتائج ،ووضعت التوصيات الخاصة بيا انطالقا مف النتائج التي خرج بيا البحث ،ومف واقع
المالحظة الميدانية والتجربة العممية ،والمقابالت العممية التي اجرتيا الباحثة مع عدد مف الوسط
اإلعالمي النسائي في المممكة .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

بعد إخضاع استجابات عينة الدراسة لمبحث ،والتحميؿ اإلحصائي ،أظيرت الدراسة عدداً مف النتائج
ذات الصمة بأىداؼ الدراسة ،وىي كما يأتي :

 .1المعمومات العامة
أظيرت النتائج أف عدد المبحوثات في وكالة األنباء األردنية (بت ار( كاف (  ) 28إعالمية ،وبنسبة بمغت
( )%22.4مف العينة الرئيسية البالغة ( )125إعالمية أردنية ،وبذلؾ أحتمت (بت ار) المرتبة األولى في
ىذا المجاؿ ( .الجدوؿ رقـ ( / 1عاـ ).
أما جريدة ( العرب اليوـ ) فقد كانت األقؿ رتبة بيف المؤسسات اإلعالمية التي شممتيا العينة ،حيث
كاف عدد المبحوثات( )12إعالمية ،وبنسبة بمغت ( )%9.6مف العينة ( .الجدوؿ رقـ
( / 1عاـ ).
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جدول رقم (  / 1عام )
يبيف عدد اإلعالميات المبحوثات في المؤسسات اإلعالمية في المممكة األردنية الياشمية وقت إجراء
الدراسة.

تكرارعدد المبحوثات

النسبة المئوية %

الرتبة

28

22.4

.2

جريدة الرأي اليومية

27

21.6

.3

جريدة الدستور اليومية

22

17.6

.4

مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردني

21

16.8

.5

جريدة الغد اليومية

15

12.0

.6

جريدة العرب اليوم

12

9.6

125

100.0

.1

المجموع

اسم المؤسسة اإلعالمية
وكالة األنباء األردنية (بت ار)

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( /1عاـ) أف الفئة المبحوثة التي تصدرت القائمة كانت في وكالة األنباء
االردنية(بت ار) ،إذ بمغت ( )28إعالمية بنسبة ( ،)%22وتمتيا جريدة الرأي والدستور اليوميتاف بنسب
متقاربة .أما مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف االردنية فقد جاءت بذات نسبة جريدتي الرأي والدستور .في
حيف كانت نسبة المبحوثات في جريدة الغد ( )15بنسبة ( ،)%12.0وكانت النسبة األقؿ في جريدة
العرب اليوـ بواقع (  )12بنسبة (  . )%9.6وىذا مرده الى أف واقع اإلعالميات األردنيات في
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المؤسسات اإلعالمية األردنية يختمؼ مف مؤسسة الى أخرى مف حيث الحجـ ،وعدد اإلعالميات
العامالت فييا األردنية.
 .2فئة العمر
أظيرت النتائج أف متغير ( العمر) بالنسبة لإلعالميات المبحوثات مف عمر(  ) 39-30سنة
احتؿ المرتبة األولى في الفئات العمرية بنسبة بمغت ( .)%43بينما متغير (العمر)(  40سنة
فأكثر) احتؿ النسبة األقؿ في العينة إذ بمغ ( .)%24جدوؿ رقـ (  / 2عاـ ).

جدول رقم (  / 2عام )
يبيف متغير العمر بالنسبة لإلعالميات المبحوثات.
الرتبة

العمر

التكرار

النسبة المئوية %

.1

 39-30سنة

54

43.2

.2

أقل من  30سنة

41

32.8

.3

 40سنة فأكثر

30

24.0

125

100.0

المجموع
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 .3المؤىل العممي

كشفت النتائج اف متغير المؤىؿ العممي لدرجة البكالوريس بالنسبة لإلعالميات المبحوثات بمغ نسبة
( )%80.0مف العينة ،وىي األكثر ارتفاعاً .أما متغير المؤىؿ العممي األقؿ نسبة فكاف لفئة درجة
دبموـ متوسط فما دوف بنسبة ( . )%9جدوؿ رقـ (  / 3عاـ ).
جدول رقم (  / 3عام )
يبيف متغير المؤىؿ العممي بالنسبة لإلعالميات المبحوثات.

الرتبة

المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية%

.1

بكالوريوس

100

80.0

.2

دراسات عميا

16

12.8

.3

دبموم متوسط فما دون

9

7.2

125

100.0

المجموع
 .4الخبرة

تبيف النتائج المتعمقة بمتغير (الخبرة) بالنسبة لإلعالميات المبحوثات اف سنوات الخبرة مف ()9-5
سنوات احتمت المرتبة ألولى بنسبة ( .)%27.2أما أدنى نسبة لمتغير (الخبرة) لإلعالميات المبحوثات
فقد كاف مف(  14-10سنة)  ،و(األقؿ مف  5سنوات) بنسبة ( .)%24.0جدوؿ رقـ (  / 4عاـ ).

51

جدول رقم (  / 4عام )
يبيف متغير الخبرة بالنسبة لإلعالميات المبحوثات.

الرتبة

الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

.1

 9-5سنوات

34

27.2

.2

15سنة فأكثر

31

24.8

.3

 14-10سنة

30

24.0

.3

أقؿ مف  5سنوات

30

24.0

المجموع

125

100.0
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.5المسمى الوظيفي
أظيرت النتائج ان المسمى الوظيفي بعنوان ( محررة ) ،حظي بالمرتبة األولى بنسبة (،)%49.6
فيما كان األقل مرتب ًة المسمى الوظيفي بعنوان ( مذيعة ) بنسبة ( .)%1.6جدول رقم (  / 5عام ).
جدول رقم (  / 5عام )
يبيف متغير المسمى الوظيفي بالنسبة لإلعالميات المبحوثات.
الرتبة

المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية%

.1

محررة

62

49.6

.2

مراسمة صحفية

31

24.8

.3

مسمى آخر

20

16.0

.4

رئيسة تحرير

6

4.8

.5

كاتبة صحفية (عمود ،زاوية ..الخ)

4

3.2

.6

مذيعة

2

1.6

125

100.0

المجموع
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 .6الدورات التي حصمت عمييا اإلعالمية في مجال تكنولوجيا التصال.

بمغت نسبة حصوؿ اإلعالميات المبحوثات عمى دورات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ (.)%56.0
بينما كانت نسبة عدـ حصوليف عمى دورات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ(  .)%44.0جدوؿ رقـ ( 6
 /عاـ ).

جدول رقم (  / 6عام )
يبيف متغير الدورات التي حصمت عمييا اإلعالميات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ بالنسبة لمعينة
المبحوثة.

الرتبة

ىل حصمت عمى دورات في مجال تكنولوجيا

التكرار

النسبة المئوية%

التصال.
.1

نعم

70

56.0

.2

ل

55

44.0

125

100.0

المجموع

54

 .7اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل بيا اإلعالمية.
أظيرت النتائج أف وكالة األنباء األردنية (بت ار) احتمت المرتبة األولى بالنسبة لظيور العينة إذ بمغت
نسبة ( ،)%24.0في حيف احتمت جريدة (الرأي) اليومية المرتبة الثانية بنسبة ( .)%21.6جدوؿ رقـ (
 / 7عاـ ).
أما جريدة (الدستور) ومؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردني فقد كانتا برتب متقاربة بنسبة ( )%17.6و
) )%16.8عمى التوالي .في حيف جاءت جريدة (الغد) بالمرتبة الخامسة بنسبة ( ،)%10.4وجريدة
(العرب اليوـ) في المرتبة األخيرة بنسبة(  .)%9.6جدوؿ رقـ (  / 7عاـ )
جدول رقم (  / 7عام )
يبيف متغير اسـ المؤسسة اإلعالمية التي تعمؿ بيا اإلعالمية بالنسبة لمعينة المبحوثة.

اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعمل

التكرار

النسبة المئوية%

.1

وكالة األنباء األردنية (بت ار)

30

24.0

.2

جريدة الرأي اليومية

27

21.6

.3

جريدة الدستور اليومية

22

17.6

.4

مؤسسة اإلذاعة والتمفزيون األردني

21

16.8

.5

جريدة الغد اليومية

13

10.4

.6

جريدة العرب اليوم اليومية

12

9.6

المجموع

125

100.0

الرتبة

فييا اإلعالميات المبحوثات
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 .8المؤسسات التي تتبنى أساليب التكنولوجية الحديثة
وفيما يتعمؽ بمدى اعتماد المؤسسات اإلعالمية في المممكة عمى األساليب التكنولوجية الحديثة ،فقد
كشفت النتائج اف النسبة العظمى مف عينة الدراسة والبالغة ( )108إعالمية أردنية وبنسبة ()%86.4
أيدت ىذا الواقع باإلجابة باختيار البديؿ (نعـ) .في حيف كانت نسبة المواتي أجبف بكممة (ال)
( ،)%9.6أما المواتي كانت إجابتيف بكممة (ال أعمـ) فقد كانت ( .)%4.0جدوؿ رقـ (  / 8عاـ ).
جدول رقم (  / 8عام )
يبيف متغير (المؤسسات التي تتبنى أساليب التكنولوجية الحديثة ) بالنسبة لمعينة المبحوثة.
الرتبة

تتبنى المؤسسة التي أعمل بيا التكرار

النسبة المئوية%

األساليب التكنولوجية الحديثة

.1

نعم

108

86.4

.2

ل

12

9.6

.3

ل أعمم

5

4.0

125

100.0

المجموع
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السؤال األول  :ما مدى استخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا التصال في عمميا الوظيفي؟
يبيف المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ ( )1المتعمؽ بمدى استخداـ اإلعالمية األردنية
لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا الوظيفي والجدوؿ رقـ ( )1/1يبيف ذلؾ.
الجدول رقم ()1/1
يبين مدى استخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا التصال في عمميا الوظيفي:
ت

المجال
 .1أستخدـ تكنولوجيا االتصاؿ في المؤسسة اإلعالمية التي أعمؿ
بيا بشكؿ ممتاز.
لدي مف معرفة جديدة في تكنولوجيا االتصاؿ في
 .2أطبؽ ما ّ

المتوسط

ال نحراف

الحسابي

المعياري

4.06

.826

4.28

.736

 .3أستخدـ جياز الفاكس في عممي يومياً.

2.66

1.048

 .4أستخدـ شبكة االنترنت في عممي يومياً.

4.62

.550

 .5أستخدـ جياز الموبايؿ في عممي يومياً.

4.09

1.085

 .6أستخدـ تقنيات التصوير الحديثة في عممي يومياً.

3.29

1.120

لدي حساب شخصي لدى مواقع التواصؿ االجتماعي.
.7
ّ

4.41

.899

4.28

.903

مجاؿ عممي لمواكبة التطورات المتسارعة.

 .8أمارس زيارة مواقع التواصؿ االجتماعي خارج دوامي بشكؿ
مستمر.
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الجدول رقم ()1/2
يبين استجابة عينة البحث لمسؤال رقم( )1المتعمق بمدى استخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا
التصال في عمميا الوظيفي.

الرتبة

المجال

غير موافق بشدة
العدد

.1

%

غير موافق

محايد

%

العدد

العدد

أستخدـ شبكة اإلنترنت

4

في عممي يومياً.
لدي حساب شخصي
ّ

 .2لدى مواقع التواصؿ

2

1.6

4

3.2

11

موافق
%
3.2

8.8

العدد
40

32

موافق بشدة
%
32.0

25.6

العدد
81

76

%
64.8

60.8

االجتماعي.
أمارس زيارة مواقع
.3

التواصؿ االجتماعي
خارج دوامي بشكؿ

2

1.6

5

4.0

11

8.8

45

36.0

62

49.6

مستمر.
.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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لدي مف
أطبؽ ما ّ
معرفة جديدة في

 .5تكنولوجيا االتصاؿ في 1

.8

2

1.6

9

7.2

62

49.6

51

40.8

مجاؿ عممي لمواكبة
التطورات المتسارعة.
أستخدـ تكنولوجيا
.6

االتصاؿ في المؤسسة
اإلعالمية التي أعمؿ

1

.8

8

6.4

9

7.2

72

57.6

35

28.0

بيا بشكؿ ممتاز.
أستخدـ تقنيات
 .7التصوير الحديثة في

7

5.6

26

20.8

34

27.2

40

32.0

18

14.4

عممي يومياً.
.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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السؤال الثاني :كيف تتواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا التصال ؟
جدول رقم ()2/2
يبين تواصل عينة البحث مع تكنولوجيا التصال.

.1

أتواصل مع شبكات التواصل الجتماعي ( التكرار

النسبة

الفيس بوك ،تويتر )...لمدة.

المئوية%



ساعة يومياً

65

52.0



ساعتيف يومياً

25

20.0



ثالث ساعات فأكثر يومياً

35

28.0

125

100.0

أتابع القنوات الفضائية في أثناء عممي يوميا.

التكرار

النسبة



ساعة يومياً

86

68.8



ساعتيف يومياً

18

14.4



ثالث ساعات فأكثر يومياً

21

16.8

125

100.0

المجموع
.2

المجموع

المئوية%
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.3

أتابع القنوات اإلذاعية والتمفزيونية المحمية التكرار

النسبة

لمدة:

المئوية%



ساعة يومياً

88

70.4



ساعتيف يومياً

27

21.6



ثالث ساعات فأكثر يومياً

10

8.0

125

100.0

المجموع
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السؤال الثالث :ما مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال؟
يبيف المتوسط الحسابي واالنح ارؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ ( )3المتعمؽ بمؤىالت اإلعالميات األردنيات
في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ ،والجدوؿ رقـ ( )1/3/3يبيف ذلؾ.

الجدول رقم ()1/3/3
مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال.
المجال

ت
.1

أمتمؾ مؤىالت عممية عالية في مجالي
اإلعالمي.

.2

أمتمؾ مؤىالت مينية

في مجاؿ تكنولوجيا

االتصاؿ.
.3

أمتمؾ خبرات عممية في مجاؿ تكنولوجيا
االتصاؿ.

.4

شاركت بدورات تدريبية في مجاؿ تكنولوجيا
االتصاؿ.

.5

أواكب التطورات الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا
االتصاؿ.

.6

أُشارؾ في ورش عمؿ بمجاؿ تكنولوجيا
االتصاؿ.

المتوسط الحسابي

ال نحراف المعياري

4.00

.852

3.98

.847

3.99

.808

3.50

1.168

4.14

.855

3.42

1.010
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الجدول رقم ()2/3/3
يبين استجابة عينة البحث لمسؤال رقم( )3المتعمق بمؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال
تكنولوجيا التصال.
غير
الرتبة

المجال

بشدة
العدد

.1

أواكب التطورات الجديدة في

7

5.6

17

6

4.8

28

54 22.4

37 43.2

29.6

5

4.0

26

59 20.8

35 47.2

28.0

3

5 2.4

4.0

12

74

31 59.2

24.8

6

25 4.8

20 20.0

48 16.0

26 38.4

20.8

4

18 3.2

43 14.4

42 34.4

18 33.6

14.4

أمتمؾ خبرات عممية في مجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

.4

في مجالي اإلعالمي.
.5

شاركت في دورات تدريبية في
مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

.6

أُشارؾ في بورش عمؿ بمجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

العدد %

العدد

%

العدد

%

العدد

%

53 13.6

أمتمؾ مؤىالت مينية في

أمتمؾ مؤىالت عممية عالية

موافق

48 42.4

مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
.3

%

غير موافق

محايد

موافق بشدة

38.4

مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
.2

موافق

9.6
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السؤال الرابع :ما أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال؟
يبيف المتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري لمسؤاؿ رقـ ()4المتعمؽ بأبرز المعوقات التي تواجو
اإلعالميات األردنيات في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ  ،والجدوؿ رقـ ( )1/4/4يبيف ذلؾ.
الجدول رقم ()1/4/4
أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال.

المجال

ت
.1

تواجيني معوقات مادية تحول دون مواكبة التطورات
السريعة لتكنولوجيا التصال.

.2

تواجيني معوقات تقنية لستخدام وسائل تكنولوجيا التصال
الحديثة.

.3

يوجد معوقات إجتماعية إلستخدام وسائل تكنولوجيا
التصال.

.4

يوجد تأثير ممموس لإلعالم األلكتروني عمى اإلعالم
التقميدي.

.5

أنا راضاية تماماً عن أداء مؤسستي اإلعالمية في مجال
تنمية مياراتي في إستخدام وسائل تكنولوجيا التصال.

المتوسط الحسابي
3.24

3.15

2.48

4.29

3.49

ال نحراف المعياري
1.139

1.040

1.133

.771

1.133
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الجدول رقم ()2/4/4
يبين استجابة عينة البحث لمسؤال رقم( )4حول أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات األردنيات في مجال
تكنولوجيا التصال.
الرتبة

.1

المجال

غير موافق بشدة
العدد

%

غير موافق

محايد

%

العدد

العدد

موافق
%

العدد

موافق بشدة
%

العدد

%

يوجد تأثير ممموس لإلعالـ
4

اإللكتروني عمى اإلعالـ

3.2

12

9.6

53

56 42.4

44.8

التقميدي.
.2

أنا راضية تماماً عف أداء
مؤسستي اإلعالمية في مجاؿ
تنمية مياراتي في استخداـ

9

7.2

12

9.6

38

41 30.4

25 32.8

20.0

وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.
.3

تواجيني معوقات مادية تحوؿ
دوف مواكبة التطورات السريعة 9

7.2

24

38 19.2

36 30.4

18 28.8

14.4

لتكنولوجيا االتصاؿ.
.4

تواجيني معوقات تقنية
الستخداـ وسائؿ تكنولوجيا

9

7.2

25

36 20.0

48 28.8

7 38.4

5.6

االتصاؿ الحديثة.
.5

يوجد معوقات اجتماعية
الستخداـ وسائؿ تكنولوجيا
االتصاؿ.

26

20.8

47

22 37.6

26 17.6

4 20.8

3.2
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
اولً :مناقشة النتائج
- 1مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

" ما مدى استخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا التصال في عمميا الوظيفي؟ "

أظيرت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ اف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى جميع
فقرات مجاؿ "مدى استخداـ اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا الوظيفي" قد جاءت
إيجابية وبدرجة كبيرة جداً ،وىذا يدؿ عمى أف اإلعالمية األردنية تطبؽ ما لدييا مف معرفة جديدة في
تكنولوجيا االتصاؿ بنسبة (  ) %40.8متحدية بذلؾ الظروؼ االجتماعية والموضوعية التي تحيط بيا.
وقد الحظت الدراسة أف أكثر الوسائؿ التكنولوجية لالتصاؿ استخداماً ىي شبكة اإلنترنت ،إذ وصمت
النسبة الى (  ،) %64.8بينما كانت نسبة األقؿ استخداماً ىي لجياز الفاكس إذ بمغت النسبة المئوية
تعد طبيعية؛ نظ ار لما لإلنترنت مف حضور طاغ ،وانتشار بات واضحا
(  .) %3.2وىذه النتيجة ّ
يفرض ذاتو في كؿ المعمورة تقريبا  ،ويعد األردف مف البمداف العربية الرائدة في مجاؿ استخداـ الوسائط
اإللكترونية المرتبطة بالشبكة العمودية .
واتضح أف  % 60.8مف المبحوثات لدييف حساب شخصي عمى مواقع التواصؿ االجتماعي  ،وأف
 %49.6يواظبف عمى زيارة تمؾ المواقع بانتظاـ  ،وفي خارج أوقات العمؿ أيضا  .وكشفت النتئج أف
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حوالي نصؼ الفئة المبحوثة وبنسبة  %45.6يستخدمف أجيزة الياتؼ النقاؿ في أثناء ممارسة العمؿ،
لغرض العمؿ .
- 2مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ":كيف تتواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا
التصال ؟"
بينت النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني ،والخاصة بتقديرات أفراد العينة لفقرات مجاؿ " :كيؼ تتواصؿ
اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا االتصاؿ؟ " أف اإلعالمية األردنية متواصمة مع القنوات الفضائية في
أثناء العمؿ اليومي ،وبحكـ العمؿ الذي يتطمب ذلؾ  ،وبما اليقؿ عف ساعة واحدة يوميا  ،وبمغت
النسبة ( )%68.8وىي األكثر ارتفاعا  ،بينما أظيرت النتائج أف متابعة شبكات التواصؿ االجتماعي
احتمت الرتبة الثانية بنسبة ( (،%52وىي مواقع الفيسبوؾ والتويتر واليوتيوب وغيرىا  ،وىذا يدؿ عمى
وجود صمة ارتباطية بيف عمؿ اإلعالمية األردنية ،وىذه المواقع االجتماعية  ،كما يدؿ عمى أف
اإلعالمية األردنية التستغني عف جميع وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية والمسموعة والمرئية في مجاؿ عمميا
الوظيفي .

- 3مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ":ما مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال
تكنولوجيا التصال؟"
كشفت نتائج الدراسة أف مجاؿ " مواكبة اإلعالمية األردنية لمتطورات الجديدة في مجاؿ تكنولوجيا
االتصاؿ " كانت األكثر تك ار ار ،إذ بمغت نسبة ( ، )%38.4بينما احتؿ المرتبة الثانية مجاؿ " امتالؾ
مؤىالت مينية " بنسبة ) ، )%29.6في حيف جاء بالمرتبة الثالثة مجاؿ " امتالؾ الخبرات العممية "
بنسبة ) .)%28.0
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ويتضح مف ىذه األرقاـ والنسب أف اإلعالمية مازالت بحاجة الى مواكبة التطورات التكنولوجية إذ إف
حوالي ثمث العينة المبحوثة كانت إجاباتيف باإليجاب في حيف أف ثمثي العينة بحاجة الى ىذا الجانب .
والحاؿ ذاتيا تنطبؽ عمى المؤىالت والخبرات العممية والمينية .
أما المشاركة بالدورات التدريبية فقد احتمت المرتبة الخامسة بنسبة ) ،)%20.8في حيف كاف مجاؿ
المشاركة بورش العمؿ يحتؿ المرتبة السادسة بنسبة ) ، )%14.4وىذا يعني أف اإلعالمية األردنية
مازالت بحاجة لتدريب وتأىيؿ إضافي أكثر مما ىو حاصؿ حالياً .
- 4مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع " :ما أبرز المعوقات التي تواجو اإلعالميات
األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال؟"
تواجو اإلعالمية األردنية معوقات عديدة في مجاؿ عمميا ،وفي مجاؿ تعامميا مع تكنولوجيا االتصاؿ .
فقد أظيرت النتائج أف المعوؽ األبرز الذي احتؿ المرتبة األولى كاف ( تأثير اإلعالـ اإللكتروني عمى
تعد مجاالت
اإلعالـ التقميدي )  ،وكاف بنسبة ( . )%44.8ومعنى ىذا اف وسائؿ اإلعالـ الجديدة ّ
حديثة ليس عمى عمؿ اإلعالمية األردنية ،بؿ عمى عمؿ اإلعالمييف في العالـ أجمع  .وربما كاف
عامؿ الحداثة والتطور في استخداـ األجيزة يتطمب الكثير مف الميارات والخبرات التي أشرنا الييا في
الفقرات السابقة ،وىذا يتطمب مف اإلعالمية األردنية أف تبذؿ مجيودا إضافيا ،وكثيرا؛ لمواكبة التطورات
عد ىذا األمر مف الصعوبات التي تواجو اإلعالميات إذ مازاؿ مجاؿ التدريب والتأىيؿ لـ يبمغ الحد
مما ّ
النموذجي المطموب .
أما مجاؿ " رضا اإلعالمية عف أداء مياميا " فقد جاء بالمرتبة الثانية مف حيث الصعوبات والمعوقات
وبنسبة ) ، )%20.0في حيف شكمت ( المعوقات المادية ) المرتبة الثالثة بنسبة ) ، (%14.4وىذه
المعوقات تحوؿ دوف تمكيف اإلعالمية األردنية مف تممؾ ناصية تكنولوجيا االتصاؿ بشكؿ امثؿ .
أما المعوؽ الذي احتؿ المرتبة الرابعة فيو مجاؿ ( المعوقات التقنية ) بنسبة (  ، )%5.6فيما كانت (
المعوقات االجتماعية ) تشكؿ التسمسؿ األخير في الرتب  ،بنسبة ضئيمة بمغت ( )%3.2فقط  ،مما
شكؿ " مفاجأة " عممية إذ كاف مف المتوقع أف تكوف الظروؼ االجتماعية لإلعالمية األردنية مؤثرة عمى
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ادائيا ،وتمكينيا مف تكنولوجيا االتصاؿ ،وحضورىا عمى الساحة اإلعالمية  ،غير أف ىذه النتائج
كشفت أف الظروؼ االجتماعية لـ تكف عائقا أماـ ذلؾ ،وىذا شيء إيجابي لصالح المرأة األردنية
عموماً ،واإلعالمية األردنية خصوصاً .
وتستطيع الباحثة أف تؤكد مف خالؿ التجربة والمالحظة العممية أف ىناؾ التزاما سياسيا ،وقانونيا
وتشريعيا مف المؤسسات الحكومية األردنية بتطوير وسائؿ اإلعالـ لتكوف أكثر فاعمية ،ومعالجة
لقضايا المرأة األردنية عموما ،واإلعالمية خصوصا  ،والتفكير جار إلصدار قوانيف جديدة ،ومعدلة
لتنظيـ العمؿ اإلعالمي بعد إلغاء و ازرة اإلعالـ التي ال يزاؿ الجدؿ مثا ار حوؿ الموضوع تكوف أو ال
تكوف .
وىناؾ التزاـ حكومي وغير حكومي بالنيوض بالمرأة ،واشراكيا في كؿ نشاطات المجتمع ،ومنيا
الجانب اإلعالمي ،وعممية التنمية الشاممة ،ومساواتيا مف حيث (النوع االجتماعي) في المشاركة في
العمؿ السياسي واإلعالمي .ويتوفر فى األردف كفاءات إعالمية نسائية مثؿ المذيعات لنشرات األخبار
والمحررات الصحفيات ،وىناؾ رؤى مستقبمية تتضح في الخطاب الرسمي وعمى جميع المستويات
يتعمؽ بالمرأة وأىمية تغيير صورتيا النمطية ،وتفعيؿ دورىا في العمؿ التنموي والسياسي والذي يؤمؿ أف
يتحقؽ  .وال تزاؿ ىناؾ تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية تواجو المرأة كما الرجؿ مثؿ الفقر
والبطالة ،ويواجو نشاطيا السياسي وقوؼ العادات والتقاليد المتأصمة في بعض شرائح المجتمع عائقا
أماميا ،وىي بحاجة لمتغيير بحيث تتالءـ مع المتغيرات والمستجدات التي تخدـ خصوصية مجتمعاتنا.
لكف الواقع يشير أيضا الى أف ىناؾ نقصا في آليات التدريب والمساءلة في المؤسسات المتعمقة
باإلعالـ والنيوض بالمرأة كما اف ىناؾ نقصا في التنسيؽ بينيا .
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ثانياً :التوصيات

 .1التوصية لممؤسسات اإلعالمية األردنية بتكثيؼ إشراؾ اإلعالمية األردنية في الدورات التدريبية،
وورش العمؿ الخاصة بتكنولوجيا االتصاؿ؛ لالرتقاء بالمستوى الفني ليذه الشريحة االجتماعية
الميمة.

 .2وبالنظر لظيور النتائج الداعمة الستخداـ األعالمية األردنية لتكنولوجيا االتصاؿ في عمميا
الوظيفي ،فإف الباحثة توصي الجيات المختصة بتسييؿ اقتناء أجيزة الحاسوب ،واألجيزة الرقمية
لدعـ ىذه النتيجة.

 .3وارتباطاً بالنتيجة السابقة فإف شركات االتصاالت الموجودة في المممكة مطالبة بتقديـ عروض،
ومحفزات تشجيعية لإلعالمية األردنية؛ لتمكينيا مف تنمية مياراتيا ،ومشاركتيا في الجانب
التكنولوجي المتعمؽ باالتصاؿ واإلنترنت.
 .4عمى اإلعالمية األردنية االىتماـ بتطوير مياراتيا االتصالية والتكنولوجية والفنية؛ لتكوف عمى قدر
المسؤولية ،وتتماشى مع التطور الحضاري.

 .5التوصية الى اإلعالميات األردنيات بتأسيس رابطة إعالمية تضـ اإلعالميات األردنيات؛ لحؿ
مشاكميف ،وتذليؿ العقبات أماميف.
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 .6عمى المؤسسات اإلعالمية في المممكة إتاحة الفرصة لإلعالميات األردنيات لتسمـ مناصب،
ومسؤوليات مينية قيادية في المؤسسات اإلعالمية.

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

 .8عمى وسائؿ اإلعالـ نشر الموضوعات التي تسيـ في زج المرأة األردنية قي قطاع اإلعالـ ،وابراز
مشاركتيا في ىذا المجاؿ.

 .9عقد دورات تأىيمية لطالبات الصحافة واإلعالـ في كميات اإلعالـ واقساميا في المممكة خارج إطار
خطة التدريس ،إلعطاء فرصة إضافية لإلعالمية األردنية ،وتحفيزىا لمعمؿ في مجاؿ اإلعالـ.
.10

االلتزاـ بمفيوـ تغيير الصورة النمطية والمشوىو "والتقميدية" لممرأة في جميع البرامج الجادة،

والترفييية والتثقيفية ،لكي تصؿ لمجميور المستيدؼ بشكؿ مباشر أو غير مباشر ،وفي برامج
متنوعة تتأثر بيا شرائح المجتمع المختمفة ،ومنيا الشعبية وعمى جميع المستويات االجتماعية
والتعميمية؛ لخمؽ صورة جديدة لممرأة ولدورىا في العمؿ السياسي.
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.11

إبراز دور المرأة السياسي مف خالؿ اآلليات والتجمعات واألحزاب ،ومجالس :األعياف والنواب،

والوزراء ،والمراكز الثقافية والتعاوف معيا لرفد وسائؿ اإلعالـ بالمواد المتعمقة بالنشاط السياسي
لممرأة؛ الستعماليا في الرسائؿ اإلعالمية ،والستقطاب حركة االتصاؿ في النيوض بالمرأة ودورىا
المستقبمي .
.12

تطوير المجالت " المتخصصة" لممرأة والرجؿ بحيث تيتـ بنشاط المرأة السياسي ،وتقدـ

مضاميف سياسية باإلضافة لخصوصيتيا ،ونشر قصص نجاح متنوعة لمنساء ،وعدـ التركيز عمى
" قمة " مف النساء
.13

إنشاء ىيئة مختصة بالمرأة واإلعالـ بشكؿ مدروس ،ومتخصص لمتعاوف مع جميع الوسائؿ

اإلعالمية ،ولتكوف مرجعاً يتالءـ مع صورة المرأة االيجابية .
.14

إعداد وانتاج مواد إعالمية عف المرأة ودورىا فى المشاركة في التنمية المستدامة ومنيا

السياسية ،بشكؿ عممي بحيث تربط مسيرة المرأة في الماضي والحاضر وبرؤية مستقبمية .
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 العسكري ،إبراىيـ سميماف(" )2001اإلعالم والقيم"( ،مؤتمر الثقافة والقيـ بجامعة السمطاف قابوس،مسقطُ ،عماف 22-20 ،أكتوبر/تشريف أوؿ .)2011
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 العياضي ،نصر الديف .)٤٠٠٠( ،وسائؿ االتصاؿ الجماىيري والثقافة،والقاعدة واالستثناء ).ط ٠).ا لشارقة :إصدارات دائرة الثقافة واإلعالـ.

 غرايبة ،فوزي ،دىمش ،نعيـ ،والحسف،ربحي ،وأميف ،خالد ،وأبو جبارة ،ىاني( " )2011أساليبالبحث العممي في العموم الجتماعية واإلنسانية"(،عماف ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع).
 كامؿ ،محمود حسف (" )2003مبادئ عمم التصال ونظريات التأثير"( ،القاىرة ،الدار العالميةلمنشر والتوزيع).
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 -كوثر" )2008( ،مركز المرأة العربية لمتدريب والبحوث ( كوثر) "( ،المرأة العربية واإلعالـ ،تونس).
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االعالميات اليمنيات موقع الكتروني .)www.womengateway.com
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المقابالت العممية:
 .1مقابمة مع اإلعالمية (سيير جرادات) صحفية في وكالة األنباء األردنية ( بت ار) ،تمت المقابمة
في مبنى وكالة األنباء األردنية ( بت ار) بتاريخ  16.9.2012الموافؽ يوـ األحد.
 .2مقابمة مع اإلعالمية ( حناف الكسواني) صحفية في جريدة (الغد) اليومية ،تمت المقابمة في
مبنى جريدة الغد بتاريخ  19.9.2012الموافؽ يوـ األربعاء .
 .3مقابمة مع اإلعالمية (سمر حداديف) صحفية في جريدة الرأي اليومية ،تمت المقابمة في مبنى
جريدة الرأي بتاريخ  24.9.2012الموافؽ يوـ األثنيف.
 .4مقابمة مع اإلعالمية (آالء مظير) صحفية في جريدة (الغد) اليومية ،تمت المقابمة في مبنى
جريدة الغد بتاريخ  3.10.2012الموافؽ يوـ األربعاء .
 .5مقابمة مع اإلعالمية (إسراء ردايدة) صحفية في جريدة (الغد) اليومية ،تمت المقابمة في مبنى
جريدة الغد بتاريخ 17.9.2012.الموافؽ يوـ االثنيف.
 .6مقابمة مع اإلعالمية (إسراء ردايدة) صحفية في جريدة (الغد) اليومية ،تمت المقابمة في مبنى
جريدة الغد بتاريخ 16.10.2012الموافؽ يوـ الثالثاء.
 .7مقابمة مع اإلعالمية (سحر القاسـ) صحفية في جريدة (العرب اليوـ) اليومية ،تمت المقابمة في
مبنى جريدة العرب اليوـ بتاريخ 24.10.2012الموافؽ يوـ األربعاء.
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مالحق الدراسة
كتاب تسييل ميمة
ممحق رقم – -1
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ممحق –  -2قائمة المحكمين

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

السم

الرتبة العممية

التخصص

األستاذة الدكتورة حميدة سميسم

أستاذ

دعاية واعالم

األستاذ الدكتور عبد الجبار البياتي

أستاذ

مكان العمل

جامعة الشرق
األوسط

قيادة تربوية

جامعة الشرق

واحصاء تربوي

األوسط

األستاذ الدكتورتيسير أبو عرجة

أستاذ

صحافة

جامعة البت ار

الدكتور غازي جمال خميفة

أستاذ مشارك

العموم التربوية

الدكتور إبراىيم أبو عرقوب

أستاذ مشارك

اتصال جماىيري

الدكتور عاطف الرفوع

أستاذ مشارك

إعالم واتصال

الدكتور رائد البياتي

أستاذ مساعد

إذاعة وتمفزيون

الدكتورة حياة حويك

أستاذ مساعد

إعالم

جامعة الشرق
األوسط
الجامعة األردنية
جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط
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9.

10.

الدكتور محمود السعدي

أستاذ مساعد

خطاب إعالمي

الدكتور صباح ياسين

أستاذ مساعد

صحافة ونشر

جامعة الشرق
األوسط
جامعة الشرق
األوسط
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الممحق رقم ()3
اإلستبانة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الزميمة العزيزة ---------------------------------------------------
-------المحترمةتحية طيبة وبعد....
أرجو التكرـ ٍ
باالجابة عف فقرات االستبانة المرفقة طياً ،والمتعمقة برسالة ماجستير في اإلعالـ في
جامعة الشرؽ األوسط  ،بعنواف ( تمكيف اإلعالميات األردنيات مف التعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ في
المؤسسات اإلعالمية األردنية) .
وأكوف شاكرة جداً وممتنة لو تفضمتـ بتعبئة فقرات ىذه االستبانة ،عمماً اف البيانات والمعمومات ستوظؼ
ألغراض البحث العممي حص اًر.
شاكرة حسف تعاونكـ واىتمامكـ.
الباحثة
حنيف خمؼ التؿ
تاريخ / :

2012 /

ىاتؼ شخصي :
إيميؿ :
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– المعمومات عامة
الرجاء وضع عالمة (  ) Xفي المربع المناسب :
العمر:
أقؿ مف  30سنة
 39 – 30سنة
 40سنة فأكثر
المؤىل العممي :
دبموـ متوسط فما دوف
بكالوريوس
دراسات عميا
الخبرة :
أقؿ مف  5سنوات
 9 – 5سنوات
 14 – 10سنة
 15سنة فأكثر
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المسمى الوظيفي :
محررةكاتبةرئيسة تحريرمذيعةمراسمة صحفية-مسمى آخر ( يذكر لطفاً ) ----------------

ىل حصمت عمى دورات في مجال تكنولوجيا التصال ؟
نعـ-ال

اسم المؤسسة اإلعالمية التي تعممين بيا :
 مؤسسة اإلذاعة والتمفزيوف األردنيوكالة األنباء األردنية (بت ار) جريدة الغد اليوميةجريدة الرأي اليومية-جريدة الدستور اليومية
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-جريدة العرب اليوـ اليومية

تتبنى المؤسسة التي أعمل بيا األساليب التكنولوجية الحديثة :
 نعـ ال أعمـ -ال

الرجاء وضع اشارة ) )Xفي حقل اإلجابة الذي يعبر عن وجية نظرك:
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الجزءالول – مدى استخدام اإلعالمية األردنية لتكنولوجيا التصال في عمميا الوظيفي :
غير موافؽ
الرقـ

الفقرة
أستخدـ تكنولوجيا االتصاؿ في

1

المؤسسة االعالمية التي أعمؿ بيا
بشكؿ ممتاز .

2

لدي مف معرفة جديدة في
أطبؽ ما ّ

تكنولوجيا االتصاؿ في مجاؿ عممي

لمواكبة التطورات المتسارعة.
3

أستخدـ جياز الفاكس في عممي
يومياً .
أستخدـ شبكة اإلنترنت في عممي

4

5
6
7

يومياً .
أستخدـ جياز الموبايؿ في عممي
يومياً.
أستخدـ تقنيات التصوير الحديثة في
عممي يومياً.
لدي حساب شخصي لدى مواقع
ّ
التواصؿ االجتماعي.

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ بشدة
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أمارس زيارة مواقع التواصؿ
8

االجتماعي خارج دوامي بشكؿ
مستمر.

الجزء الثاني – تواصل اإلعالمية األردنية مع تكنولوجيا التصال :

الرقـ

الفقرة

1

أتواصؿ مع شبكات التواصؿ
االجتماعي ( الفيس بوؾ ،تويتر)...
يومياً .

2

أتابع القنوات الفضائية في أثناء
عممي يومياً .

3

أتابع القنوات اإلذاعية والتمفزيونية
المحمية يومياً.

ساعة

ساعتيف

ثالث فأكثر
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الجزء الثالث – مؤىالت اإلعالميات األردنيات في مجال تكنولوجيا التصال

الرقـ

الفقرة

1

أمتمؾ مؤىالت عممية عالية في
مجالي اإلعالمي.

2

أمتمؾ مؤىالت مينية في مجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

3

أمتمؾ خب ارت عممية في مجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

4

شاركت في دورات تدريبية بمجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

5

أواكب التطورات الجديدة بمجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غير موافؽ غير موافؽ
بشدة
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6

أشارؾ في ورش عمؿ بمجاؿ
تكنولوجيا االتصاؿ.

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

الرقـ

1

الفقرة

تواجيني معوقات مادية تحوؿ دوف
مواكبة التطورات السريعة لتكنولوجيا
االتصاؿ .

2

تواجيني معوقات تقنية الستخداـ
وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة .

3

توجد معوقات اجتماعية الستخداـ
وسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ.

موافؽ بشدة

موافؽ

محايد

غيرموافؽ

غيرموافؽ
بشدة
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4

يوجد تأثير ممموس لإلعالـ
اإللكتروني عمى اإلعالـ التقميدي .

5

أنا راضية تماماً عف أداء مؤسستي
اإلعالمية في مجاؿ تنمية مياراتي
في استخداـ وسائؿ تكنولوجيا
االتصاؿ .
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ممحق رقم ()4
أسئمة المقابمة

- 1كيؼ تعيش اإلعالمية األردنية مينياً ،في ظؿ تكنولوجيا االتصاؿ ؟

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

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

 -4ما ىي مظاىر تمكيف اإلعالمية األردنية مف التعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ؟

 -5كيؼ لثورة تكنولوجيا االتصاؿ اف تقدـ فرصاً جديدة متنوعة لإلعالمية األردنية؟

