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تقييم اإلعالميين األردنيين ألداء وكفاءة ومهنية خريجي أقسام وكليات اإلعالم في 

 الجامعات األردنية من العاملين في المؤسسات اإلعالمية الرسمية االردنية  

 لبنى أمين عطية الفقهاء الطالبة: إعداد

 كامل خورشيدالدكتور  إشراف:

 الملخص

راسة إلـــــى التعرف  اإلعالميين األردنيين ألداء خريجي أقسام وكليات اإلعالم  على تقييمهدفت هذه الد 

 المسحي.تنتمي الدراسة الى نوع الدراسات الوصفية باستخدام المنهج  ،في الجامعات األردنية

طبقت ميدانيا على االعالميين االردنيين في المؤسسات  راسة تم  تطوير استبانةولتحقيق هدف الد   

االردني واالذاعة االردنية ووكالة االنباء االردني بترا وجريدة الرأي  )التلفزيون االعالمية االردنية 

   اليومية(.

تكون مجتمع  .ليالوصفي التحلي للدراسة باستخدام المنهج االستبانة أداة واعتمدت الدراسة على  

بأخذ عينة عشوائية    (235ومجموعهم )المؤسسات االعالمين العاملين في هذه الــــدراســـة من 

(Random Sampleتمثلت )  المجموع.من  %66بنسبة  مفردة( 150)بـ 

 Statistical)تم تحليل البيانات باستخدام نـــــــظـــــام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

Package for Social Sciences –SPSS.ver 18) .  

راسة إلـــــى  مالئمة في حين ظهرت كان متوسطًا،   واقع عمل الخريجين  ان هامننتائج توصلت الد 

، وفيما يخص مستوى إجراءات المؤسسة بالتعامل ةالتعليمية للخريجين لسوق العمل مرتفع المخرجات

مستوى المعوقات والمشاكل التي تحيط عمل الخريجين  يما كانمتوسطًا، وفمع الخريجين كان 



 ك
 

إلى  7متوسطًا، كما بينت الدراسة بأغلبية الدراسة كانوا ذوي خبرات متوسطة ) بالمؤسسات اإلعالمية

 يحتاج الخريج الحديث إلى مهارات إعالمية جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.و  .سنوات( 96

 األداء. األردنيين، المخرجات التعليمية، نفيي: الصحالكلمات المفتاحية
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Abstract 

The aim of this study is to identify the Jordanian media professionals' assessment of the 

performance of graduates of the departments and colleges of information in Jordanian 

universities. The study belongs to the type of descriptive studies using the survey method. 

In order to achieve the objective of the study, a questionnaire was developed on the 

Jordanian media in the Jordanian media, Jordanian Petra and Al-Rai daily newspaper). 

The study relied on a questionnaire as a tool for study. The analytical descriptive method 

was used to suit the objectives of the study and to answer its questions. This study is an 

analytical field, which relied mainly on the answers of the study sample to answer its 

questions, 

The study population was randomized to random sample (155) respondents. However, (5) 

questionnaires were excluded because they are not suitable for statistical analysis 

procedures. Thus, the statistical analysis sample consisted of (150) The data were 

analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS.ver 18) to reach the 

goals and objectives of this study. 



 م
 

 The study reached a number of results; a most important of these was that the reality of 

the work of the graduates from the point of view of the communicators was medium. The 

educational outputs of the graduates were also suitable for the labor market. The level of 

the institution's procedures for dealing with the graduates was moderate.  

Keywords:   Jordanian Media Professionals- Graduates of Departments & Colleges 

of Information- Jordanian Universities. 
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 الفصل األول
 ــاخلفية الدراسة وأهميته

 : المقدمــة 

المجتمعات المعاصرة، واألدوار التي تؤديها في حياة األفراد  وسائل اإلعالم فيتأثير  احتل

تشير  المقاييس التيو المعايير  بين مهماموقعا ، ونة األخيرةاآلوفي مسارات المؤسسات المختلفة، في 

إلى مستوى الحضارة والتقدم في أي بلد من بلدان العالم، وكما أثبتت العديد من الدراسات العلمية 

المجتمع، وأنها تقوم بادوار أساسية على األصعدة السياسية  فيقوة يثة إن لوسائل اإلعالم الحد

 كافة. دية والبيئيةواالجتماعية واالقتصا

على المجتمعات  تأثيرسمة العصر، ولها قوة وأدواتها المتنوعة  أصبحت الوسائل اإلعالميةو 

القوى السياسية واالقتصادية والثقافية والعسكرية في الدول حد ما بيد  إلىطيعة  واألفراد، وأداة 

  العام.ي هور والرأالحديثة، بما يفرض الوعي لما لها من تأثير كبير على الجم

تساهم بشكل فاعل ألجل تشكيل عناصر الوعي ة كما أن وسائل اإلعالم الجماهيري

وبهذا فهي تؤثر بشكل تشكيله وتوجيهه،  وإعادة الجماهيري، فالمهمة األساسية هي تطوير الرأي العام

 واهتماماته. الرأي العاممسارات واتجاهات  على كبير

من اليسر والسهولة تمكين المواطن  أصبح العام، إذ للرأي امنظما منبر  تعدوهذه الوسائل 

في القضايا المحلية واألفكار  واالتجاهاتاآلراء نشر البسيط، ناهيك عن الشخصيات العامة، من 

والمسائل التي تخص حياته بشكل صحيح بعيدًا عن  والدولية، وضمان تنوير المواطن بكل القضايا

داة لكل المسائل المتعلقة بالجماهير، وأن تعطي أجوبة تصبح أ أنالمبالغة والتقصير، وعليها 

 صحيحة على كل األسئلة التي تهمُّ المواطن. 
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ـال، والقـوة المـؤثرة للصـحافة واإلعـالم وقـدرتها علـى تهيئـة الـرأي  وفطنت الحكومات للـدور الفعا

 هتماما كبيرا.العام في المجتمع وتحريكه، واستقطابه. للدفاع عن الوجه المطلوبة، فلذلك أعطته ا 

وتكاد تجتمع اآلراء حول أهمية الدور الذي تشغله وسائل الصحافة واإلعـالم فـي حيـاة األفـراد 

وفــــي حيــــاة األمــــم، وبمــــدى تــــأثيره علــــيهم فــــي شــــؤون حيــــاتهم، وفــــي بنــــاهم االقتصــــادية والسياســــية 

اإلدراك  والحضــارية، وفــي تعبئــتهم الشــعبية، وفــي إثــراء مخــزونهم المعرفــي، وفــي توســيع مســاحات

تعتبـر المصـدر األساسـي لغـذائهم الفكـري والروحـي  لديهم بالعوامل الخارجية، فوسائل اإلعالم بذلك

 والتربوي والحضاري، ويشكل حيز كبير من اهتمامهم

دور المؤسســات األردنيــة مــن تعليميــة واعالميــة وخدميــة وثقافيــة واقتصــادية بتأديــة  هــذا وتقــوم

عالم الجديــد، ودور التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي التطـــوير والتحـــديث، ملحــوو وكبيـــر فـــي االهتمـــام بـــاال

فضال عن اإلهتمام المنصب على أن يواكب الجيل الجديـد هـذه التطـورات والمسـتجدات كلمـا أمكـن 

 ذلك.

وفيمــا يتعلـــق بجـــدوى واهميـــة فحــص ودراســـة مخرجـــات التعلـــيم االساســي والتعلـــيم العـــالي فقـــد 

النـــدوات بهـــذا المجـــال وقـــدمت بحـــود ودراســـات كـــان هـــدفها عقـــدت فـــي المملكـــة عشـــرات الـــور  و 

االرتقــاء بهــذا المنحــى نحــو االفضــل، ومــن هنــا فــان هــذه الدراســة تصــب فــي هــذا الرافــد التطــويري 

لتتناول اشكالية الخريجين الجدد ومـدى انـدماجهم فـي سـوق العمـل، بـالتركيز علـى جزئيـة تخصـص 

داني بهــذا المجــال، ومــا الحظتــه مــن مؤشــرات تســتدعي االعــالم، بحكــم اهتمــام الباحثــة وعملهــا الميــ

 الحلول.الدراسة والمعالجة وتقديم 
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فكرة البحث في تقصي واقع خريجي االعالم وكيف هم في سوق  بدأتوانطالقا من هذه الرؤية 

العمل ليس من خالل االنطباعات السريعة واالحكام الجاهزة الشخصية بل من خالل اداة علمية تقيس 

وتستقرأ الواقع كما هو من خالل مؤسسات اعالمية رسمية انتخبت لهذا الغرض ولتحقيق  المستوى 

تقييم اإلعالميين األردنيين ألداء خريجي الهدف االساسي للدراسة، فوجدت الباحثة ان الوقوف على "  

لى الهدف احد السبل العملية للوصول ا "دراسة ميدانية -أقسام وكليات اإلعالم في الجامعات األردنية 

مجموعة من العام للرسالة التي تأمل أن تقدم خدمة علمية للمجتمع المحلي بما يسهل وضع 

  هذا الموضوع.المؤمل اثراؤها ل االقتراحات والتوصيات

 

 مشكلة الدراســة:

كفاءة  لدرجةاالردنيين تقييم االعالميين  بالسؤال الرئيسي التالي: مامشكلة الدراسة تحددت 

فعال  العاملينفي الجامعات االردنية من  وى خريجي تخصصات الصحافة واإلعالمومهنية ومست

المؤسسات  هذهتقييم وبيان مدى ، في المملكةالرسمية في المؤسسات اإلعالمية على ارض الواقع 

 .مستقبل الوظيفي للخريجينواقع الوظيفي وبالارتباط المخرجات التعليمية بال ألدائهم، ومعرفة مدى

 

 لدراســـــــة: اأسئلة 

 اإلعالميين األردنيين ألداء مييتق ما درجة تستند الدراسة على طرح السؤال الرئيسي التالي:

من العاملين في المؤسسات اإلعالمية الرسمية  خريجي اإلعالم في الجامعات األردنيةوكفاءة ومهنية 

 اآلتية:لى المحاور ولتحقيق اإلجابة العلمية لهذا السؤال تم تفريع السؤال ا األردنية؟
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من وجهة نظر خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة  ما واقع عملاألول: السؤال  .9

 االردنية؟االعالميين في المؤسسات االعالمية 

مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر ما الثاني: السؤال  .3

 االردنية؟االعالميين في المؤسسات االعالمية 

إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجينمن وجهة نظر ما مستوى الثالث: السؤال  .2

 االردنية؟االعالميين في المؤسسات االعالمية 

ما المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية الرابع: السؤال  .4

  االردنية؟االعالميين في المؤسسات االعالمية من وجهة نظر 

 

 أهداف الدراســـــــــة: 

تقييم اإلعالميين األردنيين ألداء يتمثل الهدف الرئيسي بهذه الدراسة من خالل تسليط الضوء حول " 

كما يمكن أن تقوم هذه الدراسة ، "خريجي أقسام وكليات اإلعالم في الجامعات األردنية " دراسة ميدانية

 ا على النحو اآلتي:بتحقيق جملة من األهداف الفرعيـة يمكن إيجازه

االعالميين من وجهة نظر خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة  التعرف على واقع عمل -9

 .في المؤسسات االعالمية االردنية 

مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر التعرف على   -3

 .االعالميين في المؤسسات االعالمية االردنية 
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إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر لى مستوى التعرف ع  -2

 .االعالميين في المؤسسات االعالمية االردنية 

التعرف على مستوى المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات  -4

 .من وجهة نظر االعالميين في المؤسسات االعالمية االردنية اإلعالمية 

 

 ة: ــــــــــــأهمية الدراســ

 يمكن تحديد أهمية الدراسة من خالل ما يأتي :

 أهمية الموضوع لشريحة اإلعالميين العاملين في المؤسسات اإلعالمية الوطنية . -9

   حاجة المكتبة اإلعالمية لوجود أبحاد تطبيقية عن واقع عمل اإلعالميين . -3

صصات الصحافة واإلعالم، وفقًا آلراء الحصول على تغذية راجعة فيما يخص أداء خريجي تخ -2

 وتوجهات عينة الدراسة والمتمثلة بالنخب اإلعالمية.

 العمل على تحسين أداء ومهنية خريجي تخصصات الصحافة واإلعالم. -4

 معرفة رأي وتقييم النخب اإلعالمية لخريجي الصحافة واإلعالم. -7

 رصد المعوقات والمشكالت بهذا المجال. -0
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 الدراسة:  مصطلحات 

 (3660الكفاءة: وهي قدرة الفرد على القيام باألعمال بصورة ممنهجة وصحيحة )حنفي،  -

 باقتدار. الموكلة إليه باالعمال االعالمية  القيام اإلعالمي على وإجرائيًا تعرف بأنها مقدرة -

.)عبده، فيما يخص الصحافة واإلعالمنخبوي وقيادي  النخب اإلعالمية: هي مجموعة ذات شأن -

3664) 

 وهيالرسمية في االردن المؤسسات اإلعالمية قيادة وادارة  علىون وفي هذه الدراسة هم القائم  -

التلفزيون األردني، أإلذاعة  )وكالة األنباء األردنية " بترا"،المؤسسات التي خضعت للدراسة : 

 .األردنية، جريدة الرأي

مي للقيام بها، والتي تعتبر مبادئ عمله. )ديري وزاهد، األعمال المكلف بها اإلعال مستوى األداء: -

3661) 

 وإجرائيًا: قيام اإلعالم باألعمال المطلوبة منه. -

 (3660بدون تقصير أو تبديل أو حتى تحريف. )حنفي،  المهنية: نقل الحقيقة بحذافيرها -

 أو تنميق.وإجرائيًا: قيام اإلعالمي بنقل األخبار اإلعالمية كما هي بدون مبالغة  -

 

 حدود الدراســـة:  

 تتجسد حدود الدراسة من خالل اآلتــي:  

 االردن .  –تجرى هذه الدراسة في مدينة عمان العاصمة  :جغرافية الحدود ال -9
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لغاية  3698/ 9/3ن الفترة م هذه الدراسة خالل اجريت: الحدود الزمنيـة -3

29/2/3698  

)وكالة األنباء وهي ) ت المبحوثةاالمؤسس : االعالميون العاملون فيالتطبيقية الحدود  -3

 (. جريدة الرأي األردنية إلذاعة األردنية،االتلفزيون األردني،  األردنية " بترا"،

 

 ة: ـــــــــــــــــــــــمحددات الدراسـ

صدق وثبات اداة القياس وجدية  على مجتمع البحث االصلي نفسه بسبب يمكن تعميم نتائج الدراسة نسبيا

 . حوثين في االستجابة وواقع الحال الموجودالمب
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 الفصل الثاني
 ةـــــــــاإلطار النظر  والدراسات السابقــ

 االدب النظري  -اوال

من خالل هذا الفصل سيتم الحديث عن النظريات اإلعالمية المرتبطة بموضوع الدراسة، 

 اسات السابقة.ألهم الدر  استعراضواإلعالم واألداء والكفاءة والمهنية، وأخيرًا 

 .و انتشار المستحدثات او المبتكرات األنماط المهنية،  الى نظريتي  هذه الدراسة تستند 

 

 نظرية األنماط المهنية:

م(في أن الفرد يكون مرده 9194-9849) جون فيلي تتلخص هذه النظرية التي كتب عنها 

القوى الشخصية، مقرونة أيضًا بالوالدين  العوامل الثقافية والبيئية وكذلك للصفات الوراثية المنبثقة من

جون فيلي بتبيان قام  والزمالء والبيئة الثقافية والطبيعية والطبقة المعاشة )الطبقة االجتماعية(، وبهذا

سمات الشخصية تتركز في البيئة المغامرة والبيئة االجتماعية والبيئة الفنية والبيئة المستكشفة بأن 

 .(3664الهاشمي،نقال عن )ة الواقعيةوالبيئة التقليدية والبيئ

المهنية اآللية أو حتى الميكانيكية، فهم يفضلون القيام بأعمال متصف  فالبيئة الواقعية يرادفها 

فهم ميالون إلى العمل  بالنشاطات والقوة الحركية،والبيئة العقلية)المستكشفة( يرادفها التوجيه العقلي،

التوجهات الفنية، فهم  وتحليلها . والبيئة الفنية يرادفها أصحاببمهن غير تقليدية مثل أيجاد نظريات 

مباشرة مع اآلخرين.  ميالون للمهن التي بحاجة لمهارات وقدرات جسمية، ويحبون العالقات الغير

التي بحاجة لخدمات  الوظائف واالجتماعية يرادفها أصحاب التوجهات االجتماعية، وهم يميلون إلى
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فسية. والبيئة المغامرة يرادفها البيئة االقتصادية، فهم يميلون إلى المهن القريبة وإرشادات اجتماعية ون

على اآلخرين.والبيئة التقليدية يرادفها البيئة المهنية  ولديهم مقدرة بالتأثير من المخاطرة مثل البورصة،

 . (3666)مجاهد، مال مع ذوي السلطة فهم ملتزمون بالقواعد والقوانين ويفضلون القيام بأع، الملتزمة

التعرف على طبيعة التوجهات المرتبطة هذا واستفادة الدراسة من هذه النظرية من خالل 

وهل هي خياراتهم كانت صائبة فيما يخص دراسة تخصص اإلعالم أو الصحافة،  بعينة الدراسة،

، بهاانسجم وتوافق مع طبيعة المهام واألداء التي يقوموا  عن االختيار لتخصصهم الرضا وهل

 .واستفادة من هذه النظرية في عدة فقرات فيما يخص استبانة الدراسة

 نموذج انتشار المبتكرات: 

تعني تدفق المعلومات على مراحل من شخص إلى شخص إلى شخص آخر وهكذا أي أن قنوات  

االتصال الشخصي أكثر فاعلية في تشكيل المواقف حول الفكرة الجديدة. ويعتمد نموذج انتشار 

  : (3667، أبو أصبع) بتكرات على أربعة عناصرالم

الشيء المبتكر: ويعني أي مخترع أو فكرة جديدة تدخل النظام االجتماعي مثل  –االبتكار  -9

 االنترنت.. الخ. ، الكمبيوتر، المايكروويف

 االتصال: من خالل قنوات االتصال الجماهيري أو االتصال الشخصي.  -3

 المبتكرات. الوقت: أي الزمن الالزم النتشار -2

األعضاء في النظام االجتماعي أي أن المبتكرات موجهة إلى أفراد في مجتمع ما تربطهم  -4

 مجموعة من العالقات واالهتمامات. 

 عملية االتصال النتشار المبتكرات تتحدد في الجدول التالي:  كما وأن
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 عملية االتصال النتشار المبتكرات نموذج - 0 –جدول 

 التأثير أو النتائج المتلقي ناةالق الرسالة المصدر

 المخترعون العلماء

 قادة الرأي

قنوات االتصال  االبتكار والتجديد

 الشخصي والجماهيري 

أعضاء التنظيم 

 االجتماعي

 المعرفة

 تغيير المنهج والسلوك
 

ن قنوات ويرى هذا النموذج أن قنوات وسائل اإلعالم أكثر فاعلية في خلق معرفة حول المبتكرات بينما تكو   

 (.3690)القاسمي، االتصال لشخصي )قادة الرأي( أكثر فاعلية في تشكيل المواقف حول الفكرة الجديدة

بأنه مؤسس نظرية االنتشار االبتكارات،  بعد االستناد على أكثر روجرز ايفرت هذا ويعرف  

نظريته على  دراسة، وقام بتوظيف علم  االجتماع في نظرياته، وكما بينا سابقًا فركزت 766من 

 (3690)االبتكار وقنوات االتصال والوقت والنظام االجتماعي(. )النشار، 

وقام بتقسيم تصنيفه على أساس أنه نظام اجتماعي إلى خمس أقسام، يتمثل األول في  

االبتكار، وغالبًا ما يميزهم صغر السن ألنهم ال  مباستخدا)المخترعين(، وهي الفئة التي يقوموا 

اطر،  ومن ثم )أوائل المستخدمين(، وهم يعتبرون الفئة األسرع في استخدام االبتكار، إذ يهابون المخ

وهم فئة يقوموا باالستخدام يمتازوا بالشخصية القيادية مقارنة مع غيرهم، ومن ثم )الغالبية األولى(، 

المتأخرة(،  بعد األوائل تربطهم معهم عالقات، كما أنهم يمتازوا بمناصب قيادية، ومن ثم)الغالبية

ويقوموا باستخدامهما بعد القيام باستخدامها من قبل اآلخرين )ُجلهم(، وينتابهم الشك والتخمين، وهي 

فئة قليلة إذا ما قورنت مع غيرها من الفئات،  ومن ثم )المتأخرون(، إذ يقوموا باستخدامها متأخرين، 

لعادات والتقاليد، وعالقاتهم مقتصرة على وتمتاز هذه الفئة بكبر السن والمتشبثين بالقيم واألخالق وا

 .(Rogers, E, 2003)األصدقاء واألقارب المقربين 
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كما قدم كل من روجرز وشوميكر: نموذج مقترح لعملية تقبل االبتكار في أربعة مراحل  

 . (3666)مجاهد، متتالية يتخللها عامل الوقت

 سائل اإلعالم. المعرفة: حيث يحصل المتلقي على معلومات لالبتكار من و  -9

االقناع: يكون المتلقي موقفًا محبذا أو غير محبذ لالبتكار واالتصال الشخصي هنا يساعد  -3

 على تأكيد االقناع. 

 القرار: اتخاذ القرار بالتعامل مع االبتكار أو رفضه.  -2

إذا ، التثبيت: يبحث الفرد عن تدعيم لقراره حول االبتكار وتقبل األفكار ولكنه قد يتراجع -4

ض لرسائل تتعارض مع االبتكار وهنا يأتي دور الجهات المالكة لالبتكار أو المؤسسات تعر 

 بخلق المناخ المناسب لألخذ بقرار تنفيذ الفكرة. 

وتكتسب هذه النظرية الكثير من األهمية، إذ يتم التعامل معها من قبل المجتمع مع 

ة أو اإلقليمية أو العالمية، إذ تمر  االختراعات واالبتكارات أو أي شيء يبرز على الساحة المحلي

 االختراعات أو االبتكارات بمراحل مقسمة ومنظمة، تتوائم مع تقبل األشخاص لهذه األفكار.

هذا واستفادة الدراسة من هذه النظرية من خالل التعرف على طبيعة التوجهات المرتبطة 

ية ومدى مهارتهم في القيام ومدى طبيعة توجهاتهم فيما يخص التخصصات اإلعالم بقادة الرأي،

 .، واستفادة من هذه النظرية في عدة فقرات فيما يخص استبانة الدراسةلها بواجباتهم وتقييمهم

 اإلعالم وماهيته: 

يعرف اإلعالم بشكله اللغوي بأنه مصدر الفعل أعلم، وهو رباعي، وأعلم من العلم الذي هو 

ألصل واحد، إال أن اإلعالم اختص بما كان سريعًا، إدراك الشيء على حقيقته، وأعلمته وعلمته في ا
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)األصفهاني،  والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم (.

 ( 3697بدون تاريخ، 

فمعنى أعلم قام بالتعريف واالخبار، وعلم: عرف وخبر، قال ابن منظور: ) ويجوز أن تقول 

 (.497لسان العرب: ، )أبن منظوربرته ( علمت الشيء بمعنى عرفته وخ

لمفهوم اإلعالم في  واإلعالم بهذا األصل اللغوي: وهو إحاطة الغير علمًا بشيء ليدرك حقيقته مطابقاً 

)التعبير الموضوعي لعقلية الجماهـير وميولها  كما ويعرف اإلعالم على أنه،العصر الحاضر

 .(99:  9107)إمام،  واتجاهاتـها في نفس الوقت (

 : وسائل اإلعالم الجماهير  وماهيتها

وسائل اإلعالم الجماهيري تقوم بعملية االتصال الجماهيري وهو االتصال المنظم والمدروس  

يقوم على إرسال رسائل علنيـة عامة صادرة عن مؤسسة لالتصال الجماهيري )مؤسسة إذاعيـة أو 

ر وسيلة اتصال جماهيرية )سمعيـة أو بصرية صحفيـة أو وكالة إعالن أو دار نشر أو تلفزيونيـة ( عب

أو سمعية /بصرية( إلى جمهور عريض من الناس بقصد التأثير على معلوماتهم أو اتجاهاتهم أو 

  سلوكهم. 

، واالتصال الجماهيري هو عمليـة االتصال التي تتم باستخدام وسائل اإلعالم الجماهيرية 

صيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين االتجاهات ويتميز االتصال الجماهيري في قدرته على تو 

تصلهم الرسالة في نفس اللحظة و بسرعة ، والمستويات، وألفراد غير معروفين للقائم باالتصال
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مدهشة، مع مقدرة على خلق رأي عام، وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة أصاًل، 

 رفيه ..والمقدرة على نقل المعارف والمعلومات والت

واالتصال الجماهيري بأنه الرسائل التي تبث عبر وسيلة اتصال جماهيريـة إلى عدد كبير 

من الناس، وهو بذلك يختلف عن االتصال الذاتي و الشخصي في أنُه يتطلب وسيلة جماهيرية مثل 

  التلفزيون واإلذاعـة والصحف. 

رة ما من مرسل إلى مستقبل االتصال الجماهيري هي العمليـة التي بواسطتها تنتقل فك 

 بواسطة وسيلة جماهيرية بغرض تحديد سلوك المستقبل.
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 Mass Mediumاالتصال الجماهيري عبارة عن رسائل تبث عبر وسيلـة اتصال جماهيري  

 ( .33:  3669، مثل الصحف، الراديو، التلفزيون، الكتب إلى عدد كبير من الناس.)سالمة

ن تعريفات لمفهوم االتصال الجماهيري، يمكن القول أن تعريف وبناءًا على ما تقدم موأرى  

 االتصال الجماهيري بمفهومه الشامل يشتمل على ما يلي: 

 أنه اتصال موجـه للجماهير وقادر على التواصل معُه باستخدام أحد وسائله الفعالـة.  -9

ـة صادر من جهــة منظمة ذات اختصاص وذلك حسب نوع وسيلـة االتصال الجماهيري  -3

 المستخدمـة )مؤسسة إذاعيـة أو صحفيـة أو تلفزيونيـة أو وكالة أنباء (.

 يعتبر من أهم أدوات تكوين الرأي العام في المجتمع .  -2

 يهدف إلى التأثير على معلومات واتجاهات و قيم و سلوك الجماهير.  -4

اتصال منظم ومدروس يقوم على إرسال رسائل علنيـة صادرة عن مؤسسة لالتصال  -7

 -9-شكل رقم  ماهيري.الج
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 مستقبلون  وسيلة  رسالـة  مرسل

 مؤسسة 

 إذاعية 

 صحفية 

 تلفزيونية 

 منطوقة   

 مكتوبة   

 سمعية /بصرية

 إذاعةسمعية / 

 مطبوعاتبصرية/

 

سمعية /بصرية/ 

  تلفزيون

 كل الناس 

 االستجابة 

 تغذية راجعـة 

 التأثير 

 تغير في :

 معلومات اتجاهات 

 سلوك 

 غير مباشر

 متأخرة  

  

 

 نموذج االتصال الجماهيري

Mass Communication Model 

 (، نموذج االتصال الجماهير  0الشكل )
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 : وسائل اإلعالم الجماهير  وظائف االتصال الجماهير  المقدمة عبر 
 

( بأن االتصال الجماهيري يقوم بمجموعة أساسيـة من الوظائف، والتي 3664يرى إبراهيم )  

ى الفردي أو الجماعي أو تحقق مجموعة من التأثيرات المتنوعة، والبعيدة المدى، سواء على المستو 

 المجتمعي، وهذه الوظائف يمكن تلخيصها على النحو اآلتي: 

 وظيفـة اجتماعيـة:  -0

االتصال عمليـة تفاعل اجتماعي يقوم بنقل معلومات ويهدف إلى تغيير السلوك اإلنساني.  

مات بين الناس، فاالتصال أداة فعالـة في تكوين العالقات اإلنسانيـة عن طريق تسهيل تبادل المعلو 

واالتصال كذلك عامل مهم في توحيد األفكار واالتجاهات والعمل على تغيير السلوك 

 . (3664 ،إبراهيم)اإلنساني

ويسهل كذلك االتصال بين الحاكم ، يسهم االتصال في التثقيف السياسي وظيفة سياسية:  -8

ي تشكيل الرأي العام والرد على والمحكومة ويوطد العالقـة بين القائد وشعبـه. كما أنه يساهم ف

 . (3664 ،إبراهيم)الدعايـة المغرضة 

فاالتصال ، لالتصال دور كبير وفعال في نشر الدعوات والتعاليم الدينيةوظيفة فكريـة )دينية(:  -3

مثاًل يسهم في نشر الدين اإلسالمي في شتى بقاع األرض لكونه رسالة عالمية لكل الناس في كل 

 . (3664 ،اهيمإبر )زمان ومكان
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حيُث تعمل وسائل اإلعالم على تقليل التوتر، وتسهل على الناس وظيفـة التسليـة والترفيـة: -4

وظيفة كما وأن  .   التغلب على مشاكل الحياة اليومية، وكسر الحواجز الثقافيـة بين المجتمعات

التوتر اإلنساني على مستوى  التسلية أساسيـة لتحقيق بعض اإلشباعات النفسية واالجتماعية، وإلزالة

األفراد والجماعات في أي مجتمع كان، ولكن هذا يستدعي أن يكون هنالك توازن بين وظائف 

االتصال فال يغلب الترفيه على الوظائف األخرى، كما يالحظ في برامج معظم المحطات اإلذاعيـة 

 . (3667، أبو أصبع)والتلفزيونيـة العربية 

 عليم أ  )وظيفة تعليمية(: وظيفة اإلعالم والت-5

اإلعالم والتعليم تكمل كل منها األخرى. فبينما تقدم وظيفـة اإلعالم للمرء المعلومات التي  

يستفيد منها المرء في حياته ماديًا، أو فكريًا، أو اجتماعيًا، فإن التعليم في حقيقتُه وظيفة تقدم لُه نوعًا 

تدعيم عملية التعليم الرسمي، أو تقدم معلومات تكسب من المعلومات المنهجية التي تستخدم إما ل

 المرء مهارات جديدة في إطار التعليم غير الرسمي . 

 وظيفـة الرقابـة :  -6

تمثل هذه الوظيفـة أحد الدروع األساسيـة لحمايـة المجتمع وصيانتُه من الفساد والمخالفات  

اسم السلطة الرابعـة. إن وظيفة الرقابة وإساءة استخدام السلطة، ولذا فقد أطلق على الصحافـة 

هي من الوظائف التي يجب أن تسعى الحكومات  –يتم فيها االتصال  -واإلشراف على البيئة التي 

إليجادها، ألنها تمثل عونًا لها في كشف أشكال الفساد، التي يمكن أن تحدد، كما أنها تلعب دورًا 

 . (3664 ،إبراهيم)أساسيًا للدفاع عن مصالح الناس
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 وظيفة االستمراريـة : -7

وهي تعني التعبير عن الثقافـة السائدة والتعرف على الثقافات الفرعيـة وتنمية الثقافات  

 .  ( 3664 ،إبراهيم)الجديدة. والحفاو على عموميـة القيم والتأكيد عليها

 وظيفـة تثقيفية: -2

جديدة والتثقيف بمعناُه الواسع  يقصد بالتثقيف تزويد األفراد والجماعات بعناصر معرفيـة 

المتعارف عليه يتناول النواحي العامة التي تعجز األساليب األكاديمية المتبعة في المؤسسات 

التعليمية عن القيام بها أو على األقل فإنها تحجم عنها والتثقيف بهذا المعنى يمكن أن يقوم به األفراد 

ر فاعلية من التثقيف المفروض على األفراد من الخارج بأنفسهم وقد يكون في هذه الحالـة أجود وأكث

 .(3664 ،إبراهيم)ولقد أصبح التثقيف مهمـة تعريفية لوسائل االتصال الجماهيرية

 وظيفة اإلعالن والترويج )وظيفـة اقتصادية( : -9

يعتبر اإلعالن من الوظائف األساسية لالتصال في المجتمعات الحديثة، واإلعالن هو  

الحديثة لترويج السلعـة التي عرفت أشكااًل مختلفة منذ كانت التجارة والمقايضـة، ويقدم الوسيلـة 

اإلعالن خدمة لتنشيط الحركـة االقتصادية والتجارية الوطنيـة والعالميـة، وفي ظل المجتمعات 

تمثل في االستهالكيـة غير المصنعة مثل الدول العربية ودول العالم الثالث، فإن لُه تأثيرات سلبية ت

تشجيع الروح االستهالكية وتكوين عادات شرائية في مجتمعات تستهلك سلعًا تستوردها وال تنتجها، 

أبو )مما يثقل ميزانيات األفراد وميزانيـة الدولة، وتقوم في اإلنفاق على كماليات يمكن االستغناء عنها

 .(3667، أصبع
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اهيري على مستوى الذوق العام للمجتمع حيُث تؤثر وسائل االتصال الجم وظيفـة جماليـة : -01

وذلك من خالل نوعيـة البرامج والمسلسالت التي تعرضها، وبالتالي مما تسهم في رفع أو هبوط 

ويجب على وسائل  ، كماالذوق األدبي أو الفكري أو الجمالي لدى األفراد والجماعات في المجتمع

لى رفع الذوق الجمالي لدى الشباب خاصة االتصال الجماهيرية إنتاج وبث البرامج التي تعمل ع

 والمجتمع عامًة.

إن الُمالحظ في وظائف وسائل االتصال الجماهيرية أنها ال تخلو وظيفة من وظائفها إال 

ويوجد بها قيم تعمل على بثها، فان أطلعنا على الوظيفة االجتماعية فنجدها تمثل القيم االجتماعيـة 

الوظيفية الدينيـة  ة فنجدها تمثل القيم السياسية وأن أطلعنا علىوأن أطلعنا على الوظيفة السياسي

تمثل القيم الدينية وهلم جرى وهكذا نالحظ أن وظائف وسائل االتصال الجماهيرية تتشكل في  فنجدها

 جوهرها قيم سواء كانت هذه القيم إيجابيـة بناءة أو قيمة سلبية هدامة.

 الصحافـــــــــة وميزات الصحفيين:

وكل من يعمل  المهن األساسية بنشر األخبار وكذلك الوقائع واألحداد، تبر الصحافة منتع 

بالمبادئ واألعراف األساسية لهذه المهنة، وأن  بهذا العمل يطلق عليه بالصحفي، والبد لُه من االلتزام

،إذ اريكون ذكي بارعًا بها،هذا وتعتبر الصحافة من الوسائل الرئيسة ألجل تعريف الناس باألخب

يطلق على المراسل والكاتب ورئيس التحرير بالكادر الصحفي، فاألول طبيعة عمله بنقل األخبار، 

فهو المسؤول  والثاني يقوم بكتابة المقالة الصحفية بشكل واضح وسلسل، أما األخير)رئيس التحرير(،

 .(3667)الكيالني، األول واألخير عن صدور المقاالت واألخبار من خالل الصحيفة
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( بأن هناك عدة 3660)الهاشمي،  فترى  مميزات الصحفي الذي يتميز بالنجاح،وفيما يخص 

 ميزات للصحفي الجيد، يمكن إيجازها على النحو اآلتي:

ويتم ذلك من خالل طرح الوقائع والحقائق، بعيدًا عن التأثير  الموضوعية بالعمل الصحفي، .9

 موضوعية.باآلراء الشخصية، كما يجب عليه أن يكون أقرب لل

 قبل عملية النشر يجب عليه أن يكون واثقًا باألخبار التأكيد والتيقن من مصادر األخبار: .3

 كما يجب عليه أن يكون جادًا واعيًا بعمله. ومن مصادرها،

فالصحفي الجيد يجب ان يتقن ويكتب المقالة بلغة سليمة، إذ  االتقان والتميز باللغة العربية، .2

 كل أساسي على إتقان اللغة.يعتمد بش أن أساس الناجح

الصحفي أن يكون مؤهاًل وحاصاًل على شهادة جامعية تؤهله  المؤهل العلمي: يجب على .4

 القيام بعمله على أتم  وجه.

 األخالق، يجب عليه أن ينقل المعلومة كما هي بدون زيادة أو مبالغة. .7

  وظائف الصحافـة :

رها في المجتمعات النامية التي تقل فيها تقوم الصحافة بدور كبير في المجتمع ويزداد تأثي

درجة الوعي الفكري، وإذا كانت الصحافة تقوم بدور واضح في نقل األخبار والمعلومات خاصة ما 

يتعلق منها بالشأن السياسي، فإن لها دورا آخر في عملية التحليل الموضوعي لمضامين تلك األخبار 

يده إحاطة بأبعادها المختلفة التي ال تتبين إال لمن تبح ر والمعلومات، بما يعمق رؤية القارئ لها، ويز 

في معرفتها ودراستها، مستندًا إلى كم من المعلومات التي يتم جمعها حول الموضوع، إلى جانب 

الخبرة في استنباط العالقات القائمة بين األشياء والقدرة على استشراف المستقبل، كما أن الصحافة 
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والصحافة باعتبارها وسيلة إعالمية لها وظائف.  ي للتأثير على الرأي العام،تسهم في اإلقناع السياس

 :على النحو اآلتي (3667 ) الكيالنيكما يبينها إذ تتمثل 

 األخبار والتزويد بالمعلومات والرقابة. .9

الربط والتفسير والهدف منه تحسين نوعية فائدة المعلومات وتوجيه الناس لما يفكروا به وما  .3

 يعلموه.

 الترفيه وهدفه تحرر الناس من الضغط. .2

التنشئة االجتماعية وهدفها المساعدة في توحيد المجتمع، من خالل توفير قاعدة مشتركة  .4

 للمعايير والقيم والخبرة االجتماعية.

التسويق: وتأخذ في هذا السياق مهمة ترويج أفكار متعلقة في شأن ما، بغية حمل المواطنين  .7

 بهم.لتبنيها، وجعلها مؤثرة 

المبادرة في التغيير االجتماعي في المجتمع: نشر سلوكيات ايجابية تسهم في تصويب أخرى  .0

 سلبية.

تكوين النمط االجتماعي: وهدفه وضع النمط للمجتمع بتوفير المثال في الشؤون العامة  .0

 واآلداب والثقافة ونمط الحياة.

ة، وكشف النقاب عن موضع الرقابة: من خالل نشر األخبار المتعلقة في الشؤون المختلف .8

 الخلل أينما وجد.

 التعليم: إكساب القارئ معلومات جديدة تسهم في إثراء مخزونه المعرفي. .1
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( بأن هناك عدة وظائف وأدوار 3690كما وبين )محافظة وعبد الرحمن وعبد الحي، 

 يمكن إجمالها على النحو اآلتي: للصحافة واإلعالم،

 ومصادرها من مناطق العالم كافة. اختالف أنواعها نقل األخبار على .96

التعبير عن االتجاهات المختلفة في المجتمع من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .99

 وكذلك الثقافية.

تزويد المجتمع بالمعلومات عن ظواهر مختلفة من خالل المقاالت العلمية أو البرامج العلمية  .93

 من اإلذاعة أو التلفزيون.

ة للمجتمع بهدف جعله ذا مقدرة كبيرة على التطور الذاتي وكذلك ية القيمتوجيه المنظوم .92

 الحفاو على شخصيته والقدرة على المساهمة بالتطور اإلنساني. 

هذا وأن التأثير بإيجابية التجاهات النشء في المناحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعد 

 لها. الوظيفة البارزة واألسمى

افة اإلعالم بأدوار ريادية بالجوانب السياسية من خالل تعزيز التماسك كما وتقوم الصح

سياسة الدولة والدفاع عنها،  القيم المشتركة، وكذلك تبيين االجتماعي، وذلك من خالل التركيز على

الدعاية المضادة، وبهذا تكون لعبت الكثير من األدوار الوظائف السامية للرفعة والسمو  والرد على

 االزدهار واالستقرار. والنمو و 

 ( : Efficiency in media organizationsالكفاءة في المؤسسات اإلعالمية )

( الكفاءة بأنها قـدرة المنظمـة علـى القيـام باألعمـال بصـورة ممنهجـة 3660يعرف أخورارشيدة )  

 وصحيحة.
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المدخالت والمخرجات ( الكفاءة على أنها: "العالقة النسبية بين 281, 3660كما عرفها )الحياصات,  

 التي تعبر عن قدرة المنظمة على استثمار مواردها المختلفة بأفضل الصور واستغاللها وتشغيلها".

كما أنها العالقة ما بين المدخالت والمخرجات، وهي النسبة ما بين الموارد المستخدمة والنتائج  

أدنـى نسـبقها، مقارنـة مـع النتـائج التـي تـم  المتحققة، وبالتالي فإن الكفاءة تتعاظم كلما كانـت المـوارد فـي

 انجازها.

وبهــذا فــإن الكفــاءة تقــوم علــى أســاس القيــام باألعمــال بشــكل صــائب، والكفــاءة مرتبطــة بطبيعــة 

 الحال باإلدارة. 

 أنواع الكفاءات: 

ويمكن إيجازهـا علـى النحـو  (،3660) كما أن هناك عدة أنواع للكفاءات كما يبينها عبد الغفار 

 :اآلتي

أواًل: الكفــاءات المتعلقــة بــاألفراد والجماعــات: والكفــاءة علــى مســتوى األفــراد تتعلــق بــالفرد وكيفيــة اختيــاره 

من قبل المنظمة باألساليب واألسس المنهجية والعلمية، ووفقًا للكفاءة والمقدرة والخبرة، وبالنسبة للكفـاءة 

فرديـــة والمقــدرة علـــى عمليــة التواصـــل وانتقـــال الجماعيــة فإنهـــا تتعلــق بعمليـــة التعــاون مـــا بـــين الكفــاءة ال

 المعلومات والتعاون والعمل بروح الفريق.

ثانيًا: الكفاءات االسـتراتيجية: وهـي تتمثـل فـي المقارنـة والمقاربـة مـا بـين الكفـاءات والقـدرات التـي بحـوزة 

ن الكفـــــاءة العــــاملين والمقاربـــــة مــــع قـــــدرة المنظمــــة علـــــى تحقيــــق أهـــــدافها اإلســــتراتيجية  ويمكـــــن تحســــي

اإلســتراتيجية مــن خــالل تنميــة المــوارد الماديــة المتمثلــة فــي المــوارد والتكنولوجيــا والمعــدات والتنميــة فــي 
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المــوارد البشــرية مــن خــالل اســتقطاب الكفــاءات المدربــة، والمــوارد التنظيميــة المتمثلــة فــي الرقابــة وإعــادة 

 الهيكلة. 

أساســي بمقـدرة المنظمـة علــى التـأقلم للتغيــرات التـي تــتم  ثالثـًا: الكفـاءات التنظيميــة: وهـي مرتبطــة بشـكل

علـى مســتوى المنظمــة أو محيطهــا، لـذلك يجــب علــى المنظمــة أن تتصـف بالمرونــة ومقــدرة علــى تفعيــل 

 مواردها بشقيها البشرية والمادية. 

 قياس الكفاءة: 

يمكـــن  ،( بـــأن هنـــاك معـــايير مباشـــرة وأخـــرى غيـــر مباشـــرة3666هـــذا وأورد )الشـــماع وحمـــود،  

 إيجازها على النحو اآلتي:

: وتـــتم مـــن خـــالل مقاربـــة أو مقارنـــة المخرجـــات المتمثلـــة الخـــدمات مـــع المـــدخالت مؤشـــرات مباشـــرة-أ

 المتمثلة في الموارد المستخدمة خالل مدة زمنية محددة.

ة : وذلك من خالل التعرف علـى مقـدرة األفـراد علـى إنجـاز األعمـال الموكلـالمؤشرات غير المباشرة-ب

، وكذلك التعـرف علـى روحهـم في المؤسسات اإلعالمية إليهم، والتعرف كذلك على درجة رضا العاملين

 المعنوية.

 تقييم أداء العاملين في المؤسسات اإلعالمية:  ماهية

( بأن تقييم األداء هو عملية تهدف إلى تحديد أداء العامل وتعريفه 3661ترى )نصر هللا، 

له وتصميم خطة لتنمية العامل، فمن شأن تقييم األداء ليس فقط تعريف به وكيف ينبغي أن يؤدي عم

 العامل بمستوى أدائه بل التأثير على مستوى أدائه مستقباًل.
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( تقييم األداء بأنه: أسلوب يمكن من خالله إصدار حكم على قدرة 3661وقد ع رف )سالم، 

 قق من سلوكه وتصرفاته أثناء العمل.الموظف في أداء واجباته، والقيام بمسؤوليات وظيفته، والتح

( بأنه: ذلك اإلجراء الذي يهدف إلى تقييم منجزات األفراد عن طريق 3696ويشير )رضاء، 

وسيلة للحكم على مدى إسهام كل فرد في إنجاز األعمال التي توكل إليه، وبطريقة موضوعية وكذلك 

ن الذي طرأ على أسلوبه في أداء الحكم على سلوكه وتصرفاته أثناء العمل وعلى مقدار التحسي

 العمل.

( بأنه  الحصول على حقائق أو بيانات من شأنها أن تساعد على 3699ويرى )الكاللده، 

ومنزلته العلمية،  تحليل وفهم وتقييم أداء العامل لعمله، وتقييم لمسلكه وتقدير مدى كفاءته في عمله

 ومستقباًل. والنهوض بالواجبات والمسؤوليات المناطة إليه حاضراً 

وبهذا فإن تقييم األداء هو عبارة عن دراسة وتحليل أداء الموظف اتجاه األعمال المسندة إليه 

بهدف تحديد نقاط الضعف في أداء الموظف، وإيجاد الحلول لها من خالل برنامج تدريبي يسهم في 

 زيادة قدرات ومهارات الفرد اتجاه األعمال المسندة إليه.

 العاملين في المؤسسات اإلعالمية أهمية تقييم أداء

( بأن عملية تقييم األداء تستهدف ثالد 3696يبين )دهمان، عبد المنعم وقنطقجى، سامر، 

 غايات على مستوى المنظمة، وعلى مستوى المديرين، وعلى مستوى العاملين.

 تقييم األداء على مستوى المنظمة: .0

 لذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العاملين إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي ا

 باتجاه المنظمة.
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  .رفع مستوى أداء العاملين واستثمار قدراتهم بما يساعدهم على التقدم والتطور 

  تقييم برنامج إدارة الموارد البشرية وسياستها من حيث كون نتائج هذه العملية يمكن أن

 تستخدم كمؤشرات للحكم على دقة هذه السياسات.

 المنظمة على رفع معدالت أداء معيارية دقيقة. مساعدة 

 تقييم األداء على مستوى المديرين. .8

  دفع المديرين والمشرفين إلى تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفكرية، وتعزيز قدراتهم اإلبداعية

 للوصول إلى تقييم سليم وموضوعي ألداء تابعيهم.

 رؤوسين للتعرف على مشكالتهم وتقديم دفع المديرين إلى تطوير العالقات الجديدة مع الم

 النصح لهم.

 تقييم األداء على مستوى العاملين. .3

  تجعل العاملين أكثر شعورًا بالمسؤولية، وذلك لزيادة شعورهم بالعدالة، وبأن جهودهم

 المبذولة تؤخذ بالحسبان من قبل المنظمة.

 ،وتقديرهم له معنويًا  دفع العامل للعمل باجتهاد وجدية وإخالص ليفوز باحترام مرؤوسيه

 وماديًا.

  إن المتابعة المستمرة للعامل تشعره بأهمية العمل الموكل إليه، وتمنعه من الوقوع في

 األخطاء.
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 أغراض تقييم األداء في المؤسسات اإلعالمية

( بأن المنظمات تسعى من وراء تبني واستخدام إدارة 3662)المرسي، جمال الدين، يبين  

 الثة أنواع من األغراض: استراتيجية، وإدارية، وتنموية.األداء لتحقيق ث

يتمثل الغرض الرئيس باستخدام المنظمة إدارة األداء في تحقيق  األغراض االستراتيجية: -0

الربط بين أنشطة العاملين واألهداف أو الغايات التنظيمية، ويستند التنفيذ الفعال 

اط السلوك ونوعية السمات الفردية الضرورية لالستراتيجيات إلى تحديد النتائج المرغوبة وأنم

أو المطلوبة للتنفيذ، ولتحقيق هذا الغرض االستراتيجي فإن النظام يجب أن يتسم بالمرونة 

ألنه عندما تتغير األهداف واالستراتيجيات فإن النتائج وأنماط السلوك والقدرات المطلوبة 

 تتغير بالضرورة.

معلومات إدارة األداء خاصة في تقييم األداء في  تعتمد المنظمات على أغراض إدارية: -8

اتخاذ العديد من القرارات اإلدارية مثل "األجور"، "والترقيات"، و "التسريح" وعلى الرغم من 

أهمية هذه القرارات فإن العديد من المدربين يرون عملية تقييم األداء شرًا ال بد منه، حيث 

ومن ثم فإنهم قد يميلون إلى الغلو  في التقييم مما  يشعرون بعدم الراحة عند تقييم اآلخرين،

 يفقد نظام التقييم موضوعيته وأهميته بالنسبة للمنظمات.

فعندما ال يؤدي  وهي تنمية العاملين، وتطوير أساليب أدائهم في العمل، األغراض التنموية: -3

ن خالل األداء تسعى إلى تنمية أدائه م إدارةالموظف عمله على النحو المتوقع فإن 

من أنظمة تقييم األداء، والتي تعكس نواحي الضعف في األداء، حيث ال  الراجعة المعلومات



28 
 

يقتصر دور أنظمة إدارة األداء، على تحديد مجاالت الضعف في األداء، ولكن لمعرفة هل 

 أسباب الضعف ترجع إلى قصور في المقدرة أو التحفيز، أو عالقات العمل، أو غيرها.

ض النظام الفعال إلدارة األداء تتمثل في تحقيق االرتباط بين أنشطة العاملين أغرا كما وأن

للمؤسسة اإلعالمية، وتوفير معلومات مفيدة التخاذ قرارات إدارية بشأن  اإلستراتيجيةواألهداف 

 العاملين، وأيضًا في تزويد العاملين بمعلومات راجعة تفيد في تحقيق أغراضهم.

   المهنية:

ية بأنها نقل الحقيقة بحذافيرها بدون تقصير أو تبديل أو حتى تحريف، وقيام تعرف المهن 

 اإلعالمي بنقل األخبار اإلعالمية كما هي بدون مبالغة أو تنميق.

ه واســتعداداته، لــالتوجيــه المهنــي عمليــة تهــدف إلــى مســاعدة الفــرد علــى أن يعــرف قدراتــه وميو و 

تتطلبه من قدرات واسـتعدادات وميـول، حتـى يـتمكن مـن  ، وماةبالمعلومات الكافية عن المهن هوتزويد

 .(3667القرعان، )اختيار المهنة أو الحرفة التي تناسبه وتالئمه

أفـراد الفريـق بشـكل متسـاوي بعيـدًا  من المرتكزات من أهمهـا التعامـل مـعكما وأن للمهنية الكثير 

لوقـت المطلـوب، وكـذلك االبتعـاد وباإنجاز األعمال الموكلـة للعـاملين بشـكل سـريع  كذلك التحيز، عن

وكـــذلك التعامــل مـــع المؤسســة واإلدارة عـــن  عــن التحيـــز واالعتبــارات الشخصـــية فيمــا يخـــص العمــل،

وكــذلك  ،النزعــات السياســية واالبتعــاد والتســامي عــن الكثيــر مــن  طريــق القنــوات الرســمية لالتصــال،

امل مع األحـداد بشـكل عقالنـي وعلمـي العمل، والتع إلتمامكافي  وقت الدينية، وكذلك القيام بإعطاء

 .رتجالبعيدًا عن اال
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 أنواع الكفاءات المهنية:  

 ويمكن إيجازها على النحو اآلتي: (،3660 ) هناك عدة أنواع للكفاءات كما يبينها حنفي 

ياره والكفاءة على مستوى األفراد تتعلق بالفرد وكيفية اختأواًل: الكفاءات المتعلقة باألفراد والجماعات: 

من قبل المنظمة باألساليب واألسس المنهجية والعلمية، ووفقًا للكفاءة والمقدرة والخبرة، وبالنسبة 

للكفاءة الجماعية فإنها تتعلق بعملية التعاون ما بين الكفاءة الفردية والمقدرة على عملية التواصل 

 وانتقال المعلومات والتعاون والعمل بروح الفريق.

: وهي تتمثل في المقارنة والمقاربة ما بين الكفاءات والقدرات التي بحوزة االستراتيجيةثانيًا: الكفاءات 

العاملين والمقاربة مع قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها اإلستراتيجية  ويمكن تحسين الكفاءة 

لتنمية في اإلستراتيجية من خالل تنمية الموارد المادية المتمثلة في الموارد والتكنولوجيا والمعدات وا

الموارد البشرية من خالل استقطاب الكفاءات المدربة، والموارد التنظيمية المتمثلة في الرقابة وإعادة 

 الهيكلة. 

: وهي مرتبطة بشكل أساسي بمقدرة المنظمة على التأقلم للتغيرات التي تتم ثالثًا: الكفاءات التنظيمية

نظمة أن تتصف بالمرونة ومقدرة على تفعيل على مستوى المنظمة أو محيطها، لذلك يجب على الم

 مواردها بشقيها البشرية والمادية. 

ان الطالبة ستوظف هذا األدب النظري لقياس فاعلية المبحوثين في المؤسسات االعالمية وهم من 

خريجي االعالم ومدى اقترابهم من هذه المعايير المهنية والعملية والتطبيقية وبيان كفاية المخرجات 

ليمية التي درسوها في مراحل الجامعة للتوافق مع سوق العمل ومتطلباته من حيث المهنية التع

 والكفاءة والخبرة المطلوبة .
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ان الجامعات االردنية خرجت عشرات الدفعات من الخريجين الحاصلين على شهادات البكالوريوس 

ى هذا التخصص لسوق وان الوقت حان لمعرفة جدو ، والماجستير في تخصصات االعالم المختلفة

 وهذا ما سيشكل احد توصيات ونتائج الدراسة المتوقعة .، العمل ومدى حاجة السوق لهم

  ة:ــــــــــــــــــــــالمؤسسات اإلعالمية األردني

للدراسة، والمتمثلة في  التطبيقية  ث عن هذه المؤسسات المرتبطة بالحدود بسيقتصر الحد 

  أربع منها على النحو اآلتي:

سواء  تتناول الكثير من القضايا ، تصدر بشكل يومي وهي صحيفة " :صحيفة الرأ  األردنية 

  كما وأنه يتم توزيع اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وغيرها من القضايا التي تهم المواطن األردني،

مقارنة  هيدز  بسعر وتباع ومقرها الرئيسي هو العاصمة عمذان،، مناطق المملكة هذه الصحيفة ُلجل

حكومة وصفي التل، )الموقع الرسمي  في ظل أكناف م،9109خالل العام  هذا وصدرت مع قيمتها،

 (.http://alrai.com/ ،3698لجريدة الرأي 

 90 اريخوذلك بت وهي وكالة تم تأسيسها وفقًا لتوجيهات ملكية سامية : وكالة األنباء األردنية " بترا "

ارشيف للصور الرقمية  أبرزها ، ومن، هذا وتقوم بالكثير من الخدمات9101يوليو من عام 

تقدم الكثير من الخدمات المرتبطة بالنشرات اليومية باللغتين العربية واإلنجليزية  وكذلك، الفوتوغرافية

ها عبر االنترنت وذلك الخدمات المقدمة من خالل بث نشرت لجميع أرجاء العالم، كما أنهاه تم تطوير

أنها تقوم بخدمات تدريبية وخدمات مرتبطة بشكل مباشر بالوحدة التلفزيونية .  كما  ،9110في عام 

 (.933:  3690عبد الرحمن، عبد الحي، ، )محافظة

http://alrai.com/
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بدأ التلفزيون األردني البث من خالل قناة واحدة ووحدية باألبيض واألسود بعام  : التلفزيون األردني

لمدة ثالد ساعات يوميًا، لتضاف له قناة أخرى بعد ذلك بأربع سنوات، تكون األولى ، و 9108

شرع التلفزيون الملون بالبث مدعمًا بعدد  9104وفي عام  باللغة العربيةوالثانية للبرامج األجنبية،

 (.3690عبد الرحمن، عبد الحي، ، )محافظة أرجاء المملكة ليغطي ُجل كاٍف من محطات التقوية

بمدينة رام هللا  9176ظهرت إذاعة المملكة األردنية الهاشمية للمرة األولى بعام  ذاعة األردنية :اإل

وفي عام  مع أنها كانت تعلن أنها من القدس، وكانت كافية لتغطي بإرسالها فلسطين واألردن،

ي أم بإنشاء اإلذاعة الحالية ف 9171رفدت المحطة األولى بثانية في عمان، تطورت بعام  9170

شرعت اإلذاعة الموجهة بالبث لكل أرجاء المعمورة، وأصبحت تبث 9116وفي عام  الحيران بعمان،

عبد ، )محافظة من عمان وإربد (F.M)جانب محطة الـ  برامج باللغة اإلنجليزية والفرنسية، إلى

 (. 3690الرحمن، عبد الحي، 
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 الدراسات السابقـــــــــــــــــــــــــة:ثانيا : 

 ( بعنوان " دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي السياسي في العالم الثالث" 8111دراسة مجاهد )  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى ما يتمتع به الطلبة من وعي سياسي، وذلك من خالل اشتراكاتهم 

حزاب، وأخيرا مدى متابعتهم بالمناقشات السياسية والندوات، والمشاركة في االنتخابات العامة، وعضويتهم لأل

هذا وقامت الدراسة باستخدام ، للقضايا السياسية الداخلية والخارجية، ومدى تأثير وسائل اإلعالم في ذلك.

المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة تم توزيعها على 

( مفردة من كلية اآلداب المصرية، واستخدم الباحث 366دراسة من )العينة المستجيبة، وتكونت عينة ال

المنهج التاريخي في الدراسة. هذا وأظهرت نتائج الدراسة من خالل النتائج اإلحصائية ألفراد عينة البحث: 

من أفراد العينة ليس  % 82.7أن هناك انخفاضًا في معدالت صور المشاركة السياسية بينهم، حيث كان 

طاقات، وبالتالي ال يحق لهم االشتراك في االنتخابات، كما أظهرت الدراسة أن اإلنسان في العالم لديهم ب

الثالث لم يحقق الوعي بأهمية الديمقراطية، وبالتالي هم بحاجة إلى تحول داخلي، يسهم في وعي الجماهير 

لعربية قاصرة عن تحقيق في قضايا تحيط بها قناعات راسخة، وأظهرت النتائج كذلك أن وسائل اإلعالم ا

 الوعي، رغم أهمية دورها في ذلك وخاصة التلفزيون والصحافة واإلذاعة.

 والوعي السياسي"المجتمعي ( بعنوان " وسائل االتصال 8118دراسة طبوشة )  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المالمح العامة للوعي السياسي لدى الفرد وبين طبيعة التعرض لوسائل  

( مفردة خاصة بطالب المراحل 36( مفردة من بينها )912وتكونت عينة الدراسة من ) صال الجمعي.االت

وكشفت نتائج الدراسة أن الوعي السياسي لدى الفرد يرتبط  الثانوية، وباقي العينة من مراحل عمرية مختلفة.

 المحلية من األمور اإلقليمية. إلى حد كبير بالمصالح الطبقية والقروية، كما أن القروي أكثر معرفة باألمور
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وكما أن الوعي السياسي يظل على مستوى اإلدراك والمعرفة أكثر من التقييم والتعرف والمثابرة الفعلية وان 

 لوسائل اإلعالم الدور األكبر في ذلك.

 (، بعنوان " الدور السياسي للصحافة األردنية اليومية"، 8115دراسة )العباد ،    

جل التعرف على الدور التي تقوم به الصحافة اليومية لتوعية النش،، هذا وقامت الدراسة هدفت الدراسة أل

باستخدام المنهج الوصفي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، ولم تستخدم استبانة وال حتى صحيفة 

ما لها من مقابلة، وخلصت الدراسة بأن للصحافة تأثير على المواطنين يزيد عن وسائل اإلعالم األخرى  ل

أهمية في إتاحة المجال لآلخرين للتفاعل مع المجتمع وتمكينهم من التعبير عن آرائهم المختلفة، ونشر ما 

يكتبونه من مقاالت وتعليقات مرتبطة بأحداد سياسية معينة، وهو ما ال يمكن أن تقوم به وسائل اإلعالم 

 الدراسة.األخرى، وأوصت الدراسة بزيادة الدراسات المرتبطة بموضوع 

 (، بعنوان " االتجاه المهني للصحفيين واإلعالميين بأثيوبيا"،Dirbaba, 2006دراسة )   

هدفت الدراسة إلى التعرف على التوجهات المهنية للعاملين في الصحافة واإلعالم في أثيوبيا وخصوصًا في  

يلي ألجل تحقيق غايات وأهداف العاصمة "أديس أبابا"، هذا وقامت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحل

الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة تم توزيعها على العينة المستجيبة، كما تمثل مجتمع الدراسة بجميع 

)الصحفيين في وسائل اإلعالم الخاصة والحكومية(، إال أنُه ولصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة بأسره  

( منهم، كما تم إجراء مقابلة مع عشرة 966( مكونة من )Random Sampleتم  أخذ عينة عشوائية )

(، كما وتم استخدام معامل االرتباط ألجل معرفة Spssمنهم، هذا وتم  استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

كان من أبرزها بأن توجهات عينة  الدراسة إلى مجموعة من النتائج العالقة ما بين المتغيرات، هذا وخلصت

معوا وأيدوا بقيام العاملين في الصحافة واإلعالم بااللتزام بمبادئ االحترام وحسن الخلق، إذ الدراسة أج
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بتوجهاتهم هذه أعطوا قيم أكبر لوسائل اإلعالم الجماهيرية، كذلك أوصت الدراسة بضرورة تحسين مهارات 

راسة مع الدراسة العاملين بوسائل اإلعالم من خالل إشراكهم بدورات متخصصة، هذا وتشابهت هذه الد

 الحالية من خالل تناولها لوسائل اإلعالم، واختلفت هذه الدراسة من خالل عينة الدراسة.

 (، بعنوان " واقع تعليم الصحافة واإلعالم بالجامعات الفلسطينية"8119دراسة )السعيد،   

قامت الدراسة باستخدام هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تعليم اإلعالم بالجامعات الفلسطينية، هذا و  

المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، هذا وقامت الدراسة باستخدام المنهج 

الوصفي التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة تم توزيعها على العينة 

يع العاملين األكاديميين بمجالس تدريس الصحافة واإلعالم المستجيبة، كما تمثل مجتمع الدراسة بجميع )بجم

بالجامعات في فلسطين(، إال أنُه ولصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة بأسره  تم  أخذ عينة عشوائية 

(Random Sample( مكونة من )( منهم، هذا وتم  استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )38Spssإذ ،) 

خلصت الدراسة بأن واقع تعليم  كما و(، one way anovaالتباين األحادي ) تم التركيز على اختبار

بيعة العمل كان متوسطًا طالصحافة بالجامعات الفلسطينية ، كان متوسطًا ، كما أن مالئمة التعليم مع 

وجود فروق لها داللة إحصائية  كان من أبرزها عدم الدراسة إلى مجموعة من النتائج هذا وخلصتايضًا، 

كذلك تبين عدم وجود حرفية وسياسة منيرة بعملية قبول الطلبة بأقسام الصحافة  ما يخص التخصص،في

واضحة ومتينة ألجل قبول الطلبة أساسها المقدرة على  واإلعالم، كذلك أوصت الدراسة بضرورة وضع أسس

ابهت هذه الدراسة مع استخدام االنترنت باإلعالن والقوة باللغات األجنبية وباألخص اإلنجليزية، هذا وتش

الدراسة الحالية من خالل تناولها لوسائل اإلعالم، واختلفت هذه الدراسة من خالل عينة الدراسة، إذ أن 
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الدراسة التي تقوم بها الباحثة تتناول عينة تكاد تكون نادرة أال وهي النخب اإلعالمية لدى وكالة األنباء 

 ذاعة األردنية، جريدة الرأي، قناة رؤيا.التلفزيون األردني، أإل األردنية " بترا"،

( بعنوان " درجة امتالك العاملين بمركز إدارة األخبار بالتلفزيون األردني 8101دراسة )العويمر،   

 لمهارات الصحفية"، 

الموظفين لدى مركز األخبار بالتلفزيون األردني من  هدفت الدراسة ألجل التعرف على درجة امتالك

محررين ومندوبين ومذيعين للمهارات الكافية الصحفية، هذا وقامت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي 

التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة باستبانة تم توزيعها على العينة 

درجة اكتساب المحررين والمندوبين والمذيعين للمهارات  دراسة بأنها متوسطةالمستجيبة، كما وأظهرت ال

كما بينت الدراسة بأن هناك قلة فيما يخص بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية بالتلفزيون األردني،  الصحفية،

هم وباألخص تدعي كما أوصت الدراسة بضرورة تحسين وتدعيم المعرفة للعاملين باألخبار،للعاملين، 

 االنجليزية والعربية من خالل إشراكهم بدورات متخصصة. وتحسين مستوياتهم باللغة

 ( بعنوان " اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو قضايا الفساد اإلدار "، 8100دراسة )المجالي،  

هذا وقامت الدراسة ، هدفت الدراسة قياس توجهات الصحفيين األردنيين فيما يخص موضوع الدراسة،

خدام المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق أهداف الدراسة، وتحليل المضمون كان هو األنسب لتحقيق باست

لدى الصحف الدستور والغد  أهداف الدراسة، كما وتمثل مجتمع الدراسة بعينة مكونة من ثالثمائة صحفي،

يخص أساب قصور والجوردن تايمز وخلصت الدراسة بوجود درجة مرتفعة فيما  والعرب اليوم والديار

 الصحافة لمكافحة والقضاء على الفساد، وأوصت الدراسة بضرورة ضبط النفقات ألجل الحد من االعتداءات

 .على األموال العامة
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(، بعنوان "تأثير مدرسي"معلمي" مساق الصحافة واإلعالم على األداء Wang, 2014دراسة وانغ)  

 والممارسة الصحفية في تايون"

لى التعرف على دور اختصاصي الصحافة واإلعالم بتايون بتشكيل وجهات نظر طالبهم، هدفت الدراسة إ 

وكذلك التعرف على الممارسات األخالقية والقيم التي تدرس في الجامعات التايونية، هذا وقامت الدراسة 

استبانة تم باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، وتمثلت أداة الدراسة ب

قطاع  توزيعها على العينة المستجيبة، كما تمثل مجتمع الدراسة بالخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية في

(، هذا وتم إجراء مقابالت Nanhua( وجامعة نانهوا)Chengchiجامعة تشنغتشي) الصحافة واإلعالم في

كان من أبرزها بأن  من النتائجالدراسة إلى مجموعة  شخصية مع هؤالء النخب اإلعالمية، هذا وخلصت

الهيئة التدريسية لها تأثير كبير على الممارسة الصحفية للخريجين، كذلك أوصت الدراسة بضرورة تحسين 

وكذلك زيادة الدراسات المرتبطة والمتعلقة بموضوع  مهارات العاملين من خالل إشراكهم بدورات متخصصة،

لفة، هذا وتشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية من خالل عينات ومجتمعات مخت الدراسة، على أن تشمل

 تناولها لوسائل اإلعالم، واختلفت هذه الدراسة من خالل عينة الدراسة.

 (، بعنوان "أخالقيات المهنة بضوء قوانين اإلعالم في الجزائر"8106دراسة )حسناو ، 

وقامت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أخالقيات اإلعالم، هذا  

ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، ولم تقم الدراسة باستخدام استبانة أو حتى صحيفة مقابلة، كما 

المعمول بها في الجزائر  كان من أبرزها بأن القوانين والتشريعات الدراسة إلى مجموعة من النتائج وخلصت

الممارسة لهذه المهنة  أن هناك الكثير التشريعات التي تجعل من إذال تزال دون المستوى المطلوب، 
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بها نوع من الفوضى، هذا وأوصت الدراسة بضرورة تحسين التشريعات فيما يخص اإلعالم، و عشوائية ويش

 .والسير على هدي الدول المتقدمة التي قطعت أشواط كبيرة في الممارسات األخالقية لمهنة اإلعالم.

 راسات السابقة: تعقيب على الدال

تقييم اإلعالميين األردنيين ألداء خريجي أقسـام " الحالي والموسوم بـ تعميق المعرفة بموضوع الدراسة -

 . وكليات اإلعالم في الجامعات األردنية " دراسة ميدانية"

 اختيار المنهج العلمي المناسب لموضوع الدراسة. -

 صياغة مشكلة الدراسة بشكل واضح ودقيق . -

 داف الدراسة وتساؤالتها بشكل يتناسب مع موضوع الدراسة، ويغطي جوانبها المختلفة.تحديد أه -

 الدراسات السابقة باآلتي:من سبقتها من تتميز هذه الدراسة عن 

 وكالة األنباء األردنية " بترا" اإلعالميين العاملين لدىالدراسة والمتمثلة في في ) مكان تطبيق -

 (.ردنية، جريدة الرأي األردنيةالتلفزيون األردني، اإلذاعة األ

واقع عمل خريجي )أربع مجاالت تتمحور حول متغيرات الدراسة مجتمعة والتي جمعت ما بين  -

الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين، مدى مالئمة 

تصال من الصحفيين، المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر القائمين باال

إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين باالتصال مع الصحفيين، 

المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية من وجهة نظر القائمين 

 والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة مجتمعة.  (،باالتصال من الصحفيين

-  
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 الفصل الثالث                               

 الطريقة واإلجـــراءات

 مقدمــة:

فــــي الدراســــة  اتهللطــــرق واإلجــــراءات التــــي اســــتخدممــــن خــــالل هــــذا الفصــــل ســــيتم التعــــرض 

يفيـــة اختيارهـــا، وأدوات الــــــدراســـــــــــــــة مـــن حيـــث منهجيـــة الــــــدراســـــــــــــــة ومجتمـــع الــــــدراســـــــــــــــة والعينـــة وك

الــــــدراســــــــــــة المستخدمة في جمع البيانـات، وتوضـيح األسـاليب اإلحصـائية التـي اسـتخدمت فـي تحليـل 

 البيانات واستخراج النتائج. 

 

 : منهجية الــــــدراســــــــــــة

ـــى  ـــة بشــكل أساســي عـــلـــــ تحقيــق أغــراض ي التحليلــي ألجــل المــنهج الوصــفاســتندت الــــــدراســـــــــــ

ــــة ـــر وهـــو ، الــــــدراســـــــــــ ـــد المشـــكلة وتبري ــــى وصـــف الظـــاهرة المدروســـة و تحدي ـــذي يهـــدف إلــــ المـــنهج ال

والتعــــرف عـــلــــــــــى مـــــــــا يعملــــه اآلخــــرون فــــي التعامــــل مــــع  ،والتقيــــيم والمقارنــــة ،الظـــروف والممارســــات

كما تم  استخدام التحليل اإلحصائي ألجل التعرف عـــلــــــى مستقبلية، الحاالت المماثلة لوضع الخطط ال

 .إجابات ألسئلة الــــــدراســــــــــــة
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   مجتمع وعينة الــــــدراســــــــــــة :

 وهي : مؤسسـة التلفزيـون ، العاملين لدى المؤسسات اإلعالمية األردنيةمجتمع الــــــدراســــــــــــة من تكون 

، والبــالع عــددهم وقــت مؤسســة االذاعــة االردنيــة ، وكالــة االنبــاء االردنيــة بتــرا ، وجريــدة الــرأي اليوميــة

 . (  327اجراء الدراسة ) 

ولصعوبة الوصول ، ( المؤسسات اإلعالمية المستهدفة وعدد عامليها3، ويبين الجدول )

هذا ويشير الجدول المخصص ، ممثلة ة بأخذ عينة إلـــــى مجتمع الــــــدراســــــــــــة بأسره قامت الدراس

أن حجم العينة  Sekaran, U & Bougie, R., (2013)لتحديد حجم العينة )وفقًا لتقديرات 

( من عامليها وتمت توزيع االستبانات عليهم، إال أنُه تم 977)األنسب واألمثل لمجتمع الدراسة يبلع 

وبهذا فإن العينة القابلة للتحليل ، اءات التحليل اإلحصائي( استبانات لعدم مالئمتها إلجر 7استبعاد )

هذا وتم تحليل البيانات  من المجموع ،  % 00اي بنسبة ( من عامليها،976اإلحصائي تمثلت بـ )

   .لتحقيق أهداف وأغراض الــــــدراســة ((SPSS.ver18برنامج التحليل اإلحصائي الـ باستخدام 

 النوع االجتماعيوالنسب المئوية لمتغير  التكرارات: (2الجدول رقم )

 النسبة المئوية عدد عامليها المؤسسة اإلعالمية الرقم

 % 32.4  77 وكالة األنباء/بترا 9

 % 28.2 16 التلفزيون األردني 3

 % 39.2 76 اإلذاعة 2

 % 90.6 46 جريدة الرأي 4

 %011.1 835 المجموع الكلي
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 النوع االجتماعيالنسب المئوية لمتغير التكرارات و : (2رقم )الشكل 

 :خصائص عينة الــــــدراســــــــــــة 

تــــم اختيــــار مجموعــــة مــــن العوامــــل الديموغرافيــــة التــــي تتعلــــق بــــاألمور الشخصــــية والوظيفيــــة 

((Factual Data وتبـين النتــائج المشــار ، مـن أجــل بيــان بعـض الحقــائق المتعلقـة بعينــة الــــــدراســــــــــــــة

ـــــــة مــــــن حيــــــث ) (.6، 5، 4، 3، 2) إليهــــــا فــــــي الجــــــداول   النــــــوعخصــــــائص أفــــــراد عينــــــة الــــــدراســـــــــــ

  (.االجتماعي، الُعمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، مكان العمل، الوظيفة الحالية

 النوع االجتماعــــــــــــي:

 لمتغير النوع االجتماعي. ( التكرارات والنسب المئوية3يبين الجــــــدول رقم )  
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 النوع االجتماعيالتكرارات والنسب المئوية لمتغير : (3الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار  النوع االجتماعي

 ذكور 
93  %62.0  

 إناد 
57 38.0% 

 %100.0 150 المجمــوع

ينة هذه ( أن نسبة الذكور هي النسبة األعلى في ع3تظهر بيانات الجــــــدول رقم )

( من عينة الــــــدراســــــــــــة، وبالنسبة %6226( شكلوا ما نسبته )33الــــــدراســــــــــــة إذ بــــلـــــع مجموع الذكور )

ويمكن ترجيح سبب تفوق نسبة الذكور ، ( من عينة الــــــدراســــــــــــة%3.26لإلناد فقد بلغت نسبتهن )

ر فرصًا وحظوظًا أوفر للدراسة وللدخول بسوق العمل، كما يمتازوا بمقدرتهم على اإلناد، بأن  للذكو 

  يبين ذلك. (2)والشكل رقم على تحمل ضغوط العمل بكفاءة واقتدار مقارنة مع اإلناد  

 
)النوع االجتماعي( وفقًا لمخرجات التكرارات والنسب المئوية لمتغير : (2)الشكل رقم 

 (SPSS) التحليل اإلحصائي
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 ر:ــــــــــــــالُعمانيًا: ث

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير الُعمــر.4يبين الجــــــدول رقم )  

 (4الجدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية لمتغير )الُعمــر( 

 النسبة المئوية التكرار الُعمر

 % 13.3 20 سنة 36-34

 % 46.7 70 سنة 37-27

 % 30.7 46 سنة 47 – 20

 % 9.3 14 فأكثرسنة  40

 %01101 150 المجمــوع
  

ـــدول  ســنة(  35-25نســبة ذوي األعمــار )( أن 4رقــم )ُيالحــظ مــن خــالل االطــالع علــى الجـــــ

ســـــنة( بنســـــبة بلغـــــت  45-36(، ومـــــن ثـــــم ذوي األعمـــــار )%4624هـــــي األعلـــــى إذ بلغـــــت النســـــبة )

 46(. ومن ثم  ذوي األعمار )%33.3سنة(، بنسبة بلغت ) 24-26(. يليها ذوي األعمار )3624%)

وُتالحظ الباحثة من هذا بأن األغلبيـة هـم مـن فئـة الشـباب، والتـي   (%323سنة فأكثر( بنسبة بلغت )

ســـنة(. إذ تتميــز هـــذه الفئـــة العمريــة بالعطـــاء والمثـــابرة، والقــدرة علـــى القيـــام  44-64)أعمـــارهم تتــراوح 

 لك. ( يبين ذ3والشكل رقم )باألعمال بدقة وفاعلية  
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 وفقًا لمخرجات التحليل اإلحصائي الُعمــر(التكرارات والنسب المئوية لمتغير ): (3)الشكل رقم 

(SPSS) 
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 :ثالثًا: المؤهل العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــي

 .المؤهل العلمي( التكرارات والنسب المئوية لمتغير 5يبين الجــــــدول رقم )  

 (5الجدول رقم )

 (المؤهل العلميرارات والنسب المئوية لمتغير )التك 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %2.7  4 شهادة ثانوية عامة

 % 6.7 10 دبلوم متوسط

 % 82.7 124 بكالوريوس

 % 8.0 12 دراسات ُعليا

 %01101  051 المجمــوع

 

لين على الدرجة الجامعية الحاصأن نسبة األشخاص ب( 5رقم)يتضح من الجــــــدول       

(. يليهم ذوي الدراسات العليا بنسبة بلغت %224.األولى)البكالوريوس( هي األعلى، إذ بلغت النسبة)

(، ومن ثم  الحاصلين على %624(، ومن ثم  الحاصلين على الدبلوم المتوسط بنسبة بلغت )26%.)

بأن النسبة األعلى من عينة الــــــدراســــــــــــة يتراءى للباحثة (، %224شهادة الثانوية العامة بنسبة بلغت )

هم  الحاصلين على الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس(، لذا ينبغي تشجيعهم ومنحهم تسهيالت 
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ألجل إتمام الدراسات العليا لكي تتم اإلفادة منهم لتحقيق أغراض وأهداف المؤسسات اإلعالمية، 

 (.4رقم )وهذا ما يبينه الشكل ي ذلك، وكذلك طبيعة العمل لديها تقتض

 

 (4الشكل رقم )

 (SPSS) وفقًا لمخرجات التحليل اإلحصائي (المؤهل العلميالتكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 
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 :رابعًا: عدد سنوات الخبـرة

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير عدد سنوات الخبـرة.6يبين الجــــــدول رقم )  

 (6) الجدول رقم

 (سنوات الخبـرةعدد التكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 

 النسبة المئوية التكرار  عدد سنوات الخبـرة

 % 16.7 25 سنوات 5اقل من 

 % 35.3 53 سنوات 36إلى  5من 

 % 25.3 38 سنة 35إلى  33من 

 % 12.0 18  سنة 36 إلى 90

 % 10.7 16  فأكثر سنة 20

 %01101 051  المجمــوع

 

سنوات(  36إلـــــى  5ذوي الخبرات المتوسطة من )( أن نسبة 6تظهر بيانات الجــــــدول رقم )

سنة(. بنسبة  35-33(. يليها ذوي الخبرات )%3523هي األعلى مقارنة مع غيرها بنسبة بلغت )

(. وكذلك بالنسبة %3624سنوات( بنسبة بلغت ) 5(، يليها ذوي الخبرات )أقل من %2523بلغت )

سنة فأكثر(  26(، وفيما يخص  الخبرات )%3226سنة(، بنسبة بلغت ) 26إلى  36لذوي الخبرات )

سنوات(،  36-5(. ُيالحظ بأن النسبة األعلى هي لذوي الخبرات المتوسطة )%3624بلغت النسبة )
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تحسين  إال أنُه يجب التركيز أكثر ألجل تعيين ذوي الخبرات المرتفعة، لما يمتازا بِه من قدرتهم على

وتطوير األداء، األمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على تحسين أداء المؤسسات اإلعالمية، كما 

 ذلك. (5)الشكل ويبين 

 

وفقًا لمخرجات ( سنوات الخبـرةعدد التكرارات والنسب المئوية لمتغير ): (5الشكل رقم )

 (SPSSالتحليل اإلحصائي)
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 :خامسا: مكان العمل

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير مكان العمل.4ل رقم )يبين الجــــــدو   

 (7)الجدول رقم 

 (مكان العملالتكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 

 النسبة المئوية التكرار  مكان العمل 

%  43 وكالة األنباء األردنية " بترا" 28.7 

%  56 التلفزيون األردني 37.3 

%  27 اإلذاعة األردنية 18.0 

%  24 الرأي األردنية صحيفة 16.0 

 %01101  051 المجمــوع

 

العاملين لدى التلفزيون األردني هي األعلى، إذ بلغت ( أن نسبة 4تظهر بيانات الجــــــدول رقم )

(، ومن ثم %2.24بنسبة بلغت )، (، يليهم العاملين لدى وكالة األنباء األردنية " بترا"%3423النسبة)

ثم العاملين لدى صحيفة الرأي األردنية  (، ومن%3.26األردنية بنسبة بلغت )العاملين لدى اإلذاعة 

 ذلك. (6) رقم الشكلهذا ويبين  (،%3626بنسبة بلغت )
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 (6الشكل رقم )

وفقًا لمخرجات التحليل ( مكان العمل التكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 

 (SPSSاإلحصائي)
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 :ادسًا: الوظيفة الحاليةس

 ( التكرارات والنسب المئوية لمتغير الوظيفة الحالية..ــــــدول رقم )يبين الج  

 (8)الجدول رقم 

 (الوظيفة الحاليةالتكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 

 النسبة المئوية التكرار  الوظيفة الحاليــة

 % 32.7 49 تحرير

 % 17.3 26 أخبار

 % 13.3 20 مندوب/مندوبة

 % 5.3 8 مخرج

 % 6.0 9 عةمذيع/مذي

 % 2.7 4 مصور

 % 3.3 5 مدير

 % 76. 1 مدخل بيانات

 % 6.0 9 مسؤول تحرير
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 % 4.0 6 مقدم برامج

 % 76. 1 دائرة الهندسة

 % 3.3 5 صحفي

 % 3.3 5 سكرتير تحرير

 % 1.3 2 إعالمي

 %01101   المجمــوع

 

بة األعلى، إذ بلغت نسبتهم المحررين هي النس( أن نسبة .تظهر بيانات الجــــــدول رقم ) 

الوظائف في  (4) رقم الشكلهذا ويبين  (،%3423(، يليهم العاملين في األخبار بنسبة بلغت )3224%)

 .المؤسسات اإلعالمية
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 (7الشكل رقم )

وفقًا لمخرجات التحليل ( الوظيفة الحاليةالتكرارات والنسب المئوية لمتغير ) 

 (SPSSاإلحصائي)

 ـــــــــات: أداة جمع البيان

 ن من البيانات:انوعالدراسة  تاستخدم

التحليل الوصفي لمتغيرات باألساسية المرتبطة جمع البيانات قامت الباحثة ب البيانات األولية: (أ

ـــة مــن خــالل  ـــة الــــــدراســـــــــــ إذ تــم االعتمــاد علــى مجموعــة مــن الدراســات  ،تــم  تطويرهــااستبــــانـــــ

ـــةالســابقة ألجــل تصــم كــذلك قامــت الباحثــة ببنــاء مجموعــة مــن الفقــرات لقيــاس ، يم االستبــــانـــــ

اشـــتمل الجـــزء  .جـــزأينالمتغيـــرات بشـــمولي ة، هـــذا وقـــد تألفـــت أداة الــــــدراســـــــــــــــة "االســـتبانة" مـــن 

االجتمــــاعي، الُعمــــر،  النوعاألول علــــى بيانــــات تتعلــــق بالمعلومــــات الديموغرافيــــة المتمثلــــة بـــــ)
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(. أما الجزء الثـاني وحسـب لمؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، مكان العمل، الوظيفة الحاليةا

واقـع عمـل ( وهـي )أربـع مجـاالتفقـد اشـتمل علـى ) ،(3ما هو مشار إليـه فـي الجـــــــدول رقـم )

خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة مـن وجهـة نظـر القـائمين باالتصـال مـن الصـحفيين، 

لمخرجات التعليمية للخريجين لسـوق العمـل مـن وجهـة نظـر القـائمين باالتصـال مدى مالئمة ا

مـــن الصـــحفيين، إجـــراءات المؤسســـة فـــي التعامـــل مـــع الخـــريجين مـــن وجهـــة نظـــر القـــائمين 

باالتصــال مــع الصــحفيين، المعوقــات والمشــاكل التــي تحــيط بعمــل الخــريجين فــي المؤسســات 

صــممت بنــاءًا علــى مقيــاس مــن الصــحفيين(.  اإلعالميــة مــن وجهــة نظــر القــائمين باالتصــال

اإلجابـــة بخمســـة مســـتويات وهـــي:  الخماســـي حيـــث حـــددت خيـــارات (ScaleLikert)ليكـــرت 

غيـر )درجتـين( و غيـر موافـق درجـات(  3)محايـد درجات(.  4)موافقدرجات(.  5)موافق بشدة

( فقـرة. وقــد .2الت ))درجة واحـدة(. وقــد بــــلــــــع المجمـوع الكلـي لفقــرات هـذه المجـاموافـق بشـدة

روعـي عنـد تصــميم االسـتبانة وضــوح األسـئلة وتسلسـلها وعــدم وجـود صــعوبات أثنـاء التعبئــة، 

بعــد تحكيمهــا مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء  لــذلك تــم اعتمــاد االســتمارة كــأداة صــالحة للدراســة

( 3قـم )  و الملحـق ر وذوي االختصاص من األكاديميين، وذوي الخبـرة وذوي الـرأي الُمعتـد بـهِ 

 .بصيغتها النهائية (.2يبين أداة الــــــدراســــــــــــة بفقراتها )

تـــم جمـــع البيانـــات المتعلقـــة بموضـــوع الــــــدراســـــــــــــــة )اإلطـــار النظـــري( مـــن  البيانـــات الثانويـــة: (ب

 خالل الرجوع إلـــــى الكتب العلمية والدراسات واألبحاد السابقة والدراسات األجنبية.
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 أبعاد الــــــدراســــــــــــة (: عدد وأرقام الفقرات التي تقيس 9جدول رقم )ال

 أرقام الفقرات عدد الفقرات أبعاد الــــــدراســــــــــــة 

الـــــمـــــجـــال األول : واقع عمل خريجي  
الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة 

 نظر القائمين باالتصال من الصحفيين، 

6 3، 2 ،3 ،4 ،5 ،6 

مدى مالئمة المخرجات  الـــــمـــــجـــال الثاني : 
التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة 

 نظر القائمين باالتصال من الصحفيين،

3  4، . ،3 ،36 ،33 ،32 ،33 ،34 ،35 

إجراءات المؤسسة في  الـــــمـــــجـــال الثالث: 
لقائمين التعامل مع الخريجين من وجهة نظر ا

 باالتصال مع الصحفيين،

4  36 ،34 ،3. ،33 

المعوقات والمشاكل التي  الـــــمـــــجـــال الرابع: 
تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات 
اإلعالمية من وجهة نظر القائمين باالتصال 

  من الصحفيين

3 26 ،23 ،22 ،23، 24 ،25 ،26 ،24 ،2. 

 28 ألداة ككل لالمجموع الكلي 

 

 ق أداة الــــــدراســــــــــــة : صد

ـــة فقــد تــم عــرض االســتبانه علــى مجموعــة مــن المحكمــين  لقيــاس الصــدق الظــاهري ألداة الــــــدراســـــــــــ

الملحــق  ، ويوضــحوذلــك إلبــداء الــرأي فيهــا جامعــة الشــرق األوســط والجامعــات األردني ــة،المتخصصــين فــي 

ت فـــي ضـــوء االقتراحـــات والمالحظـــات التـــي أبـــداها المحكمـــون قامـــ، و ( قائمـــة مـــن محكمـــي االســـتبانة3رقـــم)
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بإجراء التعـديالت التـي أشـاروا إليهـا، وقـد تـم األخـذ بمالحظـاتهم مـن تعـديل لصـياغة بعـض الفقـرات  الدراسة

( االســـتبانة بصـــيغتها األوليــة، كمـــا وقامـــت الباحثـــة بـــإجراء 2، ويبــين الملحـــق رقـــم )مــن حيـــث البنـــاء واللغـــة

 (. بعد إجراء التعديالت..2( استبــــانــــــة الــــــدراســــــــــــة بفقراتها الـ)3الملحق رقم )ويظهر المطلوبة، التعديالت 

 متغيرات الدراسة: 

ــة فــي المتغيــرات     النــوع االجتمــاعي، الوســيطة )الديموغرافيــة( أال وهــي ) تتمثــل متغيــرات الدراســة والمتمثل

علــى،  الدراســةواعتمــدت كمــا  (.الوظيفــة الحاليــة، د ســنوات الخبــرة، مكــان العمــلعــد الُعمرـــ، المؤهــل العلمــي،

واقـع عمـل خريجـي الصـحافة واإلعـالم فـي المؤسسـة ، كما وتم تقسيم االستبانة إلى أربـع أال وهـي )االستبانة

عمل من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين، مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق ال

من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين، إجـراءات المؤسسـة فـي التعامـل مـع الخـريجين مـن وجهـة 

نظــر القــائمين باالتصــال مــع الصــحفيين، المعوقــات والمشــاكل التــي تحــيط بعمــل الخــريجين فــي المؤسســات 

 .( اإلعالمية من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين
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 ــدراســــــــــــة : ثبات أداة الــــ

 ( يوضح ذلك: 36ألفا( لحساب ثبات التجانس. والجدول رقم ) -تم استخدام معادلة )كرونباخ

 (01جدول رقم )

 ومجاالتهامعامالت ثبات التجانس ألداة الــــــدراســــــــــــة 

 عدد الفقرات ثبات التجانس المجال الرقم

3 
عمل خريجي : واقع الـــــمـــــجـــال األول 

الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة 
 نظر القائمين باالتصال من الصحفيين، 

626634 
6 

2 
مدى مالئمة المخرجات  :الـــــمـــــجـــال الثاني 

التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة 
 نظر القائمين باالتصال من الصحفيين،

624534 
3 

3 
إجراءات المؤسسة في  الـــــمـــــجـــال الثالث:

التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين 
 باالتصال مع الصحفيين،

624..4 
4 

4 

المعوقات والمشاكل التي الـــــمـــــجـــال الرابع: 
تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات 
اإلعالمية من وجهة نظر القائمين باالتصال 

  من الصحفيين

62.433 

3 

 الكلـــيالمجموع 
.057.0 28 

أن معــــامالت ثبـــــات االســــتقرار والتجـــــانس الخاصــــة بـــــأداة  (36) رقـــــم يالحــــظ مـــــن الجــــــــــدول  

الــــــدراســــــــــــــة ومجاالتهــا تعتبــر مؤشــرات كافيــة ألغــراض اعتمــاد أداة الــــــدراســــــــــــــة فــي تطبيقهــا النهــائي، 
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فإنــه  %04حيــُث تبــين بــأن معامــل الثبــات اكبــر مــن  ،كمــا ورد فــي الدراســات الســابقة كمعيــار للثبــات

 Sekaran; U)يعتبـر معامـل ثبـات عـالي حسـب مـا جـاء فـي كتـب منـاهج البحـث المختصـة ومنهـا 

&Bougie; R. ،(2013)) ،( أعلى من 14وبهذا فإن جميع معامالت الثبات المبينة بالجدول رقم )

 هذه النسبة.

 :إجراءات الــــــدراســــــــــــة 

 باإلجراءات اآلتية:  الطالبة تماق

 إجراء الــــــدراســــــــــــة من الجهات المختصة.بأخذ الموافقـــة ألجل القيام بالطالبة قامت  -9

المتمثــــل فــــي العــــاملين لــــدى المؤسســــات اإلعالميــــة تحديــــد مجتمــــع الــــــدراســــــــــــــــة بالطالبــــة قامــــت  -3

التلفزيـون األردنـي، اإلذاعـة األردنيـة، صـحيفة  ء األردنية "بترا"،األردنية والمتمثلة في "وكالة األنبا

 منتسبا . 327والذين بلع عددهم  .الرأي األردنية"

اجــرت الطالبــة فــي البدايــة دراســة اســتطالعية تمهيديــة علــى مجتمــع البحــث للوقــوف علــى ارض  -2

 الواقع كما هو .

ـــارة عـــن اســـت -4 بانة خضـــعت للتحكـــيم واجـــراءات صـــممت الطالبـــة اداة للدراســـة لجمـــع البيانـــات عب

 الصدق والثبات 

 .تم  توزيع االستبــــانــــــة عـــلــــــى العينـــــة المستهدفة  -7

قامـــت الطالبـــة منـــذ وقـــت مبكـــر باالحســـاس بمشـــكلة البحـــث وصـــياغتها وتحديـــد اهـــدف الدراســـة  -0

 واهميتها وتحديد مجتمع البحث .
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 موضوعالرجوع لالدب النظري والدراسات السابقة لل -0

التي هي اسلوب المقابالت العلمية ، جمع بيانات الدراسة التطبيقية من خالل تصميم اداة البحث -8

 ثم اسلوب االستبانة ثانيا . ، اوال

تم  استخدام برامج التحليل اإلحصائي المناسبة ألجل تحقيق أهداف الــــــدراســــــــــــة وأغراضها، إذ تم   -1

 .SPSSصائية للعلوم االجتماعية اإلحالحزم برنامج استخدام 

 في اختتام النتائج تم صياغة عدد من التوصبيات والمقترحات . -96

 ة:ــــالمعالجة اإلحصائي

 Statistical Package for)تــم اســتخدام برنــامج الحــزم اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة 

Social Sciences –SPSSver.18) صـائية ولغايـات فـي إجـراء هـذه التحلـيالت واالختبـارات اإلح

 تحقيق أغراض الــــــدراســــــــــــة فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

وذلك لعرض خصائص أفراد العينة ووصف إجاباتهم، مـن خـالل اسـتخدام مـا  اإلحصاء الوصفي: -أ

 يلي:

راد العينـة وإجابـاتهم مها لقيـاس التوزيعـات التكراريـة النسـبية لخصـائص أفـاالنسبة المئوية: تم اسـتخد -

 على عبارات االستبانة.

مه كأبرز مقاييس النزعة المركزية لقياس متوسط إجابات المبحـوثين ااألوساط الحسابية : تم استخد -

 على أسئلة االستبانة.
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نحراف في إجابات أفراد العينة إلمه كأحد مقاييس التشتت لقياس اااإلنحرافات المعيارية : تم استخد -

 ا الحسابي. عن وسطه

( كحـــد أعلــى لمســـتوى الداللــة المعنويـــة وعليــه إذا كـــان 6265تـــم اعتمــاد ): (αمســتوى الداللـــة ) -ب

( فأقل فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية، أما إذا بــــلـــــع مستوى الداللـة أكبـر 6265مستوى الداللة )

 . ة اختبار األثــــر، وكذلك معنوي( فانه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية6265من )
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 الفصل الرابع

 نتائج الــــــدراســــــــــــة 

 تحليل بيانات الــــــدراســــــــــــة : 

عرضًا للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل البيانات الرابع يتناول الفصل 

لدى المؤسسات لعاملين اإلحصائية التي تم جمعها من االستبانة التي وجهت لمجموعة من ا

التلفزيون األردني، اإلذاعة األردنية،  اإلعالمية األردنية والمتمثلة في "وكالة األنباء األردنية "بترا"،

، وقد تم االعتماد على مقياس "ليكرت" الخماسي، إذ تضمنت االستبانة درجة صحيفة الرأي األردنية"

( فئات، حيث تم إدخال هذه االستجابات على الحاسوب 7ى )الموافقة على كل فــــقــــــرة مقسمة إلـــــ

 (.99حسب ما هو مبين في الجــــــدول رقم )

 (00جدول رقم )

 درجة االستجابة ورمزها  

 الرمــــز درجة االستجابــــة

 7 بشدةموافق 

 4 موافق 

 2 محايد 

 3 غير موافق 

 9 موافق بشدة غير 
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ستجابة تم احتساب المتوسط الحسابي لالستجابات بغرض الحكـم علـى وبناء على الرموز المعطاة لال

درجة الموافقة لكل فــــقــــــرة من فقرات االستبانة، وتم الحكـم علـى قـيم المتوسـط الحسـابي لغـرض تحديـد 

 معادلة التالية:  "درجة الموافقة "، حسب

 المستويات.الحد األدنى للبديل (/ عدد  -طول الفئة = ) الحد األعلى للبديل

-3.24مـنخفض،  3.22-9وبهذا فإن التقدير يمكن إيجـازه علـى النحـو اآلتـي ) 9.22= 2(/7-9)

 مرتفع( 7-2.08متوسط،  2.00
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 مناقشة نتائج الــــــدراســــــــــــة: 

خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين  واقع عملالـــــمـــــجـــال األول:  
 :صال من الصحفيينباالت

( األوساط الحسابية و اإلنحرافات المعيارية ودرجة موافقة لكل 93) رقم ُيظهر الجــــــدول

 .المجالفــــقــــــرة من فقرات هذا 

 (08الجدول رقم )
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة فيما يخص  

 (إلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيينخريجي الصحافة وا واقع عمل)
 

األوســـــــــاط  العبارة الفقرة
 الحسابيـــة 

اإلنحرافات  
 المعيارية 

درجة  )الترتيب(  
 الموافقـة

 مرتفعة 2 1.0342 3.7600 تدعم المؤسسة الخريجين الجديد بكل قوة. -9
 متوسطة 7 1.0397 3.5533 للخريجين الُجدد. تهي، المؤسسة بيئة مناسبة للعمل -3
 متوسطة 0 1.2832 2.6667 الرواتب واألجور مناسبة للخريجين الُجدد. -2
العاملون من الخريجين الُجدد في المؤسسة قادرون على  -4

 القيام بواجبهم على أكمل وجه.

3.5600 .9795 

 متوسطة 4

الوسائل  أرى بأن العالمين في المؤسسة يتعاملون مع -7
 الحديثة في االتصال بشكل مناسب. 

4.0667 .7656 

 مرتفعة 3

يحتاج الخريج الحديث إلى مهارات إعالمية جديدة في  -0
 مجال تكنولوجيا المعلومات.

4.1800 .8675 

 مرتفعة 9

 متوسطة  1.9949 3.6300 الـــــمـــــجـــال الكلي 
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العينة على العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال األول تراوحت المتوسطات الحسابي ة إلجابات أفراد 

خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين باالتصال من  واقع عمل "

( بأن المتوسط العام إلجابات 93( ويظهر الجــــــدول رقم )3.0000-4.9866" ما بين )الصحفيين

" وأن اإلنحرافات المعيارية متوسطة(. "بدرجة 2.0299ــــلـــــع ). باألولأفراد العينة فيما يخص مجال 

( 4.9866( حصلت على أعلى متوسط حسابي )0)رقم (. وأن الفقرة 6.1141)العام بــــلـــــع 

يحتاج الخريج الحديث إلى  ة( والتي نصها "رتفع( )بدرجة م6.8007وبانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )

لذا يجب البدء فورًا بإعداد الدورات التدريبية  "،جديدة في مجال تكنولوجيا المعلوماتمهارات إعالمية 

تاله  والخبرة، للخريجين فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات، وضرورة االستعانة بأهل االختصار

لون مع أرى بأن العالمين في المؤسسة يتعام ( والتي نصها "7المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )

( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره 4.6000" والذي بــــلـــــع )الوسائل الحديثة في االتصال بشكل مناسب

لتفعيل  وسائل أخرى حديثة متطورة ، لذا يجب تعزيز ذلك والمواظبة عليه، واستخدام(6.0070)

 مية.عملية االتصال والتواصل ما بين األقسام المختلفة في المؤسسة اإلعال

" كان  الرواتب واألجور مناسبة للخريجين الُجدد ( والتي نصها "2وفيما يتعلق بالفقرة رقم )

( 9.3823( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )3.0000متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بــــلـــــع )

يجب وضع  ايبين بأن مستوى األجور دون المستوى المطلوب، لذ ، وهذا(متوسطة)بدرجة 

 سلم الرواتب لدى الخريجين الُجدد. استراتيجيات وسياسات ألجل تحسين
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مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر الـــــمـــــجـــال الثاني:  

 :القائمين باالتصال من الصحفيين

لمعيارية ودرجة موافقة لكل ( األوساط الحسابية و اإلنحرافات ا92) رقم يمثل الجــــــدول

 فــــقــــــرة من فقرات هذا البعد.

 (03الجدول رقم )
مدى مالئمة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة فيما يخص ) 

 (المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين
 

ألوســـــــــاط   عبارةال الفقرة
 الحسابيـــة 

اإلنحرافات 
 المعيارية 

درجة  )الترتيب(
 الموافقـة

 منخفض 1 1.3683 2.4400 دراسته نظريًا في الجامعة. يتوافق عمل الخريج مع -0
 مرتفع 0 1.0406 4.1333 يصطدم الخريج بالواقع البعيد عن بيئته الجامعية. -8
 مرتفع 0 9899. 4.2000 تناسب مع سوق العمل.المخرجات التعليمية ال ت -1

 مرتفع 3 8521. 4.4067 المخرجات التعليمية ينقصها التأهيل والتدريب. -96
المخرجات التعليمية بحاجة إلى مواكبة العصر  -99

 فيماما يتعلق بالتطور الحديث للمهنة.

4.4533 .7992 

 مرتفع 9

 مرتفع 7 1.0192 4.1467 اقع العمل.المخرجات التعليمية للخريج بعيدة عن و  -93
 مرتفع 8 8696. 3.9533 مازال الخريجون بعيدين عن الواقع المهني. -92
البرامج الدراسية تركز بنسبة عالية على الجوانب  -94

 على حساب العملية. النظرية

4.3333 .8328 

 مرتفع 4

أرى أن تقوم الجامعات باستقطاب الكفاءات العلمية  -97
 ة التي تؤهل الخريج لسوق العمل. والمهني

4.3867 .8731 

 مرتفع 2

 مرتفع  1.9615 4.1513 الـــــمـــــجـــال الكلي 
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مدى  " الثانيالمتوسطات الحسابي ة إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال 

ظر القائمين باالتصال من مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة ن

( بأن المتوسط العام 92الجــــــدول رقم )، هذا ويبي ن (3.4466-4.4722ما بين )كانت " الصحفيين

بانحراف " مرتفعة(. "بدرجة 4.6762بــــلـــــع ) الثاني، والذيمجال الإلجابات أفراد العينة فيما يخص 

( 4.4722صلت على أعلى متوسط حسابي )( ح99)رقم (. وأن الفقرة 6.1067)معياري مقداره 

المخرجات التعليمية بحاجة  ( والتي نصها "مرتفعة( )بدرجة 6.0113وبانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )

وهذا جيد ويجب المواظبة على ذلك، "، إلى مواكبة العصر فيماما يتعلق بالتطور الحديث للمهنة

تاله المتوسط ألجل مواكبة متطلبات العصر الحديثة،  وعدم االكتفاء بذلك بل السعي وراء األفضل

" المخرجات التعليمية ينقصها التأهيل والتدريب ( والتي نصها "96الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )

 تحسين وصقل مهارتهم ، لذا يجب(6.8739( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )4.4600والذي بــــلـــــع )

 ورات تدريبية متناغمة ومتناسبة مع مقتضيات ومتطلبات العمل.خالل إشراكهم بد من

 دراسته نظريًا في الجامعة يتوافق عمل الخريج مع ( والتي نصها "0وفيما يتعلق بالفقرة رقم )

( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره 3.4466" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بــــلـــــع )

لذا يجب سن استراتيجيات وسياسات  بأن التوافق ضعيف، ، وهذا يدلل(منخفضة( )بدرجة 9.2082)

 تعليمية ألجل تحسين التوافق ما بين الدراسة النظرية والواقع العملي.
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إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين الـــــمـــــجـــال الثالث: 

 :باالتصال من الصحفيين

( األوساط الحسابية و اإلنحرافات المعيارية ودرجة موافقة لكل فــــقــــــرة 94) رقم ـــدوليمثل الجـــ

 من فقرات هذا البعد.

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة فيما يخص 04الجــــــدول رقم )
 (القائمين باالتصال من الصحفيين إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر)

 
  الفقرة

 العبــــارة
 

األوســـــــــاط 
 الحسابيـــة 

اإلنحرافات  
 المعيارية 

 
 )الترتيب( 

درجة 
 الموافقـة

تقوم المؤسسة اإلعالمية بعملية تقييم اإلعالميين األردنيين  -90
 بشكل دوري.

2.7467 1.2963 

 متوسطة 3

ية عند عملية التقييم على تركز المؤسسات اإلعالم -90
 تشخيص األداء الفعلي.

2.7210 1.2592 

 متوسطة 2

تقوم المؤسسات اإلعالمية بالتعرف على نقاط القوة  -98
 لتحسينها ونقاط الضعف لتقويمها.

2.7200 1.2645 

 متوسطة 4

تقوم المؤسسات اإلعالمية بعقد دورات مستمرة لألجل  -91
 تحسين أداء عامليها.

3.6533 1.0297 

 متوسطة 9

 متوسطة  0.8084 8.9618 البعد الكلي
 

 ثالثتراوحت المتوسطات الحسابي ة إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال ال

" إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين "
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( بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة 94ويظهر الجــــــدول رقم ) (3.0366-2.0722ما بين )

االنحراف المعياري بلع " وأن متوسطة(. "بدرجة 3.1063بــــلـــــع ) الثالثمجال الفيما يخص 

( وبانحراف 2.0722( حصلت على أعلى متوسط حسابي )91) رقم وأن الفقرة ،(9.3934)

تقوم المؤسسات اإلعالمية بعقد  ة( والتي نصها "توسط( )بدرجة م9.6310مـــعــــيـــــاري مقداره )

وهذا جيد ويجب المواظبة على ذلك، وعدم االكتفاء ""، دورات مستمرة لألجل تحسين أداء عامليها

تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة بذلك بل السعي وراء إلشراكهم بدورات تدريبية متطورة وحديثة، 

 ،"تقوم المؤسسة اإلعالمية بعملية تقييم اإلعالميين األردنيين بشكل دوري  التي نصها "( و 3رقم )

ويجب المواظبة على  ، وهذا جيد(9.3102( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )3.0400والذي بــــلـــــع )

 ذلك.

رف على نقاط تقوم المؤسسات اإلعالمية بالتع ( والتي نصها "98وفيما يتعلق بالفقرة رقم )

" كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بــــلـــــع القوة لتحسينها ونقاط الضعف لتقويمها

، وهذا يدلل على المؤسسات (متوسطة( )بدرجة 9.3047( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )3.0366)

ل تالفيها، إال أنُه دون على نقاط القوة ألجل تحسينها والضعف ألج اإلعالمية تقوم بالتعرف على

 هذا بعين االعتبار بسياساتها واستراتيجياتها. أخذ المستوى المطلوب، لذا يجب
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المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية من الـــــمـــــجـــال الرابع:  
 :الصحفيين وجهة نظر القائمين باالتصال من

( األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية ودرجة موافقة لكل فــــقــــــرة 97) رقميمثل الجــــــدول 

 من فقرات هذا المجال.

(: األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة موافقة أفراد العينة فيما يخص 05الجدول رقم )
وجهة نظر القائمين  المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية من)

 (الصحفيين باالتصال من

األوســـــــــاط   العبارة الفقرة
 الحسابيـــة 

اإلنحرافات  
 المعيارية 

درجة  )الترتيب(  
 الموافقـة

 مرتفعة 3 1.0640 4.2867 قلة دورات التأهيل والتطوير . -36
 مرتفعة 9 1.0406 4.3333 العملي. قلة االهتمام بالتدريب -39
 مرتفعة 2 1.0110 4.2267 عدم تفاعل الجيل الجديد مع الجيل القديم. -33
دراسة تخصصات اإلعالم تحول دون  قلة التشجيع على -32

 انتساب المتميزين بهذه التخصصات.
3.8100 .8274 

 مرتفعة 8
عدم فسح المجال من قبل المؤسسات اإلعالمية للخريجين  -34

 الجدد بممارسة المهنة كما يجب.
3.8733 .8378 

 مرتفعة 0
 مرتفعة 4 9092. 4.2133 محدودية ثقافة واطالع الخريجين الُجدد. -37
أرى بأن تعاظم أعداد العاطلين عن العمل بتخصصات  -30

اإلعالم المختلفة جنب الكثيرين من االنتساب لهذه 
 التخصصات.

3.9933 .7188 

 مرتفعة 7

صصات اإلعالم إحجام الطلبة المتميزين باالنتساب لتخ -30
واالنتساب لتخصصات أخرى بسبب ضعف اإلعالم 

 المحلي.

3.8067 .8568 

 مرتفعة 0

 مرتفعة 1 1.2849 3.8000 عدم حماس الخريجين للعمل المهني اإلعالمي. -38
 مرتفعة  1.9511 4.1371 الـــــمـــــجـــال الكلي 

 

الرابع العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال المتوسطات الحسابي ة إلجابات أفراد العينة على تباينت 

المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية من وجهة نظر القائمين "
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( بأن المتوسط 97( ويظهر الجــــــدول رقم )2.8666-4.2222" ما بين ) الصحفيين باالتصال من

" وأن متوسطة(. "بدرجة 4.6206بــــلـــــع ) الرابع،ال العام إلجابات أفراد العينة فيما يخص مج

والذي ( حصلت على أعلى متوسط حسابي 39وأن الفقرة ) ،(6.1766)بــــلـــــع اإلنحراف المعياري 

قلة االهتمام  ة( والتي نصها "رتفع( )بدرجة م9.6460( وبانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )4.222)بلع 

لذا يجب زيادة االهتمام فيما يخص التدريب العملي لديهم، من خالل إشراكهم  "،العملي بالتدريب

قلة دورات ( والتي نصها "36تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة رقم )بدورات تدريبية متخصصة، 

يجب  ، كذلك(9.6046( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره )4.3800" والذي بــــلـــــع )التأهيل والتطوير

 وإعادة صقلها. مهارتهم تحسين وتطوير

" عدم حماس الخريجين للعمل المهني اإلعالمي ( والتي نصها "38وفيما يتعلق بالفقرة رقم )

( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره 2.8666كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بــــلـــــع )

وتعظيم الحماسة لديهم من خالل تحسين وعيهم تحسين  ، لذا يجب(مرتفعة( )بدرجة 9.3841)

 بأهمية عملهم وفاعليته. 
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الخامسالفصل   

 النتائج والتوصيات

كإجابـة عـن الدراسـة إليهـا  تتم في هذا الفصـل عـرض لمجمـل نتـائج الــــــدراســـــــــــــة التـي توصـل 

ة بعـد أن تمـت عملي ـة جمـع المعلومـات الالزمـة األسئلة التي تم طرحها، والتي تمثل مشكلة الــــــدراســـــــــــــ

الدراسـة  تحيـث تـم التوصـل إلــــــى عـدد مـن النتـائج والتـي علـى ضـوئها قـدم، بوساطة أداة الــــــدراســــــــــــة

 عرض ما أسفرت عنه هذه الــــــدراســــــــــــة من نتائج: وتالياً   من التوصيات عدداً 

 ج:ـــــالنتائ

وهـي علـى النحـو تسـاؤالت الــــــدراســـــــــــــة، الدراسة بنـاءًا علـى اإلجابـة عـن نتائج  يمكن تلخيص

  :اآلتي

خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين  ما واقع عملاألول: السؤال 
 :باالتصال من الصحفيين

تراوحت ان متوسطًا، إذ من خالل إجراء عمليات التحليل اإلحصائي تبين بأن واقع العمل ك

 واقع عمل المتوسطات الحسابي ة إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال األول "

" ما بين خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين

. األولات أفراد العينة فيما يخص مجال بأن المتوسط العام إلجابهذا وتبين ( 4.9866-3.0000)

، وهذه النتيجة (6.1141)العام بــــلـــــع " وأن اإلنحرافات المعيارية متوسطة(. "بدرجة 2.0299بــــلـــــع )

إذ بينت بأن واقع تعليم الصحافة بالجامعات  (،3661تتطابق مع ما توصلت  إليه دراسة )السعيد، 

 الفلسطينية ، كان متوسطًا.
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مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر ما الثاني: السؤال 

 :القائمين باالتصال من الصحفيين

 التعليميةمن خالل إجراء عمليات التحليل اإلحصائي تبين بأن مدى مالئمة المخرجات 

ما كانت  إذ رتفعًا،كان م، للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين

مجال البأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة فيما يخص ، هذا وتبين (3.4466-4.4722بين )

، كما وتختلف (6.1067)بانحراف معياري مقداره " مرتفعة(. "بدرجة 4.6762بــــلـــــع ) الثاني، والذي

بيعة طمالئمة التعليم مع ينت بأن (، إذ ب3661)السعيد، هذه النتيجة مع ما توصلت  إليه دراسة 

 العمل كان متوسطًا.

إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين ما مستوى الثالث: السؤال 

 :باالتصال من الصحفيين

متوسطة، إذ  من خالل إجراء عمليات التحليل اإلحصائي تبين بأن مستوى اإلجراءات كانت

 " ثالثسابي ة إلجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بالـــــمـــــجـــال التراوحت المتوسطات الح

" ما إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيين

مجال البأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة فيما يخص هذا وتبين ( 3.0366-2.0722بين )

 (9.3934)االنحراف المعياري بلع " وأن متوسطة(. "بدرجة 3.1063بــــلـــــع ) الثالث
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ما مستوى المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات الرابع: السؤال  
 :الصحفيين اإلعالمية من وجهة نظر القائمين باالتصال من

 توى المعوقات والمشاكل كانتمن خالل إجراء عمليات التحليل اإلحصائي تبين بأن مس

بــــلـــــع  الرابع،بأن المتوسط العام إلجابات أفراد العينة فيما يخص مجال متوسطة، كما وتبين 

( حصلت 39وأن الفقرة ) ،(6.1766)بــــلـــــع " وأن اإلنحراف المعياري متوسطة(. "بدرجة 4.6206)

( )بدرجة 9.6460ف مـــعــــيـــــاري مقداره )( وبانحرا4.222)والذي بلع على أعلى متوسط حسابي 

لذا يجب زيادة االهتمام فيما يخص التدريب "، العملي قلة االهتمام بالتدريب ة( والتي نصها "رتفعم

تاله المتوسط الحسابي المتعلق بالفقرة العملي لديهم، من خالل إشراكهم بدورات تدريبية متخصصة، 

( بانحراف مـــعــــيـــــاري 4.3800" والذي بــــلـــــع )التأهيل والتطوير قلة دورات( والتي نصها "36رقم )

وإعادة صقلها، وهذه الدراسة تتطابق مع  مهارتهم ، كذلك يجب تحسين وتطوير(9.6046مقداره )

 قلة فيما يخص بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين.(، إذ بينت 3696دراسة )العويمر، 

" عدم حماس الخريجين للعمل المهني اإلعالمي ( والتي نصها "38بالفقرة رقم )وفيما يتعلق 

( بانحراف مـــعــــيـــــاري مقداره 2.8666كان متوسطها الحسابي أقل المتوسطات حيث بــــلـــــع )

تحسين وتعظيم الحماسة لديهم من خالل تحسين وعيهم  ، لذا يجب(مرتفعة( )بدرجة 9.3841)

 م وفاعليته. بأهمية عمله
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 استنتاجات عامة :

اظهرت الدراسة ان واقع عمل خريجي الصحافة واالعالم  من العاملين في  -3

المؤسسات االعالمبة يحتاج الى تطوير كبير في اكساب هؤالء الخريجين 

مهارات فنية ومهنية تفوق ما اكتسبوها اثناء دراستهم بعد ان اثبت الواقع بعد 

 دان بدرجات ملحوظة .الجانب النظري عن المي

 ضرورة االهتمام بتحسين المكافات واالجور عامة  -2

المخرجات التعليمية بحاجة إلى مواكبة العصر فيماما يتعلق بالتطور الحديث  -3

 للمهنة.

 بين  عمل الخريج مع دراسته نظريًا في الجامعةعدم وجود توافق  -4

 يين الجدد كشفت الدراسة قلة فرص التدريب والحاجة الى تاهيل االعالم -5

 اظهرت الدراسة عدم وجود الحماسة لدى البعض في العمل المهني  -6
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 توصيات الــــــدراســــــــــــة :   -4

 وضع رزمة من التوصيات تتمثل في اآلتي: الدراسةستطيع تمن خالل النتائج السابقة  

أقسام وكليات  ينبغي البدء بتشريع استراتيجيات وسياسات تسهم بتحسين وتطوير أداء خريجي .3

 اإلعالم في الجامعات األردنية  ومتابعة منتسبيها)الجامعات األردنية( بشكل دوري ومستمر. 

ضــرورة وضــع طــاقم متخصــص مــن األكفــاء لكــي يبــدؤوا بعملي ــة البحــث والتطــوير فيمــا يخــص  .2

  تحسين وتطوير اإلعالميين األردنيين.

ين وتطوير أداء اإلعالميين والمتمثلة العمل على تذليل بعض المعوقات التي تحول دون تحس .3

 .في )قلة دورات التأهيل واالهتمام بالتدريب العملي.. الخ(

تقييم أداء منتسبي الجامعات بشكل دوري على أن يتم وضع وسن قوانين وتشريعات تسهم في  .4

  .من سنوي  بشكل سنوي أو أقل

  . ضرورة إجراء أبحاد جديدة في مجال الــــــدراســــــــــــة .5

 .تعميم نتائج الــــــدراســــــــــــة على القطاعات ذات الصلـة .6

تطوير مهارات الخريجيين من الجامعات األردنية، بما يتوائم مع متطلبات ومقتضيات  .4

 المؤسسات اإلعالمية.
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 قائمة المصادر والمراجــع

 

 : باللغة العربيــة: أوالً 

، تحديات الحاضر المستقبل في عصر المعلوماتاإلعالم العربي: ( 3666أبو عرجة، تيسير، )

 القاهرة: مكتبة مجدالوي. 

العالقة بين االتصاالت اإلدارّية واألداء الوظيفي: دراسة اتجاهات (. 3660الحداد، زكريا، )

. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المديرين في الويارات السعودية: دراسة ميدانية

 األردنية، عمان، األردن.

مجلة اإلعالم  أخالقيات المهنة بضوء قوانين اإلعالم في الجزائر"،(، 3690حسناوي، عبد الجليل)

 .37-97، ص ص30، العدد االجتماعية واإلنسانية

 , اإلسكندرية: الدار الجامعية. أساسيات إدارة منظمات األعمال(, 3660حنفي، عبد الغفار )

، 9، طدارة الموارد البشرية من منظور إسالميإ(. 3696دهمان، عبد المنعم وقنطقجي، سامر )

 دار شعاع للنشر والعلوم، حلب، الجمهورية العربية السورية.

، إدارة العنصر البشر  في منظمات األعمال الحديثة(. 3661ديري، زاهد والكسواني، سعادة )

 ، دار كنوز المعرفة العالمية، عمان، المملكة األردنية الهاشمية.9ط

المجلة العربية ، (، واقع تعليم الصحافة واإلعالم بالجامعات الفلسطينية3661د )احم السعيد،

 .88-20: ص ص 2، العدد لضمان الجودة
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" وسائل االتصال الجمعي والوعي السياسي"" دراسة ميدانية لقرية ( 3663طبوشة، علي أحمد، )

 قاهرة.اآلداب، جامعة عين شمس، ال رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ،مصرية

، رسالة ماجستير غير الدور السياسي للصحافة األردنية اليومية(، 3667العبادي، صالح، )

 منشورة، الجامعة األردنية.

، القاهرة: دار اإلعالم السياسي والرأ  العام، دراسة في ترتيب األلويات(. 3664عبده، عزيزه، )

 الفجر للنشر.

, الكويت: مكتبة لمي مفهومه إجراءاته ومناهجهالبحث الع(. 3668عمر، السيد احمد مصطفى ) 

 الفالح.

درجة امتالك العاملين بمركز إدارة األخبار بالتلفزيون األردني لمهارات  (3696العويمر، محمد، )

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط.الصحفية

، رسالة ماجستير عالم الجديدالقائم باالتصال بالعالقات العامة لإل(، 3690القاسمي، سلطان، )

   غير منشورة، جامعة الشرق األوسط.

. عمان: مؤسسة نقابة الصحفيين األردنيين تاريخ مغيب وواقع غائب(. 3667الكيالني، سائدة. )

 األرشيف العربي

، جامعة اتجاهات الصحفيين األردنيين نحو قضايا الفساد اإلدار  (، 3699عبد هللا )، المجالي

 سط، رسالة ماجستير غير منشورة، عمذان.الشرق األو 
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دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي السياسي في العالم (. 3666مجاهد، جمال السيد إبراهيم، )

. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اإلسكندرية: الثالث. دراسة مصر في التسعينات

 كلية اآلداب.

، عم ان: دار التربية الوطنية(، 3660وليد )إسماعيل،  علي، محافظة وعبد الرحمن وعبد الحي،

 للنشر والتوزيع. جرير

. عمان : دار اإلعالم الدولي والصحافة عبر األقمار الصناعية (،3660الهاشمي، مجد هاشم. )

 المناهج للنشر والتوزيع.

 

 ثانيًا: باللغة اإلنجليزيـــــــة:

Dirbaba, Birhanu, (2006), The Professional Orientation Of Journalists In 

Ethiopia: Survey Of Their Self-Perception, Unpublished latter , 

Addis Ababa University2 

Rogres, e (2003), Diffusion of Innovation, New York 

Sekaran, U. & Bougie, R. (2013). Research Methods For Business: A 

Skill –Building Approach, 6th, John Wiley & Sons.  

Wang, H,(2014), Impact of Journalism Educators on Media Performance 

and Journalism Practice in Taiwan, International Education 

Journal , Volume 2, Issue 3, pp 53-65 
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 ثالثًا: المواقع اإللكترونيــــــــة:

 

قياس جودة مخرجات ( 2634ي،محسن، احمد، أفنان ) الظالمي، واإلمارة، واألسد

، تاريخ https://www.co2nnect.orgالموقع اإللكتروني :  ،التعليم العالي

 ..25/4/263الدخول : 

، الموقع تعريف تقييم األداء(، 2634) ماشي، عدنان،

 ..25/4/263، تاريخ الدخول : http://mawdoo3.comاإللكتروني:

، الموقع اإللكتروني:  االقناع بالمبتكرات واألفكار(، 9036النشار، ناديا، )

http://kenanaonline.com ، م .0/7/3698، تاريخ الدخول 

 

http://kenanaonline.com/
http://kenanaonline.com/
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 المالحــــق
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 (0) مالحق 

 أسماء محكمي أداة الدراسة   

 مكان العمل التخصص الرتبة اإلسم #

جامعة الشرق  راي عام واعالم استاذ أ.د. حميدة سميسم 3
 االوسط

 جامعة البترا الصحافة استاذ أ.د. تيسير أبو عرجة 2

االذاعة  استاذ مشارك د. رائد البياتي 3
 والتلفزيون 

جامعة الشرق 
 االوسط

 جامعة البترا الصحافة استاذ مشارك د. عبد الكريم الدبيسي 4

ذاعة اال استاذ مشارك د. ابراهيم الخصاونة 5
 والتلفزيون 

 جامعة البترا

د. احمد حسين  6
 محمدين

 جامعة البترا اعالم استاذ مشارك

د. محمد صاحب  4
 سلطان

 جامعة البترا عالقات عامة استاذ مساعد

 جامعة البترا اعالم استاذ مساعد د. منال مزاهرة .
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 (2الملحق )
 

 االستبــــانــــــة 

 تحية طيبة وبعد،،،
 

 

م اإلعالميين األردنيين ألداء خريجي أقسام وكليات اإلعالم في يتقي) بعنواندراسة طالبة ُتجري ال
تخصص الماجستير بوذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة (. الجامعات األردنية " دراسة ميدانية

 اإلعالم / جامعة الشرق األوسط.
 
 

ا تحتويه من فقرات بعناية واهتمام، من حضرتكم التكرم بقراءة هذه االستبانة ومنرجو هذا و 
واإلجابة على جميع فقراتها بكل دقة وموضوعية، ونؤكد لحضراتكم بأن هذه المعلومات سوف تعامل 

 بسرية تامة وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
 

 م،،،ـــــــــــــشاكرين لكم حسن تعاونك
 
 

 ة : لبنى الفقهاءثــــــــــــــالباح 
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 ول: الخصائص الشخصية )الديموغرافيـة(:الجزء األ 
 أمام الخيار الذ  يناسبك من المعلومات التالية:  ( )ضع عالمة ُيرجى و 
  أنثى □   ذكر  □  النوع االجتماعي:  -0
 :العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -2
 فما فوق سنة  40 □ سنة  47-20□ سنة  27-37 □  سنة 36-34 □
 ستوى التعليمــــــــــي: الم -3

 دبلوم متوسط )كلية مجتمع( □  شهادة ثانوية عامة  □
 دراسات عليا □    بكالوريوس □

 :الخبـرة سنوات عدد -4
 .فأكثر سنة 20 □سنة  36 -90 □سنة  97 -99 □سنوات  96-7 -7 □أقل من خمس سنوات  □
 :مكان العمل  -5
 . جريدة الرأي األردنية  □اإلذاعة األردنية  □تلفزيون األردني ال □وكالة األنباء األردنية " بترا"  □
 
 .................. الوظيفة الحالية:-6
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  ( أمام اإلجابة المناسبة.√ القسم الثاني: يتعلق هذا الجزء بجميع المعلومات الخاصة بموضوع البحث، يرجى اإلجابة عن كل سؤال بوضع إشارة )
موافق  العبارة

 بشدة

غير  محايد  افق مو 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

خريجي الصحافة واإلعالم في المؤسسة من وجهة نظر القائمين باالتصال من  واقع عملالـــــمـــــجـــال األول: 
 الصحفيين

      تدعم المؤسسة الخريجين الجديد بكل قوة.-9
      تهي، المؤسسة بيئة مناسبة للعمل للخريجين الُجدد.-3
      الرواتب واألجور مناسبة للخريجين الُجدد.-2
      العاملون من الخريجين الُجدد في المؤسسة قادرون على القيام بواجبهم على أكمل وجه.-4
      أرى بأن العالمين في المؤسسة يتعاملون مع الوسائل الحديثة في االتصال بشكل مناسب. -7
      المية جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.يحتاج الخريج الحديث إلى مهارات إع-0
مدى مالئمة المخرجات التعليمية للخريجين لسوق العمل من وجهة نظر القائمين باالتصال من الـــــمـــــجـــال الثاني:  

 الصحفيين
      دراسته نظريًا في الجامعة. يتوافق عمل الخريج مع-0
      بيئته الجامعية. يصطدم الخريج بالواقع البعيد عن-8
      المخرجات التعليمية ال تتناسب مع سوق العمل.-1

      المخرجات التعليمية ينقصها التأهيل والتدريب.-96
المخرجات التعليمية بحاجة إلى مواكبة العصر فيماما يتعلق بالتطور الحديث -99

 للمهنة.
     

      العمل. المخرجات التعليمية للخريج بعيدة عن واقع-93
      مازال الخريجون بعيدين عن الواقع المهني.-92
      على حساب العملية. البرامج الدراسية تركز بنسبة عالية على الجوانب النظرية-94
أرى أن تقوم الجامعات باستقطاب الكفاءات العلمية والمهنية التي تؤهل الخريج -97

 لسوق العمل. 
     

 إجراءات المؤسسة في التعامل مع الخريجين من وجهة نظر القائمين باالتصال من الصحفيينـال الثالث: الـــــمـــــجــ 
      تقوم المؤسسة اإلعالمية بعملية تقييم اإلعالميين األردنيين بشكل دوري.-90
      تركز المؤسسات اإلعالمية عند عملية التقييم على تشخيص األداء الفعلي.-90
      لمؤسسات اإلعالمية بالتعرف على نقاط القوة لتحسينها ونقاط الضعف لتقويمها.تقوم ا-98
      تقوم المؤسسات اإلعالمية بعقد دورات مستمرة لألجل تحسين أداء عامليها.-91
نظر القائمين المعوقات والمشاكل التي تحيط بعمل الخريجين في المؤسسات اإلعالمية من وجهة الـــــمـــــجـــال الرابع:  
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 الصحفيين باالتصال من
      قلة دورات التأهيل والتطوير .-36
      العملي. قلة االهتمام بالتدريب-39
      عدم تفاعل الجيل الجديد مع الجيل القديم.-33
دراسة تخصصات اإلعالم تحول دون انتساب المتميزين بهذه  قلة التشجيع على-32

 التخصصات.
     

سح المجال من قبل المؤسسات اإلعالمية للخريجين الجدد بممارسة المهنة كما عدم ف-34
 يجب.

     

      محدودية ثقافة واطالع الخريجين الُجدد.-37
أرى بأن تعاظم أعداد العاطلين عن العمل بتخصصات اإلعالم المختلفة جنب الكثيرين -30

 من االنتساب لهذه التخصصات.
     

المتميزين باالنتساب لتخصصات اإلعالم واالنتساب لتخصصات أخرى إحجام الطلبة -30
 بسبب ضعف اإلعالم المحلي.

     

      عدم حماس الخريجين للعمل المهني اإلعالمي.-38
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 (3الملحق رقم )
 مخرجات التحليل اإلحصائي

Frequencies 
 

Statistics

150 150 150 150

0 0 0 0

Valid

Missing

N

Ginder age education expeir

 

Frequency Table 
 

Ginder

93 62.0 62.0 62.0

57 38.0 38.0 100.0

150 100.0 100.0

male

f emale

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

age

20 13.3 13.3 13.3

70 46.7 46.7 60.0

46 30.7 30.7 90.7

14 9.3 9.3 100.0

150 100.0 100.0

20-24 year

25-35 year

36-45 year

46 year and more

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

education

4 2.7 2.7 2.7

10 6.7 6.7 9.3

124 82.7 82.7 92.0

12 8.0 8.0 100.0

150 100.0 100.0

sacandary sentif ch

Diploma

BSc

postgraduate

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent
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expeir

25 16.7 16.7 16.7

53 35.3 35.3 52.0

38 25.3 25.3 77.3

18 12.0 12.0 89.3

16 10.7 10.7 100.0

150 100.0 100.0

5 year and less

5-10 year

11-15 year

16-20 year

21 year and more

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

Bar Chart 
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Frequencies 
 

Statistics

150 150 150 150 150

0 0 0 0 0

Valid

Missing

N

Ginder age education expeir

place of

work

 

Frequency Table 
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Ginder

93 62.0 62.0 62.0

57 38.0 38.0 100.0

150 100.0 100.0

male

f emale

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

age

20 13.3 13.3 13.3

70 46.7 46.7 60.0

46 30.7 30.7 90.7

14 9.3 9.3 100.0

150 100.0 100.0

20-24 year

25-35 year

36-45 year

46 year and more

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

education

4 2.7 2.7 2.7

10 6.7 6.7 9.3

124 82.7 82.7 92.0

12 8.0 8.0 100.0

150 100.0 100.0

sacandary sentif ch

Diploma

BSc

postgraduate

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

expeir

25 16.7 16.7 16.7

53 35.3 35.3 52.0

38 25.3 25.3 77.3

18 12.0 12.0 89.3

16 10.7 10.7 100.0

150 100.0 100.0

5 year and less

5-10 year

11-15 year

16-20 year

21 year and more

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulat iv

e Percent

 

place of work

43 28.7 28.7 28.7

56 37.3 37.3 66.0

27 18.0 18.0 84.0

24 16.0 16.0 100.0

150 100.0 100.0

BETRA

Jordan TV

Radio of  Jordan

RAE Journal

Total

Valid

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

 

Bar Chart 
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Descriptives 
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Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 2.4400 1.3683

150 1.00 5.00 4.1333 1.0406

150 1.00 5.00 4.2000 .9899

150 1.00 5.00 4.4067 .8521

150 1.00 5.00 4.4533 .7992

150 1.00 5.00 4.1467 1.0192

150 1.00 5.00 3.9533 .8696

150 1.00 5.00 4.3333 .8328

150 1.00 5.00 4.3867 .8731

150

q7

q8

q9

q10

q11

q12

q13

q14

q15

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Dev iation

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 2.7467 1.2963

150 1.00 5.00 2.7200 1.2592

150 1.00 5.00 2.7200 1.2645

150 1.00 5.00 3.6533 1.0297

150

q16

q17

q18

q19

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 4.2867 1.0640

150 1.00 5.00 4.3333 1.0406

150 1.00 5.00 4.2267 1.0110

150 1.00 5.00 3.8000 .8274

150 1.00 5.00 3.8733 .8378

150 1.00 5.00 4.2133 .9092

150 1.00 5.00 3.9933 .7188

150 1.00 5.00 3.8067 .8568

150 1.00 5.00 3.8000 1.2849

150

q20

q21

q22

q23

q24

q25

q26

q27

q28

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Dev iation

 

Descriptives 
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Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 3.7600 1.0342

150 1.00 5.00 3.5533 1.0397

150 1.00 5.00 2.6667 1.2832

150 1.00 5.00 3.5600 .9795

150 1.00 5.00 4.0667 .7656

150 1.00 5.00 4.1800 .8675

150

q1

q2

q3

q4

q5

q6

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 2.7467 1.2963

150 1.00 5.00 2.7200 1.2592

150 1.00 5.00 2.7200 1.2645

150 1.00 5.00 3.6533 1.0297

150

q16

q17

q18

q19

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

 

Descriptives 
 

Descriptive Statistics

150 1.00 5.00 4.2867 1.0640

150 1.00 5.00 4.3333 1.0406

150 1.00 5.00 4.2267 1.0110

150 1.00 5.00 3.8000 .8274

150 1.00 5.00 3.8733 .8378

150 1.00 5.00 4.2133 .9092

150 1.00 5.00 3.9933 .7188

150 1.00 5.00 3.8067 .8568

150 1.00 5.00 3.8000 1.2849

150

q20

q21

q22

q23

q24

q25

q26

q27

q28

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

Std.

Dev iation

 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

 1.   Q1        q1 

 2.   Q2        q2 
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 3.   Q3        q3 

 4.   Q4        q4 

 5.   Q5        q5 

 6.   Q6        q6 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =  150.0          N of Items = 6 

 

Alpha =  .6094 

 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

 

 

 R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

 1.   Q7        q7 

 2.   Q8        q8 

 3.   Q9        q9 

 4.   Q10        q10 

 5.   Q11        q11 

 6.   Q12        q12 

 7.   Q13        q13 

 8.   Q14        q14 

 9.   Q15        q15 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =  150.0          N of Items = 9 

 

Alpha =  .7534 

 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

 

 

 R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

 1.   Q16        q16 

 2.   Q17        q17 

 3.   Q18        q18 

 4.   Q19        q19 
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Reliability Coefficients 

 

N of Cases =  150.0          N of Items = 4 

 

Alpha =  .7884 

 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 

 

 

 

 

 R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

 1.   Q20        q20 

 2.   Q21        q21 

 3.   Q22        q22 

 4.   Q23        q23 

 5.   Q24        q24 

 6.   Q25        q25 

 7.   Q26        q26 

 8.   Q27        q27 

 9.   Q28        q28 

 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =  150.0          N of Items = 9 

 

Alpha =  .8499 
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 (4الملحق رقم )
 فحص نسبة االستالل في الرسالة

 

 

 

  


