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الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية
وتأثريها على إدارة اجلودة املهنية

باسم حممد الطويسي و رائد مجيل سليمان

:امللخص

 وحجم املؤسسة ومنط، ُقسمت حسب نوع الوسيلة اإلعالمية، مؤسسة إعالمية أردنية20 تعرف واقع إدارة اجلودة يف
ُّ هدفت الدراسة إىل
 والتدريب والكفاية، التنظيم املؤسسي والذاتي: ضمن ستة أبعاد أساسية تؤطر العمليات الداخلية يف املؤسسات اإلعالمية وهي،ملكيتها
 والتحسني املستمر والتطوير والتحديث يف البنية، واملساءلة اإلعالمية، واالستقاللية، والسياسات التحريرية وإدارة غرف األخبار،املهنية

.التحتية ووسائل اإلنتاج
ً
ً
 مؤشرا فرعيا تغطي األبعاد الستة من خالل استبانه مقننة64 اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي؛ إذ اشتملت األداة على قياس
 واشتملت إجراء ما، ونفذت من خالل املقابالت،صممت اعتماداً على أدبيات اجلودة يف قطاع اخلدمات وأدبيات األداء واملهنية اإلعالمية
.معدله ثالث مقابالت يف كل مؤسسة
ً
ً
ُ
 بعد، يف حني جاء أكثر أبعاد اجلودة تطبيقا فعليا يف املؤسسات اإلعالمية،توصلت نتائج الدراسة إىل تدني أغلب مؤشرات تطبيق اجلودة
 يف املقابل جاءت مؤشرات اجلودة يف بعدي االستقاللية والسياسات. ثم التنظيم،التطوير والتحديث يف البنية التحتية ووسائل اإلنتاج
ً
.تطبيقا
 أدنى،التحريرية وادارة غرف األخبار
. اإلعالم األردني، إدارة اجلودة:الكلمات املفتاحية

The Reality of Quality Management in Jordanian Media Institutions
Basim.m.Tweissi and Raid Jameel Suleiman
Abstract:
This study aimed at identifying the reality of quality management in twenty Jordanian media institutions with
respect to the type of media outlet, and its size along with its ownership. Divided into six essential dimensions,
this study identified the features of internal processes in those media institutions as follows: institutional selforganization; training and professional qualification; editorial policies along with newsroom management; media
independency, media questioning; and sustainable improvement, development, and updating the infrastructure
and means of production.
The study adopted an analytical and descriptive approach. As the instrument of the study, a sampling survey,
designed based on the related literature of the quality of service sector, and that of performance and media
professionalism, measured sixty-four minor indicators, covering those six dimensions. The sample included
interviews --three interviews were carried out in every institution.
By way of concluding, this study revealed a decline in most indicators applying quality. In particular, among the
most applicable quality dimensions were developing and updating the infrastructure structure and the means of
production, and finally institutional self-organization. On the other hand, the lowest applicable dimensions were
independency, editorial policies and newsroom management.
Keywards: Jordanian Media, Quality Management.
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الطويسي و سليمان

ً
اوال :اإلطار العام للدراسة

 -السياسات التحريرية :قواعد إدارة غرف األخبار ،وتشمل وجود

املقدمة

سياسات حتريرية واضحة ومعلنة وموثقة تراعي معايري اجلودة

تهدف هذه الدراسة إىل تناول البيئة الداخلية يف مؤسسات اإلعالم

واملهنية اإلعالمية.

األردن��ي��ة من منظور اجل��ودة ،ف��إذا كانت إدارة اجل��ودة تعنى

 -االستقاللية :وج��ود قواعد وإج���راءات وقيم مؤسسية حتد

باملدخالت والعمليات واملخرجات ،فإن هذه الدراسة تهتم باحللقة

من التدخالت والضغوط اخلارجية السياسية واالقتصادية

الوسطى يف إدارة اجل��ودة باعتبارها البيئة اليت ختترب خالهلا

واالجتماعية.

مضامني واجتاهات أداء املؤسسة اإلعالمية.
أخذ االهتمام بإدارة اجلودة يف املؤسسات اإلعالمية ينمو متأخراً،

 املساءلة والتقييم :وجود إجراءات داخلية يف املؤسسة تضمن حقاجلمهور يف الرد والتصحيح والشكاوي ،أما التقييم فيعين وجود

ومل يتجاوز عمر الدراسات يف هذا احلقل أكثر من عقد ونصف،

قواعد وإجراءات ملتابعة األداء اإلعالمي.

وفيما استفادت هذه الدراسات من اإلجن��ازات النظرية يف إدارة

 -التطوير والتحسني املستمر :وجود إجراءات وخطط للتطوير

اجلودة يف جمال اخلدمات ،تبقى مهمة فحص وتقييم إدارة اجلودة

والتحسني يف خملف عمليات اإلنتاج اإلعالمي مبا يشمل احلوافز

يف املؤسسة اإلعالمية مهمة حمفوفة باملخاطر العلمية والعملية
ً
ومنتجها ومجهوره.
نظراً لطبيعة املؤسسة اإلعالمية

وإدارة املنافسة.
ً
وبناء على ما تقدم ،ميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل إجابة

لقد ذهب املنظور اجلديد لتطوير معايري املهنية واجل��ودة يف

األسئلة اآلتية:

وسائل اإلعالم الذي دعت إليه األمم املتحدة ،إىل ضروة تطوير

 -ما مدى تطبيق مؤسسات اإلعالم األردنية لقواعد اجلودة واألصول

أنظمة للجودة تراعي الرتاث واألدبيات اإلنسانية املشرتكة وتالئم

املهنية يف اهلياكل التنظيمية والعالقات واألمناط التنظيمية مبا

اخلصوصيات احمللية ،األم��ر ال��ذي يلتقي مع املبادئ املشرتكة

فيها التنظيم املؤسسي والتنظيم الذاتي؟

للحاكمية والرشد املؤسسي.

 -ما مستوى تأهيل اإلعالميني ونوعه يف املؤسسات اإلعالمية؟

تذهب الدراسة إىل تتبع واقع إدارة اجلودة يف  20مؤسسة إعالمية
أردنية ُقسمت حسب نوع الوسيلة اإلعالمية ،وحجم املؤسسة

 ما حجم االخنراط يف التدريب اإلعالمي ونوعه؟ -ما واقع املماراسات يف السياسات التحريرية وإدارة غرف األخبار؟

ومنط ملكيتها ،ضمن ستة أبعاد اساسية تؤطر العمليات الداخلية

 -ما مالمح ممارسة االستقاللية يف املؤسسات اإلعالمية؟

يف املؤسسات اإلعالمية.

 هل توجد نظم وممارسات يف املساءلة اإلعالمية يف مؤسساتاإلعالم؟

مشكلة الدراسة وأسئلتها

 -هل توجد نظم وممارسات لتقييم األداء اإلعالمي؟

تسعى هذه الدراسة إىل تعرف واق��ع إدارة اجل��ودة يف املؤسسات

 -هل توجد سياسات ومم��ارس��ات يف جم��ال التحسني املستمر

اإلعالمية األردنية ،بتتبع مالمح البنية اإلدارية والتنظيمية

والتطوير اإلعالمي واإلداري يف املؤسسة اإلعالمية؟

والعمليات واملمارسات املهنية لكشف مدى مطابقتها معايري
اجلودة واملمارسات املهنية اجليدة يف جمال اخلدمة اإلعالمية ،يف

كما تسعى هذه الدرسة إىل اختبار الفروض اآلتية:

ثالث وسائل :هي الصحافة ووكاالت األنباء ،واإلذاعة والتلفزيون،

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 = άبأبعاد اجل��ودة يف

والصحافة اإللكرتونية.

بني نوع الوسيلة اإلعالمية ومدى االلتزام

يف ضوء مراجعة الدراسات السابقة مت حتديد أهم عناصر وحمددات

املؤسسات اإلعالمية الستة املعرفة يف املشكلة الدراسية.

املشكلة البحثية ،اليت استمدت من حمددات بيئة اإلعالم األردني،

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 0.05 = ά

وفق األطر التشريعية والسياسية والتنظيمية وأمناط امللكية ،ومن

بني منط الوسيلة اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجل��ودة يف

أدبيات اجلودة يف جمال اخلدمات وأدبيات املهنية واملمارسات اجليدة

املؤسسات اإلعالمية الستة املعرفة يف املشكلة الدراسية.

يف البيئة الداخلية للمؤسسات اإلعالمية.
تشمل مشكلة الدراسة ستة أبعاد اساسية لفحص الواقع الفعلي

أهداف الدراسة

إلدراة اجلودة يف مؤسسات اإلعالم األردنية وهي:

تهدف هذه الدراسة إىل حتديد واقع إدارة اجل��ودة يف املؤسسات

 -البعد التنظيمي :القواعد واألطر اليت تنظم العمل اإلعالمي

اإلعالمية األردنية يف ضوء ستة أبعاد أساسية ،هي :البعد التنظيمي،

املؤسسي وتشمل اهلياكل التنظيمية والعالقات واألمناط التنظيمية

والتدريب والكفاية املهنية ،والسياسات التحريرية ،واالستقاللية،

مبا فيها التنظيم املؤسسي والتنظيم الذاتي.

واملساءلة والتقييم ،والتطوير والتحسني املستمر ،ثم حتديد مدى

 -التدريب والكفاية املهنية :الربامج واألنشطة اليت تهدف إىل نقل

تطبيق مؤسسات اإلعالم األردنية لقواعد اجلودة واألصول املهنية

املعرفة واملهارات للقائمني على إعداد ونقل الرسائل اإلعالمية

يف اهلياكل التنظيمية والعالقات واألمناط التنظيمية ،ومستوى

للجمهور ،أما الكفاية املهنية للمؤسسة اإلعالمية فيقصد بها يف هذه

تأهيل اإلعالميني وحجم اخنراطهم يف التدريب اإلعالمي

الدراسة قدرة املؤسسة على توفري موارد بشرية ومؤهلة ومتوازنة

وممارساتهم

واملساءلة

بني اإلدراة والتحرير.

والتقييم والتحسني والتطوير.

للسياسات

التحريرية

واالستقاللية
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أهمية الدراسة

بني  2012/10/1و ،20013/6/1وأما من اجلانب املوضوعي واجلغرايف

تواكب هذه الدراسة تطورات عاملية وإقليمية وحملية ،مجيعها

فتناولت إدارة اجل��وده وممارستها يف مؤسسات اإلع�لام األردني

تدعو إىل املزيد من الرتكيز على اجلودة يف األداء املهين ملؤسسات

ومعظمها يف العاصمة عمان ،وطبقت على عينة ممثلة ملؤسسات

اإلعالم .لقد ازداد اإلدراك العاملي الذي مت تعبري عنه يف أكثر من

اإلعالم األردني من حيث الشكل والنوع.

مناسبة برتاجع املهنية اإلعالمية وازدي��اد الفجوة بني املعايري

الدولية واملمارسات اإلعالمية خالل السنوات األخرية (white,

منهجية الدراسة

 )2009ومن حيث إن املهنية عملية نامية ومستمرة ،أصبحت جودة
ً
ً
مهما يف حتسني املنتج واخلدمة اإلعالمية.
متطلبا
األداء املهين

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل مجع
املعلومات من مصادرها األولية وحتليلها وفق حمددات مشكلة

(.)Berger and Matras, 2007

الدراسة ومتطلبتها األساسية؛ إذ تعد املؤسسة هي وحدة الدراسة

ّ
وإقليمي ًا تزداد أهمية دراسات املهنية واجلودة يف األداء اإلعالمي

ومجع املعلومات والتحليل.

مع عمليات التحول السياسي اليت يشهدها عدد من بلدان العامل
العربي ،واليت أدت إىل ارتفاع سقوف احلريات اإلعالمية مع استمرار

جمتمع الدراسة والعينة

ضعف جودة املنتج اإلعالمي ،وهو اإلطار الذي ينطبق على حالة

مت اختيار عينات املؤسسات وفق ثالثة معايري :نوع املؤسسات من

اإلعالم يف األردن؛ إذ تكمن هنا أهمية الدراسة؛ يف تشخيص واقع

ناحية النشاط اإلعالمي ،وامللكية ،وحجم املؤسسة ،ويف ضوء طبيعة

إدارة اجلودة يف مؤسسات اإلعالم األردني ،اليت ميكن أن يستفاد فيها

توزيع جمتمع الدراسة ،ولكي تكون العينة أكثر متثيال سحبت

من املؤسسات اإلعالمية األردنية والعاملني فيها واإلعالم العربي،

عينة الدراسة على طريقة العينة املركبة( ،العينة الطبقية –

يف ضوء القليل من الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع خاصة

العشوائية املنتظمة) وذلك لالعتبارات العلمية واجملتمعية اآلتية:

باإلعالم األردني.

 -متثيل قطاعات وسائل اإلع�لام اليت تتوزع عليها املؤسسات

إذ يشهد األردن عملية إصالح إعالمي طويلة ومتعثرة توصف

اإلعالمية يف ثالث فئات هي :الصحافة ووكاالت األنباء ،واإلذعة

بـ”خطوتني إىل االمام وخطوتني إىل اخللف” ،تقع قضية اجلودة يف

والتلفزيون ،والصحافة اإللكرتونية.

أداء املؤسسات اإلعالمية ،يف مركز النقاش حول اإلصالح اإلعالمي
ّ
ً
ً
(ُ )Naomi Sakr, 2002
لتعثر وتباطؤ مسار
مسوغا
أحيانا
وتتخذ

 متثيل مؤسسات اإلعالم األردنية من حيث امللكية ( ملكية قطاععام ،واحلكومة ،والقطاع اخلاص ،والقطاع األهلي ).

ً
أساسيا يف حسم اإلصالح
اإلصالح اإلعالمي ،ويبدو دور اإلعالميني

 -متثيل املؤسسات اإلعالمية اليت يعمل بها اإلعالميون األردنيون

اإلعالمي (.)Hawatmeh and Pies, 2011

حسب حجمها يف ثالث فئات :مؤسسات إعالمية كبرية ،ومؤسسات

ّ
إن مرحلة االنتقال السياسي حنو الدميقراطية اليت يشهدها عدد

إعالمية متوسطة ،ومؤسسات إعالمية صغرية.

من اجملتمعات العربية ومنها األردن ،حتدث يف ضوء ثورة إعالمية

حبيث يكون عدد املؤسسات اإلعالمية اليت خضعت للدراسة ()20

واسعة تشهدها املنطقة العربية؛ إذ تعتمد هذه املرحلة على وسائل

مؤسسة إعالمية ،ممثال جلميع أنواع وأمناط املؤسسات اإلعالمية

اإلعالم بشكل أساسي يف توطني قيم الدميقراطية وتوفري قنوات

واجلدول رقم ( )1يوضح ذلك.

حرة ونزيهة يف تدفق املعلومات ومنابر متعددة للنقاش؛ فتزيد
حجم املسؤولية املهنية اليت يتحملها القائمون باالتصال يف هذه
اجملتمعات ،وتتطلب مراجعة مستمرة ملستويات الوعي مبعايري

أداة الدراسة

مت االعتماد على االستبانة املقننة ً
أداة جلمع املعلومات ،ونفذت من

املهنية واجلودة وأدواتهما ،تزيد من قوة املنافسة اإلعالمية اليت

خالل املقابالت املقننة ما بني شهر  11و 12من عام  ،2012واشتملت

تتطلب استقطاب اإلعالميني.

على إجراء ما معدله ثالث مقابالت يف كل مؤسسة.

حمددات الدراسة

اشتملت األداة على ستة أقسام تغطي أبعاد اجلودة يف إدارة املؤسسات
اإلعالمية من خالل قياس  42مؤشراً.

من اجلانب الزمين أجريت هذه الدراسة يف الفرته الزمنية ما
جدول ( )1نوع ومنط املؤسسات اإلعالمية يف عينة الدراسة
نوع املؤسسة

العدد

النسبة %

7

35

9

45

حكومية ،ومساهمة عامة ،وخاصة ،وجمتمعية

الصحافة اإللكرتونية :عمون ،وموقع البوصلة ،وخربني ،والشاهد

4

20

خاصة ،وجمتمعية

اجملموع

20

100

الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء:
الرأي ،والغد ،والدستور ،والعرب اليوم ،ووكالة برتا ،وشيحان.
التلفزيون واإلذاعة :التلفزيون األردني ،وتلفزيون رؤيا ،وتلفزيون جوسات ،واإلذاعة األردنية ،وإذاعة هال،
وصوت اجلنوب ،وإذاعة هوا عمان ،وإذاعة حياة  ،FMوإذاعة البلد
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املعاجلة اإلحصائية

هو ذاته من إصالح وتطوير فعملية التحول الدميقراطية معقدة

اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي يف عرض النتائج من خالل

ومتداخلة وتشهد حتوالت متبادلة التأثري بني الدميقراطية

احتساب العدد وحساب النسب املئوية ،فيما اعتمدت على اختبار

واإلعالم ،فاالنتقال السياسي يف اخلالصة عملية تعمل على إعادة

( )kruskal wallisالالمعلمي لتحديد الفروق بني نوع الوسيلة

تنظيم اجملتمع واملؤسسات بشكل عام (،)Fotopoulos, 2004

اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجلودة ،والذي يرتكز على الوسط

يف هذه املرحلة ينتظر أن يشهد اإلعالم أربعة تطورات أساسية

احلسابي الرتتييب وحساب مربع كاي ،ويعتمد هذا االختبار يف

(:)Rozumilowicz, 2002: 16

حاالت العينات الصغرية.

 -إصالحات تشريعية تعمل على تأسيس حرية إعالمية فعالة

ويالحظ أن الدراسة قد عرضت النتائج وفق النسب املئوية لكل
ً
ً
مستقال،
جمتمعا
نوع من الوسائل اإلعالمية على حده باعتباره

وضمانها ،وتعمل على إعادة تنظيم اإلعالم على أسس متينة
تضمن االستقاللية ،كما تعمل على منع االحتكار والرتكيز وضبط

على سبيل املثال الصحافة املطبوعة ووك��االت األنباء ممثلة يف

هياكل امللكية والسيطرة.

العينة بـ()7؛ فإنها متثل  ،%100والصحافة اإللكرتونية ( )4صحف

 -مهننة اإلعالم :وهو مسار طويل حيتاج إىل مراجعة األداء املهين

الكرتونية تشكل  ،%100يف حني عرض اجملموع العام بشكل مستقل

ً
بدءا من مؤسسات التعليم والتدريب ،وتطوير
وتطوير أدواته

 20وسيلة تشكل .%100

قدرات الصحفيني ومؤسساتهم على األداء املهين وتعميق الوعي
وااللتزام باملبادئ األخالقية للصحافة والتنظيم املهين والنقابي

صدق األداه وثباتها

للمهنة ،واملهننة هي أحد األسس املتينة لتمكني وسائل اإلعالم

ولقياس صدق األداة ،مت عرضها يف صورتها األولية على أربعة

من القيام بوظائفها الرئيسة يف محاية النظام الدميقراطي ومتثل

حمكميني من ذوي اخل�برة واملتخصصني يف اإلع�لام واملهنية

قيمه.

اإلعالمية واجلودة ،ومت األخذ مبالحظاتهم عن مدى صالحية

 -تطوير املؤسسات اإلعالمية :ال ميكن ضمان مسار اإلصالح

فقرات االستبانة ومالءمتها ألسئلة الدراسة وأهدافها.

اإلعالمي دون مسار داخلي يف اصالح بنى املؤسسات اإلعالمية مبا

وفيما يتعلق بثبات األداة مت فحص الثبات بهدف قياس استقاللية

يشمل هياكلها التنظيمية ،وختصصها املهين ،ومواردها البشرية
ً
وصوال إىل حد مقبول من مراعاة معايري إدارة اجلودة يف املؤسسات

املعلومات عن أداة القياس ،باختيار عينة جتريبية وبعد فرتة من
ُ
اتساق كب ٌ
ري ومقبول يف
الزمن مت إعادة جتريب العينة ذاتها ،ووجد

اإلعالمية.

النتائج ،ومت تطبيق معادلة (هولسيت) ووجد معدل االتساق %85

 -محاية احلرية واملسؤولية املهنية :من خالل دعم التمأسس على

وهو معدل مقبول.

مستوى اجملتمع املدني يف القيام بدور املساند واحلامي لضمان
احلرية اإلعالمية من جهة ،وضمان املسؤولية املهنية يف أداء وسائل

ً
ثانيا :اإلطار النظري والدراسات السابقة

اإلعالم من جهة أخرى  ،عن طريق مراقبة وسائل اإلعالم ورصدها

اإلطار النظري:

ومساءلتها وفق قواعد األداء املهين ومبادئ السلوك األخالقي.

مدخل إصالح اإلعالم واملهننة:

وفق هذا التصور تربز مكانة جودة العمليات الداخلية اليت تنظم

أخذت قضية إصالح اإلعالم حتتل مكانة بارزة يف دعوات اإلصالح

األداء املهين يف املؤسسات اإلعالمية يف إطار إصالح اإلع�لام يف

السياسي ،واحتلت هذه العملية أولوية يف موجة اإلصالح السياسي

مرحلة االنتقال الدميقراطي.

اليت شهدتها دول أوروب��ا الشرقية يف عقد التسعينيات املاضي
( )Jakubowjicz, 2002: 206ويف أمريكا الالتينية ودول شرق
آسيا ،كما هو احلال يف موجة االنتقال الدميقراطي اليت تشهدها

املقياس الدولي جلودة أداء اإلعالم (:)ISAS BCP 9001

ّ
دولي ًا ملعايري قياس اجلودة يف أداء
ال توجد قائمة موحدة معرتف بها

بعض اجملتمعات العربية ،وتربز اإلصالح املؤسسي يف صلب عمليات

مؤسسات اإلعالم ،يف حني توجد حماوالت حمدودة لتطوير معايري

اإلصالح اإلعالمي.

للجودة اإلعالمية على غرار مواصفات قياس اجلودة يف قطاعي

يذهب هذا املدخل النظري إىل أن وسائل اإلعالم جيب أن تتقدم

اإلنتاج واخلدمات اليت تقوم عليها مؤسسات عاملية معروفة ،أهمها

حنو احلرية واالستقاللية ،وأن اإلعالم املستقل عن السيطرة أو

احملاولة اليت ترجع إىل عام 2002؛ إذ طورت هذه املعايري من قبل

التدخل احلكومي أو سيطرة جمموعات اجتماعية أو اقتصادية هو

( )ISASوهي شركة متخصصة خبدمات املقاييس املعيارية لصاحل

القادر على استكمال مرحلة االنتقال واحلفاظ على استمراريتها

مؤسسة اإلعالم واجملتمع وهي مؤسسة غري رحبية مقرها جنيف.
يقوم املقياس الدولي ( )ISAS BCP 9001على ( )12معياراً ،كل

من أدوات االنتقال السياسي وحامي الدميقراطية عالوة على كون

معيار يشتمل على املبادئ األساسية وأفضل املمارسات ،وتتلخص

احلق باالتصال واملعرفة واإلعالم احلر عناصر أصيلة يف منظومة

هذه املعايري يف ما يأتي:

حقوق اإلنسان (.) Rozumilowicz, 2002: 16

 -1جودة املعلومات :اجلودة يف املعلومات خدمة عامة ،وهي أساس

بالقدر الذي تلفت فيه مرحلة االنتقال السياسي األنظار إىل دور

الثقة واالعتماد ألداء وسائل اإلعالم وتتطلب جودة املعلومات

اإلعالم يف عملية الدمقرطة ،فإنها حتدد مصري اإلعالم وما حيتاجه

مراعاة :الدقة من خالل التحقق من املعلومات ،والتحقق من

ودعم أدوات املشاركة ،وبذلك يكون اإلعالم احلر واملستقل أداة
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الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

مصادر املعلومات ،والفصل بني اآلراء واملعلومات ،والفصل بني

 -9الشفافية :يتطلب هذا املعيار أن تقوم مؤسسة اإلعالم بنشر

اإلعالنات واملعلومات ،وأن تعكس املعلومات التنوع والتمثيل،

مدونات األخالق وأدلة ومواثيق التحرير ومصادر املعلومات،

والتعدد يف مصادر املعلومات.

ومن��اذج التصحيح وضمان احلق بالرد ،واإلج��راءات القانونية،

 -2جودة احملتوى :يتم تقييم جودة احملتوى من منظور اجلمهور

ونظام الشكاوى وطرق التحقيق فيها.

ومن منظور الصحفيني 3ومن منظور اخلرباء .إن املمارسات اجليدة

 -10إدارة املوارد البشرية :يتطلب املعيار سياسة واضحة للتوظيف

ميكن تلخيصها مبا يلي:

وعمل الصحفيني ،وسياسة واضحة للتقييم الدوري لألداء ،ونظام

 -القدرة على تزويد اجلمهور باملعلومات اليت متكنهم من املشاركة

رواتب عادال وشفافا ،واملساواة حسب اجلنس واملؤهالت التدريب.

العامة.

 -11تنظيم العمل :التحسني املستمر ،ومحاية امللكية الفكرية،

 -القدرة على تفسري األحداث والوقائع للمجتمع.

ووجود نظام إلدارة اجلودة.

 -إشباع االحتياجات اإلعالمية لألقليات.

 -12البنية التحتية :توفر البنية التحتية وكفايتها ،استيعاب

 -تعزيز االبتكار واإلبداع يف احملتوى.

التكنولوجيا اجلديدة وتوظيفها.

 -ممارسة الوظيفة الرقابية.

وفيما يتعلق مبدخل إدارة اجلودة يف جمال اخلدمات فقد تطور

 -التعبري عن الصامتني واملهمشني يف اجملتمع.

مفهوم اإلعالم كخدمة عامة يف الدراسات اإلعالمية احلديثة،

 -املساهمة يف تقدم املعرفة.

وعلى كل األحوال فاملنتجات اإلعالمية هي خدمات أو سلع غري

 -املساهمة يف حل الصراعات.

ملموسة وغري متجانسة وتوصف بسرعة النفاذ والعطب (Mc

 -املساهمة يف التطوير الثقايف.

 ،)202-quail,1992:185وهو ما يوافق مفهوم جودة اخلدمات يف

 -3السياسة التحريرية والقواعد املهنية :يتطلب املعيار أن تشتمل

مؤسسات اإلعمال الذي أخذ بالظهور مثانينيات القرن املاضي.

السياسة التحريرية على تعريف واضح ملعايري اجلودة املعتمدة

ويعد هذا املفهوم أحد أبرز أسس املنافسة ،ووسيلة هامه للحفاظ

لدى الوسيلة ،وأن تعلن قواعد التفاعل مع البيئات االجتماعية

على اجلمهور (.)Ventis and Ghauri.2004

واالقتصادية والسياسية ،وأن توضح املسؤولية االجتماعية

ً
ً
واسعا بني الباحثني حول أبعاد
جدال
لقد شهدت العقود األخرية

واألخالقية ملؤسسة اإلع�لام ،وأن تكون لديها سياسة واضحة

جودة اخلدمات ومناذج قياسها ،ولعل من بني أهم نتائج اليت

لتقييم األداء املهين.

توصلت إليها هذه النقاشات أن عملية تقييم جودة اخلدمة أكثر

 -4املبادئ األخالقية :حياول املقياس تقديم تعريفات إجرائية

صعوبة من عملية تقيم جودة السلع ،وأن إدراك جودة اخلدمة يتم

تفصيلية للقيم األخالقية وحيددها يف ثالثة جمموعات أساسية:

من خالل عمليات مقارنة بني التوقعات واألداء الفعلي (Parsasura

السعي وراء احلقيقة ،واح�ترام حقوق األف��راد وخصوصياتهم،

.) Man, 1985

والنزاهة وعدم التحيز.

كما أن عملية تقييم جودة اخلدمة عادة ما تتم على مستويني

 -5االستقالل :بالرغم من أن االستقالل اإلعالمي معرتف به

حسب اهلدف من التقييم :أحدهما داخلي يعرب عن رأي اجلمهور

ومطلب يف كل املعاهدات واإلعالنات والقرارات الدولية ،تعرفه كل

الداخلي للمؤسسة ومدى التزام املؤسسة مبعايري داخلية للجودة،

جهة وتطبقه بطريقة خاصة.

واآلخر يقيس وجهة النظر اخلارجية أو اجلمهور اخلارجي املتلقي

حيدد هذا املعيار تطبيق سياسة االستقالل من قبل املؤسسة

للخدمة .واالجتاه األول الذي يدرس اجلودة الداخلية يركز على

اإلعالمية إزاء كل من :املالكني وأصحاب رأس املال ،والسلطات

ثالثة أبعاد هي اجلودة املؤسسية ( ،)Corporate Qualityواجلودة

العامة ،ومؤسسات اجملتمع املدني ،واملعلنني ،واملوردين ،واجلمهور.

التفاعلية ( ،)Interactive qualityواجل��ودة املادية (Physical

 -6العالقة مع املعلنني :يتطلب هذا املعيار من املؤسسة اإلعالمية:

.)Quality

الفصل بني املادة التحريرية واإلعالنات ،وسياسة واضحة حلماية

لقد توصل الباحثون إىل حتديد منوذجني رئيسيني يف حبوث

استقالل التحرير من املعلنني ،وانسجام اإلعالن مع قواعد أخالقية

تقييم جودة اخلدمة  ،ويعتمد هذان النموذجان على جمموعة من

معرفة ،ووجود نظام شفاف لتسعري اإلعالنات.

املؤشرات التقييمية واملفاهيم القابلة للتكييف والتعديل حسب

 -7املشاركة والعالقة مع اجلمهور :املسؤولية األوىل ملؤسسة اإلعالم

نوع اخلدمة (.)Sanjay K and Gupta, 2004
ً
النموذج األول يسمى منوذج الفجوات ويطبق عليه أيضا “ “servqual

للتواصل مع اجلمهور مع خمتلف أقسام املؤسسة ،ووجود نظام

ظهر يف الثمانينات من خالل الدراسات اليت قام بها (Parasurman

واضح وشفاف الستقبال الشكاوى ،وضمان حق التصحيح ،وضمان

 )and beeryواليت هدفت إىل حتليل مصادر مشاكل جودة اخلدمات

حق الرد.

وسبل حتسينها ،ويعين هذا النموذج بتحديد الفجوة بني توقعات

 -8العالقة مع السلطات :يرتبط هذا املعيار باإلجابة على متطلبات

اجلمهور أو العمالء ملستوى اخلدمة وإدراكهم لألداء الفعلي ،وحدد

ضمان حرية التعبري واحرتام احلق يف الوصول إىل املعلومات من

النموذج جمموعه من املؤشرات األساسية لتحليل اجلودة وتقييمها

قبل السلطات وحظر الرقابة وعدم وجود إجراءات من شأنها إنتاج

أهمها (:)Sanjay K and Gupta, 2004

رقابة ذاتية لدى الصحفيني.

 -االعتمادية ( : )Reliabilityثبات األداء والثقة به.

اجلمهور .يتطلب هذا املعيار :التفاعل مع اجلمهور ،ووجود قنوات
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 -الكفاية واجلدارة ( )Competenceامتالك املهارات واملعرفة ألداء

التأكد من جودة النشر ومعرفة مدى مطابقتها ملعايري اجلودة

اخلدمة.

الفنية.

 -القدرة على الوصول ( ،)The Ability to Accessأي

إمكانية

ويصل الباحث إىل أن تطوير نظام

مراجعة ج��ودة احملتوى

الوصول للجمهور.

املعلوماتي على موقع اجلزيرة ،دفع حنو متيز هذا املوقع ،مقارنة

 -املصداقية ( )Credibilityوتشمل الصدق والدقة والثقة.

باملواقع اإلخبارية األخرى باللغة العربية من خالل قدرات املوقع

 -املشاركة واالتصال ( : )Communication and Participationأي

يف جمال البحث التفصيلي واألرشيف الفين واملتنوع .وحيدد الباحث

إبقاء اجلمهور على اتصال ومساهمه يف تقييم اخلدمة.

أهم نواقص هذه التجربة وعيوبها بأن عمليات مراجعة اجلودة

أما النموذج الثاني ،ويعرف بنموذج االجتاه ( ،)Servperfوقد ظهر

تتم بعد النشر ال قبله.
ً
أما دراسة ( )Philip, 2003فقد اعتمدت على ( )15مؤشرا للجودة

على إدراك اجلمهور لألداء الفعلي للخدمة املقدمة أي تقييم األداء

واملهنية الصحفية من ضمنها عدد من املؤشرات املهنية املرتبطة

على أساس جمموعة من األبعاد املرتبطة باخلدمة اليت من خالهلا

باحملتوى ومؤشرات مرتبطة باألداء املؤسسي ،توصلت الدراسة إىل

يقاس مستوى الرضا عن اخلدمة ( معال.)361 :1998 ،

أن الصحافة اجليدة ما تزال تعتمد على مؤشرات اجلودة التقليدية،

عام  1992نتيجة الدراسات اليت قام بها ( ،)Taylor and Croninفريكز

مثل :الدقة يف كتابة التقارير والتحقيقات االستقصائية،

الدراسات السابقة

واالختصاص ،واخلدمة العامة ،إضافة اىل مؤشرات أخرى أكدها

تركز معظم دراس��ات اجل��ودة على املنتج اإلعالمي أو البيئة

عدد من الدراسات السابقة وهي :سهولة االستخدام والوصول إىل

اخلارجية ذات الصلة بالنظام اإلعالمي واليت تعنى بالتشريعات

احملتوى ،واحمللية ،واجلرأة يف التحرير.

وقيم النظام السياسي وموقفه من اإلع�لام؛ فما زال االهتمام
بالبيئة الداخلية أي جودة األداء املؤسسي ،حمدوداً.

دراسة (أبو عرجة )1997 ،بعنوان “املهنية يف الصحافة األردنية:
العنصر البشري” ،وهي األوىل يف موضوعها على الصحافة األردنية.

اجرى (عزام )2010 ،دراسة هدفت إىل معرفة اجتاهات األردنيني

وقد مشلت عينة عشوائية من الصحفيني يف الصحف اليومية

حنو األداء اإلعالمي ،وتوصلت الدراسة إىل عدم رضا العينة عن أداء

واألسبوعية ،وهدفت إىل تعرف الظروف البيئية اليت حتيط بعمل

وسائل اإلعالم األردنية رغم وجود اجتاهات إجيابية حنو أداء بعض

الصحفيني وحتديد العوامل املؤثرة يف العنصر البشري ،وتوصلت

الوسائل يف بعض املوضوعات ،مع ضعف الدور الرقابي على أعمال

إىل تأكيد إدراك الصحفيني لقيمة التدريب اإلعالمي ودوره

احلكومة والربملان.

يف االرتقاء املهين وض��رورة حتسني األوض��اع املادية للصحفيني،

ويف أجواء الربيع العربي نشر ( )Hawatmeh, 2011دراسة توصلت

وكشفت أن حرية الوصول إىل املعلومات والعالقة مع املصادر ،من

إىل أن السلطات تستخدم ضعف املهنية واجلودة اإلعالمية للمزيد

أهم حتديات تطوير املهنية الصحفية ،وكذلك اهتمام الصحفيني

من الضغوط على وسائل اإلعالم.

بقضية احلرية اإلعالمية .ولفتت النظر إىل مطالب الصحفيني

تعد دراس��ة ( )Berger, 2007اليت رعتها منظمة األمم املتحدة

بتحسني أداء نقابة الصحفيني وتطوير دورها يف رعاية املهنة.

للثقافة والرتبية والعلوم (اليونسكو) ،واحدة من أهم الدراسات

أجرى ( )Breed, 1995دراسة حول الضغوط املهنية اليت واجهها
ً
ً
صحفيا يف صحف
مندوبا
الصحفيون ،ومن خالل مقابلة ()120

اجلديدة يف جماالت تطوير اجلودة اإلعالمية يف الدول النامية.
وضعت اليونسكو الدراسة بهدف تقييم أوضاع مؤسسات التدريب

ً
ضغوطا مهنية وحماوالت سيطرة.
شهدت

اإلعالمي يف إفريقيا ،لوضع اسرتاتيجية للوصول للجودة والتميز

كشفت الدراسة أن أهم أشكال هذه الضغوط هي :استخدام ضغط

هلذه املؤسسات .أعدت الدراسة بتعاون كلية الصحافة والدراسات

السلطة الرمسية ،واحتمال تكليف صحفيني أكثر والء لتغطية

اإلعالمية يف جامعة رودس يف جنوب افريقيا وكلية الدراسات

املوضوعات اخلالفية ،وشطب بعض األج��زاء من املوضوعات

العليا يف الصحافة يف جامعة ( )ESJالفرنسية .ووصلت إىل أن إفريقيا

الصحفية ،وتهديد بأضرار بفرص الرتقية ،وعدم وجود جمموعات

ليست حباجة إىل املزيد من مدارس الصحافة ومراكز التدريب ،بل

ضغط قوية بديلة ميكنها املساندة يف مواجهة االحنراف عن خط

حباجة إىل تطوير قدرات التدريب ،وحتسني جودة املناهج وأدوات

املؤسسة ،والشائعات واألقاويل اليت تنتشر داخل املؤسسة واليت

التدريب بل أطر وبنية إدارة اجلودة يف املؤسسات اإلعالمية.

تنال من أشخاص معنيني ،وتأتي على رغم أن القائم باالتصال

دراسة (السيد )2005 ،تقدم جتربة قناة اجلزيرة اإلخبارية يف

ً
أقره
ال يسأل نفسه عادة عن ما يريده رئيسه ،بل يتبع
منوذجا َّ

صيانة جودة احملتوى املعلوماتي؛ إذ يعد “موقع اجلزيرة نت” أحد

اجملتمع الصحفي على العموم ،ويفرتض أنه كلما اقرتب من هذا

أهم مصادر األخبار واملعلومات على اإلنرتنت باللغة العربية .تقصد

النموذج ضمن النشر والتأثري.

الدراسة بصيانة احملتوى استدامة سالمة ودقة املعلومات وقابليتها

وخلص الباحث إىل أن غرف األخبار يف وسائل اإلع�لام تشهد
ً
ضغوطا متعددة ومعقدة للغاية ،كما تفرض قيودا على الصحفي

على مستويني :األول مراجعة قواعد البيانات املساندة املوجودة

وتكاد تكون فرصتة إلحداث التغيري صعبة ،كما توصلت الدراسة

على نظام النشر الداخلي بهدف خدمة احملتوى اإلعالمي قبل

إىل أن القيود اإلدارية اليت يشهدها هذا النمط من املؤسسات متارس

نشره .واملستوى الثاني يتم بعد عملية النشر مباشرة بغرض

تأثريا على القائم باالتصال يفوق القيود املهنية.

لالسرتجاع وفق معايري جودة حمتوى املعلومات .تتم هذه العملية
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الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

(عبد الرمحن وآخرون )71-70 :1992 ،حددت دراستهم جمموعة من

الوسائل اإلعالمية على حده ،باعتباره جمتمعا مستقال؛ فعلى

املعوقات األساسية اليت حتد من جتويد أداء الصحفيني املهين أهمها

سبيل املثال الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء ممثلة يف العينة

تأثري العالقات الشخصية على األداء املهين ،وعدم االعتماد على

ب( ،)7متثل  ،%100والصحافة اإللكرتونية ( )4صحف إلكرتونية

الصحفيني املتخصصني ،واالعتماد على مصادر األنباء األجنبية.

تشكل  %100يف حني اجملموع العام عرض بشكل مستقل  20وسيلة

وتوصلت إىل عدم وجود ارتباط بني األداء املهين والوضع املادي

وتشكل .%100

والوظيفي للقائمني باالتصال يف كوريا ،وعلى رغم تدني األداء
املهين يتمتع الصحفيون بوضع وظيفي مادي مرتفع .وأرجع

جودة التنظيم

الباحث هذه النتيجة إىل عدم حتمس الصحفيني للحصول على

تشتمل جودة التنظيم تطبيق مؤسسات اإلعالم األردنية لقواعد

معرفة جديدة ،وعدم التزامهم الكامل مبيثاق املشرف الصحفي.

اجلودة واألصول املهنية يف اهلياكل التنظيمية والعالقات واألمناط

وميزت دراسة ( )Gaziano, 1987بني منطني من تأثري األساليب

التنظيمية مبا فيها التنظيم املؤسسي والتنظيم الذاتي ما يوفر

اإلدارية يف غرفة األخبار على األداء الصحفي وجودة احملتوى األول

إجابة السؤال األول من أسئلة الدراسة.

ً
قدرا من احلرية للصحفيني أثناء ممارسة عملهم ،يف حني
مينح

يشري اجلدول رقم ( )2إىل أن معظم املؤسسات اإلعالمية املبحوثة

فرض عدة قيود عليهم.
يتجه الثاني إىل َ

يتوفر فيها هيكل تنظيمي؛ إذ يشري إىل أن ( ) %94,7من املؤسسات

وتوصلت الدراسة إىل أن حنو ( )%50من آراء الصحفيني ذهبت

يتوفر فيها هذه اهليكل ،إال أنه يف آخر ثالث سنوات مل يتم حتديثه

إىل أن صحفهم متارس األساليب السلطوية عليهم ،يف حني ()%26

يف معظم املؤسسات ،وهو ما يعين أن عملية التطوير والتحديث

ً
أسلوبا جيمع بني االجتاه السلطوي واالجتاه
أكدوا أن صحفهم تطبق

اإلداري ضعيفة يف معظم املؤسسات اإلعالمية.

الدميقراطي ،يف حني اجته حنو ( )%34إىل أن األسلوب املتبع يتوقف

فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي يشري اجلدول رقم ( )2إىل أن ()%55

على املوقف املثار ،وأكدت نتائج الدراسة حاجة الصحفيني الدائمة

من وسائل اإلعالم يوجد لديها (مدونة سلوك مهين وأخالقي

ًّ
إجيابيا على أداء وجودة
إىل املشاركة يف اختاذ القرارات مبا سينعكس

للمؤسسة) ،وهو ما يعين أن ( )%45من املؤسسات اإلعالمية ال

العمل ،ومبا يراعي احلاجة الثقافية واأليديولوجية للصحفي الذي

توفر هلا مدونات السلوك األخالقي ،والسيما يف الصحافة املطبوعة

ً
دوما حنو االستقاللية.
يسعى

ووكاالت االنباء؛ إذ إن نسبة املؤسسات اليت يوجد لديها مدونة

إن استعراض الدراسات السابقة يوضح الفجوة البحثية بني اجلهود

سلوك مهين ( ،)%42,9و( )%40يوجد لديها “مجعية أو جلنة

السابقة والدراسة احلالية؛ فهناك ندرة يف الدراسات احلديثة

اجتماعية لإلعالميني يف املؤسسة” ،على الرغم من وجود مجعيات

اليت تناولت إدارة اجلودة يف اإلعالم األردني من منظور مشولي؛
ففي دراسة  Breedودراسة ُ Mannتنوولت الضغوط املهنية اليت

قطاعية ظهرت خالل السنوات اخلمس األخرية ،تعد أداة من أدوات
التنظيم الذاتي مثل مجعية الصحافة اإللكرتونية ،واحتاد اإلذاعات

يواجهها الصحفيون دون التطرق إىل األبعاد الستة كما هو احلال

اجملتمعية ،ونادي الكتاب.

يف هذه الدراسة احلالية ،يف حني تناولت كل من دراسيت Gaziano
و السيد األداء الصحفي وجودة احملتوى .أما دراسة أبو عرجة

كما يشري اجلدول إىل أن ( )%15من املؤسسات اإلعالمية بشكل عام
ً
الحقا بعضوية النقابة من خالل
تطلب من اإلعالميني االلتزام

فقد ركزت على املهنية يف الصحافة ،وهي الدراسة الوحيدة اليت

التسجيل يف سجل الصحفيني املتدربني ،وتركزت يف الصحافة

أجريت على الصحافة األردنية ،واقتصرت على الصحف اليومية

املطبوعة ووك��االت األنباء؛ إذ كانت النسبة ( ،) %14,3واإلذاع��ة

واألسبوعية ،وركزت على التدريب.

والتلفزيون؛ إذ بلغت النسبة ( ،) %22,2يف حني غابت متاما يف

ومن ثم فإن هذه الدراسة تكمل اجلهود السابقة ،كما تستفيد من

الصحافة اإللكرتونية.

األطر النظرية واملعايري اليت طورتها النظريات اإلدارية يف إدارة

فيما يتعلق مبعايري تعيني اإلعالميني فيشري اجلدول رقم()3

اجلودة الشاملة ،وتطبقها يف جمال املؤسسات اإلعالمية.

إىل أن ( )%55من املؤسسات اإلعالمية تراعي معيار املنافسة
املفتوحة يف التعيني ،وخاصة يف اإلذاعة والتلفزيون حيث بلغت

ً
ثالثا :التحليل واملناقشة

النسبة ( )%66,7والصحافة اإللكرتونية (  ،)%75بشكل عام فإن

 -1حتليل أسئلة الدراسة ومناقشتها:

معيار املنافسة املفتوحة يف التعني ضعيف إذا ما علمنا ان  %45من

مت استخدام التحليل االحصائي الوصفي من خالل حزمة ()spss؛

املؤسسات اإلعالمية ال تتقيد بهذا املعيار.

إذ مت االعتماد على النسب املئوية والتكرارات لتحليل أسئلة

يوجد ( )%50من املؤسسات اإلعالمية تطرح إعالنات مفتوحة

الدراسة .وملناقشة وفحص فرضيات الدراسة مت استخدام اختبار

للتعيني ويبدو ذلك أكثر حضورا يف اإلذاعة والتلفزيون بنسبة

( )kruskal wallisالالمعلمي ،وذلك بسبب صغر حجم العينة اليت

( )%55,6والصحافة اإللكرتونية حيث بلغت النسبة(  )%75بينما

تعتمد املؤسسة وحدة للعد والتحليل ،كون هذا االختبار متحررا

كان هذ املعيار ضعيفا جدا يف الصحافة املطبوعة بنسبة (.)%28,6

من االفرتاضات الواجب توفرها من أجل استخدام حتليل التباين

فيما يتعلق باالختبارات فإن ( )%65من الوسائل اإلعالمية تطبق

األحادي.

هذا املعيار؛ إذ كان مطبقا بنسبة ( )%77,8يف مؤسسات اإلذاعة

إن الدراسة قد عرضت النتائج وفق النسب املئوية لكل نوع من

والتلفزيون ،و( )%57,1يف الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء و()%50
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الطويسي و سليمان

جدول ( )2التنظيم والتنظيم الذاتي
الصحافة املطبوعة+وكاالت األنباء

منط التنظيم

اإلذاعة والتلفزيون

اجملموع

الصحافة اإللكرتونية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

وجود هيكل تنظيمي للمؤسسة

5

83.3

9

100

4

100

18

94.7

توجد مدونة سلوك مهين وأخالقي للمؤسسة

3

42.9

6

66.7

2

50

11

55

يوجد مجعية أو جلنة اجتماعية لإلعالميني يف املؤسسة

4

57.1

4

44.4

0

0

8

40

ً
الحقا بعضوية النقابة
تطلب املؤسسة من اإلعالميني االلتزام

1

14.3

2

22.2

0

0

3
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جدول ( )3معايري تعيني اإلعالميني
املعايري /املؤسسة

الصحافة املطبوعة  +وكالة األنباء

اإلذاعة و التلفزيون

اجملموع

الصحافة اإللكرتونية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

املنافسة املفتوحة

2

28.6

6

66.7

3

75.0

11

55

اإلعالن املفتوح

2

28.6

5

55.6

3

75.0

10

50

االختبارات

4

57.1

7

77.8

2

50.0

13

65

املقابالت

5

71.4

8

88.9

4

100

17

85

برنامج تأهيلي لإلعالميني اجلدد

3

42.9

7

77.8

2

50

12

60

جدول ( )4نظم تقييم أداء اإلعالميني
أمناط التقييم /املؤسسة

اإلذاعة و التلفزيون

الصحافة املطبوعة+وكاالت األنباء

اجملموع

الصحافة االلكرتونية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

هل يتم تقييم أداء اإلعالميني

3

42.9

7

77.8

4

100

14

70

هل يوجد نظام موثق لتقييم أداء اإلعالميني

3

42.9

4

44.4

1

25.0

8

40

تقييم دوري عام

4

57.1

8

88.9

3

75

15

70

تقييم حسب املهمة

3

42.9

6

66.7

2

50

11

55

تقييم دوري لكل إعالمي

3

42.9

4

44.4

2

50

9

45

يف مؤسسات الصحافة اإللكرتونية ،وهناك ( )%85من املؤسسات

وتشري نتائج الدراسة حسب اجلدول رقم ( )5إىل وجود ضعف يف

اإلعالمية تطلب مقابالت للتعني يف الوظائف اإلعالمية.

البنى واألطر املؤسسية للتدريب.

أما معيار وجود برنامج تأهيلي لإلعالميني اجلدد فقد تركز

هناك ( )%40فقط من وسائل اإلعالم يوجد لديها قسم للتدريب

تطبيقة يف اإلذاعة والتلفزيون؛ إذ بلغت النسبة ( )%77,8يف حني

داخل املؤسسة و( )%25فقط يوجد لديها سجل توثيق خاص

كان ضعيفا يف الصحافة املطبوعة ( )%42.9والصحافة اإللكرتونية

بالتدريب لكل إعالمي ،و( )%40فقط من املؤسسات اإلعالمية

(.)%50

توفر حوافز للصحفيني الذين يتلقون التدريب ،و( )%30فقط من

يشري اجلدول رقم ( )4إىل نظم تقييم األداء اإلعالمي السائدة

املؤسسات اإلعالمية يوجد لديها جلنة أو جملس للتدريب ،و()%50

يف املؤسسات اإلعالمية األردنية؛ إذ تبني نتائج الدراسة أن %70

فقط من املؤسسات اإلعالمية يوجد لديها تقييم للتدريب.

من املؤسسات متارس تقييما ما للعامليني لديها ،وهناك  %40من

( )%45فقط من املؤسسات اإلعالمية يتوفر لديها خطط تدريبية

املؤسسات يوجد لديها نظام موثق لتقييم الداء ،ويتم تقييم أداء

األردن��ي��ة ،وخاصة اذا ما عرفنا أن( )%40فقط من املؤسسات

اإلعالمني يف ( )%70من املؤسسات اإلعالمية بشكل دوري عام،

اإلعالمية يوجد لديها ميزانية للتدريب.

وبنسبة ( )%55يتم التقييم حسب املهمة ،وبنسبة ( )%45يتم عمل

يف املقابل ميكن القول إن هناك عالقات بني املؤسسات وكليات

تقييم دوري لكل إعالمي.

أو أقسام اإلعالم يف اجلامعات واملعنية بالتأهيل والتدريب بنسبة

يف احملصلة تشري نتائج الدراسة أن مؤسسات اإلعالم األردنية لديها

( ،)%70على الرغم من وجود شكوى متبادلة من وسائل اإلعالم

احلد األدنى من اتباع سياسات التقيم لألداء اإلعالمي ،األمر الذي

وكليات وأقسام اإلعالم يف اجلامعات من عدم وجود تنسيق وتعاون

ال يرتقي إىل مستوى ضمان اجلودة.

مشرتك.

 -2التدريب والكفاية املهنية:

ب -تأهيل اإلعالميني :بهدف التعرف على بعض جوانب الكفاية

أ -األطر املؤسسية للتدريب :يفحص هذا البعد مستوى اجلودة يف

املهنية مت فحص مستوى تأهيل القيادات اإلعالمية يف املؤسسات

البنى واألطر املؤسسية الداخلية يف جمال التدريب والكفاية املهنية،

اإلعالمية األردنية.

13

الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

يشري اجلدول رقم ( )6إىل إن ( )%25من مديري املؤسسات اإلعالمية

العاملون يف هذه املؤسسات ( )76دورة ،منها( )36دورة يف جمال

حيملون مؤهال علميا يف الدراسات العليا يف حني حيمل البقية

الصحافة و( )29يف جمال اإلذاعة والتلفزيون ،و( )11يف الصحافة

البالغة ( )%75دبلوما متوسطا أو توجهيا ،وهو يدل بشكل واضح

اإللكرتونية ،وقد اخنرط يف هذه ال��دورات ( )103من القياديني

على تدني مستوى املؤهل العلمي ملديري املؤسسات اإلعالمية.

اإلعالميني من الصف األول والثاني والثالث (املديرون ورؤساء

أما رؤساء التحرير فيشري اجلدول إىل أن ( )%66,7منهم حاصلون

األقسام والشعب والوظائف اإلشرافية).

على مؤهل علمي يف الدراسات عليا و( )%33.3منهم حاصلون

وبشكل عام ومن خالل هذه املعطيات ميكن القول إن مستوى

عال ،وهذا مؤشر جيد بالنسبة لرؤساء
على بكالوريس أو دبلوم
ٍ

االخنراط يف التدريب اإلعالمي جيد مقابل ضعف األطر املؤسسية

التحرير .أما مديرو التحرير فإن ( )%33.3منهم حاصلون على

للتدريب داخل هذه املؤسسات.

مؤهل يف الدراسات العليا ،و( )%66,7منهم حاصلون على درجة

يوضح اجلدول رقم ( )8مسات االخنراط يف التدريب اإلعالمي:

البكالوريس ،وهو ما يعد مؤشرا جيدا فيما يتعلق باملستوى الثاني

 -السمة األوىل تبدو يف حجم االعتماد على التدريب املمول من

يف إدارة التحرير.

ً
تدريبا باالعتماد
جهات أجنبية .عدد الصحفيني الذين تلقوا
ً
صحفيا بنسبة  %40من حجم
على املساعدات اخلارجية ()84

ج– حجم االخنراط يف التدريب :يشري اجلدول رقم ( )7إىل املؤشرات

االخنراط يف التدريب يف حني كان عدد الصحفيني الذين تلقوا
ً
تدريبا بتمويل من مؤسساتهم أو على حسابهم اخلاص (  ) 129أي

الكمية التقريبية لالخنراط يف التدريب خالل عام 2011؛ إذ بلغ
عدد الصحفيني يف املؤسسات اإلعالمية املبحوثة الذين تلقوا
ً
تدريبا ( ،)216اإلناث منهم ( )37أي بنسبة  %17فقط ،وشكلت أعلى
نسبة اخنراط يف التدريب العاملني يف مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون،
تالهم العاملون يف الصحافة ووكاالت األنباء.
ويشري اجلدول رقم ( )7إىل أن عدد الدورات اليت اليت التحق بها

ً
تدريبا من احملافظات واألقاليم
 ،%60وعدد الصحفيني الذين تلقوا

بتمويل من املؤسسة (  .) 45ومن خالل هذه القراءات يالحظ أن
ً
عائقا
هناك اعتماداً كبرياً على املساعدات اخلارجية ،وهو ما يعد
الستدامة التدريب.
ً
ً
ّ
إقليميا أو
 -السمة الثانية تتمثل يف منو أعداد الذين تلقوا تدريبا

جدول ( )5وجود األطر التنظيمية للتدريب
األطر التنظيمية  /املؤسسة

الصحافة املطبوعة+وكالة األنباء
التكرار

خطة للتدريب يف املؤسسة

اإلذاعة و التلفزيون

النسبة %

التكرار

الصحافة اإللكرتونية
التكرار

النسبة %

اجملموع

النسبة %

النسبة %

التكرار

1

14.3

5

55.6

3

75.0

9

45

ميزانية للتدريب

1

14.3

5

55.6

2

50.0

8

40

ترصد موازنة التدريب يف بند اإلنفاق الرأمسالي

1

14.3

3

33.3

2

50.0

6

30

يوجد قسم للتدريب يف املؤسسة

2

28.6

5

55.6

0

25

7

35

يوجد سجل توثيق بالتدريب لكل إعالمي

2

28.6

2

22.2

1

25.0

5

25

توجد حوافز للصحفيني الذين يتلقون التدريب

2

28.6

4

44.4

2

50.0

8

40

توجد عالقات بني املؤسسة وكليات اإلعالم يف اجلامعات

4

57.1

8

88.9

2

50.0

14

70

توجد جلنة أو جملس للتدريب

2

28.6

4

44.4

0

0

6

30

يوجد تقييم للتدريب

2

28.6

6

66.7

2

50.0

10

50

جدول (  )6املؤهل العلمي للقيادات اإلدارية
املؤهل العلمي للقيادات اإلدارية /املؤسسة

الصحافة املطبوعة  +وكاالت األنباء

الصحافة اإللكرتونية

اإلذاعة والتلفزيون

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

3

42.9

4

57.1

1

25

 -1مدير املؤسسة
•دراسات عليا
•بكالوريوس  +دبلوم عال

0

0

1

12.5

0

0

•دبلوم متوسط  +توجيهي

4

57.1

3

37.5

3

75

•اجملموع

7

100

8

100

4

100

•دراسات عليا

1

14.3

2

28.6

2

66.7

•بكالوريوس  +دبلوم عال

4

57.1

5

71.4

1

33.3

•دبلوم متوسط  +توجيهي

2

28.6

0

0.0

0

0.0

•اجملموع

7

100

7

100

3

100

•دراسات عليا

0

0.0

2

33.3

1

33.3

7

100.0

4

66.7

2

66.7

 -2رئيس التحرير

 -3مدير التحرير
•بكالوريوس  +دبلوم عال
•دبلوم متوسط  +توجيهي
اجملموع

14

7

100

6

100

3

100

الطويسي و سليمان

ًّ
دولي ًا وهم ( ،) 85أي بنسبة  ،%38معظمهم من العامليني يف اإلذاعة

متثل ( ،)%75واليت لديها قواعد واضحة وموثقة مكتوبة للفصل

والتلفزيون تليها الصحافة اإللكرتونية ،يف حني هناك ضعف يف

بني اإلعالنات واألخبار ( .)%65أما فيما يتعلق ببقية السياسات

توفر هذا النوع من الدورات التدريبية يف الصحافة ووكالة األنباء.

والقواعد التحريرية فما تزال غري موثقة وغري واضحة ،وهو ما

 السمة الثالة تتمثل يف انتشار التدريب يف جم��ال الصحافةً
إعالميا،
االستقصائية؛ إذ بلغ عدد الذين تلقوا هذه الدورات ()111

يضعف من قدرة املؤسسة اإلعالمية على متثلها .ينسحب ذلك
على سياسية محاية احلياد وسياسة محاية اخلصوصية وسياسة

وخباصة العاملون يف الصحافة ووكالة األنباء.

املسؤولية اجملتمعية؛ فهناك ضعف يف توثيقها أو تطبيقها؛ إذ كانت

 السمة الرابعة توضح أن االهتمام بالصحافة املتخصصة ما زالً
ً
ً
تدريبا يف اإلعالم
إعالميا فقط هم الذين تلقوا
متوسطا؛ إذ ()76

النسب يف املؤسسات اإلعالمية بشكل عام أقل من (.)%40
فيما يتعلق مبدى ممارسة وسائل اإلعالم يف إلزام اإلعالميني باتباع

املتخصص.

السياسات التحريرية ،يشري اجلدول رقم ( )9إىل أن ( )%80من
املؤسسات اإلعالمية تلزم اإلعالميني باتباع السياسات التحريرية

 -3جودة السياسات التحريرية وإدارة غرف األخبار :

والقواعد املهنية .أقلها يف مؤسسات الصحافة املطبوعة ووكاالت

يتناول هذا احملور اإلجابة على السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة

األنباء ( )%71,4اليت تلزم اإلعالميني باتباع السياسات التحريرية

فيما يتعلق جبودة السياسات التحريرية وقواعد إدارة غرف األخبار،

والقواعد املهنية ،وأكثر املؤسسات إلزاما كانت مؤسسات اإلذاعة

يشري اجلدول رقم ( )9إىل ضعف مؤشر جودة السياسات التحريرية

والتلفزيون وبنسبة مقدارها ( .)%88.9أما الصحافة اإللكرتونية

يف املؤسسات اإلعالمية البمبحوثة بشكل عام؛ إذ إن ( )%25فقط من

فبنسبة مقدارها (.)%75

املؤسسات اإلعالمية لديها دليل للسياسات التحريرية (Editorial
 )Guideوالسيما يف الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء ،بنسبة

 -4االستقاللية اإلعالمية:

مقدارها ( )%28,6ويالحظ أن املؤسسات اإلعالمية اليت يوجد

أ -سياسات احلد من التدخل والضغوط اخلارجية :يتناول هذا

لديها قواعد واضحة وموثقة مكتوبة للفصل بني اآلراء واألخبار

احملور مستوى جودة تطبيق املؤسسات لضوابط ضمان االستقاللية

جدول (  ) 7املؤشرات الكمية لالخنراط يف التدريب خالل عام 2011
الصحافة ووكالة األنباء

املؤشرات الكمية لالخنراط يف التدريب

التكرار

اإلذاعة والتلفزيون
التكرار

النسبة %

الصحافة اإللكرتونية
التكرار

النسبة %

اجملوع

النسبة %

النسبة %

التكرار

ً
تدريبا
عدد الصحفيني يف املؤسسة الذين تلقوا

97

45

103

47.6

16

7.4

216

100

ً
تدريبا
عدد الصحفيات اإلناث اللواتي تلقني

20

54

11

29.7

6

12.3

37

100

عدد الدورات اليت نظمتها املؤسسة لتدريب اإلعالميني

36

47.3

29

38.1

11

14.6

76

100

عدد القياديني اإلعالميني الذين تلقوا تدريب

13

12.6

86

83.5

4

3.9

103

100

جدول (  ) 8مسات االخنراط يف التدريب خالل عام 2011
الصحافة ووكالة األنباء

مسات االخنراط يف التدريب

اإلذاعة والتلفزيون

اجملموع

الصحافة االلكرتونية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة %

ً
تدريبا باملساعدات اخلارجية
عدد الصحفيني الذين تلقوا

33

39.2

41

48.8

10

12

84

100

ً
تدريبا بتمويل من املؤسسة
عدد الصحفيني الذين تلقوا

21

16.4

85

65.8

23

17.8

129

100

ًّ
ًّ
ً
دوليا
إقليميا أو
تدريبا
عدد الصحفيني الذين تلقوا

9

10.5

69

81.1

7

8.4

85

100

ً
تدريبا بتمويل من املؤسسة
عدد الصحفيني من احملافظات تلقوا

30

66.6

12

26.6

3

6.8

45

100

ً
تدريبا يف جمال الصحافة االستقصائية
عدد الصحفيني الذين تلقوا

96

86.4

12

10.8

3

2.8

111

100

ً
تدريبا يف اإلعالم املتخصص
عدد الصحفيني الذين تلقوا

35

46

25

33

16

21

76

100

جدول (  )9يبني مدى توفر توثيق السياسات التحريرية يف املؤسسات اإلعالمية
توثيق السياسات التحريرية /املؤسسة

الصحافة املطبوعة+وكاالت األنباء

اإلذاعة والتلفزيون

الصحافة اإللكرتونية

التكرار

النسبة %

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة %

اجملموع
التكرار

النسبة %

2

28.6

3

33.3

0

0

5

25

دليل لنمط التحرير يف الشكل واللغة ()Style book

2

28.6

3

33.3

1

25

6

30

منظومة مكتوبة للسلوك املهين ُي َ
لزم اإلعالميون بها

4

57.1

4

44.4

1

25

9

45

قواعد موثقة للفصل بني اآلراء واألخبار

6

85.7

6

66.7

3

75.0

15

75

قواعد موثقة للفصل بني اإلعالنات واألخبار

4

57.1

6

66.7

3

75.0

13

65

دليل للسياسة التحريرية ()Editorial Guide

قواعد موثقة حلماية احلياد وضمان عدم التحيز التحريري

3

42.9

3

33.3

2

50

8

40

سياسة موثقة لقواعد محاية اخلصوصية

3

42.9

2

22.2

0

0

5

25

سياسة موثقة للمسؤولية اجملتمعية

1

14.3

0

0

1

25

2

10

15

الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

جدول ( )10توفر تعليمات موثقة ضمن قواعد غرف األخبار والتحرير حتد من الضغوط والتدخالت اخلارجية
تعليمات حتد من الضغوط والتدخل
اخلارجي

اإلذاعة والتلفزيون

الصحافة املطبوعة ووكالة األنباء

اجملموع

الصحافة االلكرتونية

تعليمات مكتوبة

تعليمات شفوية

تعليمات مكتوبة

تعليمات شفوية

تعليمات مكتوبة

تعليمات شفوية

تعليمات مكتوبة

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تعليمات شفوية

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

تكرار

نسبة%

0

0

2

28.6

0

0

4

44.4

0

0

2

50

0

0

8

40

األجهزة األمنية

0

0

2

28.6

0

0

5

55.6

0

0

2

50

0

0

9

45

النخب والقوى السياسية

0

0

2

28.6

0

0

5

55.6

0

0

2

50

0

0

9

45

القطاع اخلاص واملعلنني

احلكومة والسلطات

0

0

3

42.9

3

33.3

4

44.4

0

0

2

50

3

15

9

45

اجملتمع املدني

0

0

1

14.3

2

22.2

4

44.4

0

0

2

50

2

10

7

35

اجملموعات الدينية

1

14.3

2

28.6

2

22.2

4

44.4

0

0

1

25

3

15

7

35

القبائل والعشائر

1

14.3

1

14.3

1

11.1

5

55.6

0

0

1

25

-

-

7

35

املؤسسات الدولية

1

14.3

1

14.3

2

22.2

4

44.4

0

0

1

25

3

15

6

30

جدول ( )11قواعد موثقة حول سياسة اإلعالن التجاري
الصحافة املطبوعة+وكاالت األنباء

قواعد موثقة حول سياسة
اإلعالن التجاري  /املؤسسة

التكرار

اإلذاعة و التلفزيون
التكرار

النسبة %

الصحافة اإللكرتونية
التكرار

النسبة%

اجملموع

النسبة%

النسبة%

التكرار

التسعري املوحد لإلعالنات

7

100.0

8

88.9

4

100.0

19

95

الفصل بني اإلعالنات واألخبار

4

57.1

8

88.9

3

75

15

75

اإلعالنات غري املالئمة

4

57.1

8

88.9

4

100.0

16

80

جدول ( )12يوضح مدى تعرض قواعد غرف األخبار والتحرير حملاوالت التدخل اخلارجي من قبل املتنفذين
تعرض غرف األخبار للضغط

الصحافة املطبوعة  +وكاالت األنباء

وللتدخل اخلارجي  /املؤسسة

الصحافة اإللكرتونية

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

4

57.1

2

22.2

1

25

7

35

األجهزة األمنية

3

42.9

1

11.1

0

0.0

4

20

النخب والقوى السياسية

3

42.9

3

33.3

3

75

9

45

القطاع اخلاص واملعلنون

3

42.9

0

0.0

1

25

4

20

اجملتمع املدني

2

28.6

3

33.3

2

50

7

35

اجملموعات الدينية

2

28.6

3

33.3

1

25

6

30

القبائل والعشائر

3

42.9

3

33.3

2

50

8

40

املؤسسات الدولية

1

14.3

0

0

0

0.0

1

5

احلكومة والسلطات

التكرار

اإلذاعة و التلفزيون

اجملموع

جدول ( )13نظم وأدوات املساءلة اإلعالمية
الصحافة املطبوعة  +وكاالت األنباء

نظم وأدوات املساءلة اإلعالمية  /املؤسسة

اإلذاعة و التلفزيون

الصحافة اإللكرتونية

اجملموع

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

0

0

1

11.1

0

0

1

5

وجود تعليمات موثقة لضمان حق الرد والتصحيح

6

85.7

4

44.4

1

25

11

55

وجود قسم خمتص يف الوسيلة الستقبال شكاوى اجلمهور

4

57.1

6

66.7

4

100

14

70

3

42.9

6

66.7

4

100

13

65

3

42.9

3

33.3

4

100

10

50

2

28.6

4

44.4

1

25

7

35

حمرر اجلمهور (حمرر متخصص يف شكاوى اجلمهور على حمتوى وأداء الوسيلة
()Ombudsman

وجود نظام رصد ومراقبة للمحتوى اإلعالمي للوسيلة
وجود نظام الستقبال شكاوى اجلمهور على اإلنرتنت
يؤكد ميثاق الشرف اإلعالمي للمؤسسة مبادئ املساءلة

جدول ( )14نظم وأدوات اsلتقييم الذاتي
نظم وأدوات التقييم الذاتي

الصحافة املطبوعة  +وكاالت األنباء

اإلذاعة و التلفزيون

التكرار

النسبة%

التكرار

الصحافة اإللكرتونية

النسبة%

التكرار

النسبة%

اجملموع
التكرار

النسبة%

اجتماع تقييم لألداء املهين اليومي

5

71.4

6

66.7

2

50.0

13

65

تقارير داخلية دورية لتقييم األداء املهين واحملتوى اإلعالمي

5

71.4

8

88.9

4

100.0

17

85

مقارنة يومية مع أداء املؤسسات اإلعالمية املشابهة احمللية

6

85.7

5

55.6

2

50.0

13

65

مقارنة دورية مع أداء مناذج ناجحة من املؤسسات العاملية

4

57.1

7

77.8

3

75.0

14

70

تقييم دوري ألداء كل قسم يف املؤسسة

3

42.9

7

77.8

1

25

11

55

تقييم دوري ألداء كل إعالمي

3

42.9

7

77.8

4

100.0

14

70

16

الطويسي و سليمان

يف البيئة الداخلية ،اليت تعين ما توفره املؤسسة اإلعالمية من

اجلهات احلكومية .أما تدخل األجهزة األمنية فإن ( )%20من

ضمانات أثناء قيامها مبهامها اإلعالمية ،حتد من التدخل وممارسة

املؤسسات تعرضت لتدخل من هذه اجلهات خالل آخر ثالثة أشهر

الضغوط على املؤسسة وعلى الصحفيني ،وهو ما جييب السؤال

من إجراء الدراسة ،وكان أكثرها الصحافة املطبوعة (.)%42,9

السادس من أسئلة الدراسة.

يف املقابل تبدو املفارقة بأن مصادر التدخل والضغوط األخرى

يشري اجلدول رقم ( )10إىل وجود ضعف يف توفري تعليمات موثقة

مثل النخب والقطاع اخلاص واجملتمع املدني واجملموعات الدينية

ضمن قواعد غرف األخبار والتحرير حتد من ضغوط أو تدخالت

والقبائل واملؤسسات الدولية معضمها مارست ضغوطا على غرف

اخلارجية من قبل املتنفذين؛ إذ تقرتح الدراسة مثانية مصادر

األخبار والتحرير يف الصحافة اإللكرتونية ثم اإلذاعة والتلفزيون

معروفة للتدخل وممارسة الضغود على غرف األخبار ،تبني

أكثر من الصحافة املطبوعة.

النتائج أن أربعة مصادر منها ليس لدى أية مؤسسة إعالمية أية
ً
حتريريا ،هي :التدخل احلكوميٍ ،وتدخل
قواعد موثقة ملعاملتها
األجهزة األمنية ،وتدخل النخب والقوى السياسية ،وتدخل العشائر

 -5املساءلة اإلعالمية:
يتناول هذا احملور مدى ما توفره املؤسسات اإلعالمية من أدوات

والقبائل .يف املقابل يوجد احلد األدنى من القواعد التحريرية لدى

وما تتبعه من نظم للمساءلة اإلعالمية ومدى االلتزام بها ،ما

 % 15من املؤسسات املبحوثة فقط حول القطاع اخلاص ،واجلهات

جييب على السؤال السابع من أسئلة الدراسة.

الدولية ،واجملتمع املدني ،واجملموعات الدينية.

يشري اجل��دول رقم ( )13إىل أن ممارسات املساءلة اإلعالمية يف

يف اجلهة املقابلة تبدو احلصيلة حتى الضمانات الشفوية املتمثلة

مؤسسات اإلعالم األردنية موجودة حبدها األدنى لكنها ال ترتقي

بوجود تعليمات شفوية لطرق معاملة مصادر التدخل والضغوط

إىل مستوى اجلودة اليت ما تزال متدنية يف املؤشرات الفرعية التين

السابقة متدنية؛ فبالنسبة لتدخل احلكومة والسلطات التنفيذية

تقرحها الدراسة وعددها مخسة مؤشرات.

يشري اجلدول إىل أن ( )%40فقط من املؤسسات اإلعالمية توفر

ال وجود حملرر اجلمهور أو قاضي اجلمهور (حمرر متخصص لشكاوى

تعليمات شفوية حتد من تدخل هذه السلطات .أما تدخل األجهزة

اجلمهور حملتوى الوسيلة وأدائها  ،)ombudsmanإال يف مؤسسة

األمنية فإن ( )%45من املؤسسات توفر تعليمات شفوية حتد من

واحدة من مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون ،أي إن  %95من املؤسسات

تدخل هذه اجلهات ،كذلك األمر بالنسبة لبقية املتنفذين من

ال يوجد بها .يف حني ( )%55من املؤسسات اإلعالمية يوجد لديها

النخب والقطاع اخل��اص واجملتمع املدني واجملموعات الدينية

تعليمات واضحة وموثقة لضمان حق الرد والتصحيح والسيما يف

والقبائل واملؤسسات الدولية؛ إذ توفر تعليمات شفوية يف حدود

الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء.

( )%45من املؤسسات املبحوثة .وتدل هذه النتائج على ضعف بنية

كما يشري اجل��دول إىل أن ( )%70من املؤسسات اإلعالمية توفر

الضمانات الداخلية يف املؤسسات اإلعالمية يف محاية اإلستقاللية

قسما خمتصا الستقبال شكاوي اجلمهور والسيما يف الصحافة

من منظور جودة الضمانات واستدامتها.

اإللكرتونية .أما اإلذاعة والتلفزيون فبنسبة ( )%66.7ويف الصحافة
املطبوعة ووك��االت األنباء بنسبة ( ،)%57,1كما أن

( )%65من

ب -وجود سياسات واضحة لإلعالن التجاري :فيما يتعلق مبدى

املؤسسات اإلعالمية يوجد لديها قسم لرصد ومراقبة احملتوى

توفري املؤسسات اإلعالميه لقواعد موثقة حول سياسة اإلعالن

اإلعالمي للوسيلة والسيما الصحافة اإللكرتونية .وهناك ()%50
ً
نظاما الستقبال
من املؤسسات اإلعالمية توفر من خالل اإلنرتنت

توفر مثل هذه القواعد.

شكاوي اجلمهور للمحتوى والسيما يف الصحافة االلكرتونية،

ففيما يتعلق بالتسعري املوحد لإلعالنات فإن ( )%95من املؤسسات

وبنسب متدنية يف املؤسسات اإلعالمية األخرى ،وإن ( )%35فقط

اإلعالمية توفر تسعرية موحدة لإلعالنات ،و( )%75من املؤسسات

من الوسائل اإلعالمية تتبنى مبادئ املساءلة يف ميثاق الشرف

اإلعالمية تقوم بالفصل بني اإلعالنات واألخبار ،و ( )%80من

اإلعالمي للمؤسسة أو يف مدونة السلوك اإلعالمي.

التجاري ،يشري اجلدول رقم ( ،)11إىل أن معظم املؤسسات اإلعالمية

املؤسسات اإلعالمية توفر قواعد موثقة حول اإلعالنات غري
املالئمة.

 -6التحسني املستمر والتطوير والتحديث:
يعد ُبعد التحسني املستمر والتحديث أحد أهم أبعاد ضمان اجلودة

ج -التدخل الوضغوط املباشرة :يتناول هذا املؤشر تعرف مدى

يف قطاع اخلدمات ،ولغايات هذه الدراسة مت اإلستدالل على التحسني

تعرض غرف األخبار والتحرير حملاوالت التدخل اخلارجي خالل

املستمر بقدرة املؤسسة على إرساء تقاليد مؤسسية ومهنية يف

آخر ثالثة أشهر.

التقييم الذاتي لألداء املهين ،وقدرة املؤسسة على مواكبة التحديث

يشري اجل��دول رقم ( )12إىل أن أكثر مصادر التدخل والضغوط

يف البنى التحتية ووسائل اإلنتاج اإلعالمي ومواكبة التكنولوجيا

اخلارجية تأتي من قبل النخب والقوى السياسية ثم من قبل

اإلعالمية.

العشائر والقبائل ثم احلكومة؛ إذ إن ( )%35من املؤسسات اإلعالمية

وإلجابة السؤال الثامن من أسئلة الدراسة ،املتضمن :هل توجد

تعرضت لضغوط وتدخل حكومي ،والسيما الصحافة املطبوعة؛

نظم وممارسات لتقييم األداء اإلعالمي؟ يشري اجلدول رقم (،)14

إذ إن تعرض ( )%57من هذه املؤسسات للضغط والتدخل من قبل

إىل أن ( )%65من املؤسسات اإلعالمية تقوم بعقد اجتماع تقييم

17

الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

جدول ( )15مالمح التطوير والتحديث يف البنية التحتية ووسائل اإلنتاج ومواكبة التكنولوجيا
الصحافة املطبوعة  +وكاالت اإلنباء

التطوير والتحديث يف البنية التحتية ووسائل اإلنتاج ومواكبة
التكنولوجيا

اإلذاعة والتلفزيون

التكرار

النسبة%

يوجد موقع إلكرتوني للمؤسسة

7

100

9

يوفر املوقع االلكرتوني التفاعل مع اجلمهور

6

85.7

6

يتوفر جهاز حاسوب لكل إعالمي

7

100

9

يوجد أرشيف الكرتوني حملتوى الوسيلة

7

100

9

6

85.7

4

يوجد ثالث اشرتاكات أو أكثر مع وكاالت األنباء الرئيسية
توجد اشرتاكات مع وكاالت وقواعد معلومات متخصصة (التقارير

2

اخلاصة ،والصور ،والوثائق)...،

التكرار

3

28.6

الصحافة اإللكرتونية

النسبة%

اجملموع

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

100

4

100

20

100

66.7

4

100

16

80

100

4

100

20

100

100

4

100

20

100

44.4

1

25.0

11

55

33.7

0

0

25

5

جدول ( )16يبني نتائج اختبار ( ) kruskal wallisالالمعلمي لتحديد الفروق بني نوع الوسيلة اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجلودة
العدد
أبعاد اجلودة

البعد التنظيمي (األمناط التنظيمية)

الوسط الرتتييب

صحافة
مطبوعة

إذاعة
وتلفزيون

صحافة
إلكرتونية

صحافة
مطبوعة

إذاعة
وتلفزيون

صحافة
إلكرتونية

قيمة كاي تربيع

مستوى الدلة

7

9

4

9.93

9.33

14.13

2.066

356.

البعد التنظيمي (التنظيم الذاتي)

7

9

4

9.57

9.57

14.00

1.887

389.

التدريب والكفاية املهنية (األطر التنظيمية للتدريب)

7

9

4

13.43

8.56

9.75

2.844

241.

السياسات التحريرية (توثيق السياسات التحريرية)

7

9

4

9.50

10.78

11.63

372.

830.

االستقاللية (الضغوط على رئاسة التحرير وغرف األخبار)

7

9

4

9.71

11.50

9.63

521.

771.

أدوات نظم املسائلة اإلعالمية

7

9

4

11.29

11.00

8.00

952.

621.

التقييم الذاتي

7

9

4

13.00

8.22

11.25

2.843

241.

التطوير والتحسني املستمر

7

9

4

7.29

11.72

13.38

4.014

134.

األداء املهين اليومي و ( )%85من املؤسسات اإلعالمية تقوم بإعداد

اختبار الفرضيات:

تقارير داخلية دورية لتقييم األداء املهين واحملتوى اإلعالمي،

الختبار الفرضيات ُ
استخدم اختبار ( )kruskal wallisالالمعلمي،
بسبب صغر حجم العينة ،ك��ون ه��ذا االختبار متحرراً من

أداء املؤسسات اإلعالمية املشابهة احمللية و ( )%70من املؤسسات

االفرتاضات الواجب توفرها من أجل استخدام حتليل التباين

اإلعالمية تقوم بعمل مقارنة دوري��ة مع أداء من��اذج ناجحة

األحادي واجلدوالن رقم ( )16و ( )17يوضحان نتائج االختبار.

من املؤسسات العاملية املشابهة يف جماهلا ،و (  )%55من املؤسسات

حيث يبني اجلدول رقم ( )16أنه ال فروق ذات داللة إحصائية بني

اإلعالمية تقوم بعمل تقييم دوري ألداء كل قسم يف املؤسسة،

نوع الوسيلة اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجلودة.

و ( )%70من املؤسسات اإلعالمية تقوم بعمل تقييم دوري ألداء

وفيما يتعلق بالفرضية الثانية املتضمنة ( توجد فروق ذات داللة

كل إعالمي ،إال أن هناك ضعفا يف هذا اجلوانب الثالثة األخرية يف

إحصائية عند مستوى الداللة  0.05 = άبني منط ملكية املؤسسة

الصحافة املطبوعة ووكاالت األنباء.

اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجلودة الستة املعرفة يف املشكلة

وإلجابة السؤال التاسع من أسئلة الدراسة ،املتضمن :هل توجد

الدراسية يف املؤسسات اإلعالمية) ،يبني اجلدول رقم ( )17أنه ال

سياسات وممارسات يف جمال التحسني املستمر والتطوير اإلعالمي

فروق ذات داللة إحصائية بني منط الوسيلة اإلعالمية ومدى

واإلداري يف املؤسسة اإلعالمية؟ يشري اجل��دول رقم ( )15إىل أن

االلتزام بأبعاد اجلودة.

و ( )%65من املؤسسات اإلعالمية تقوم بعمل مقارنة يومية مع

املؤسسات اإلعالمية املبحوثة كافة ،لديها موقع الكرتوني.
( )%80من مواقع املؤسسات اإلعالمية توفر خدمة التفاعل مع

رابعا :نتائج الدراسة والتوصيات

اجلمهور ،و ( )%80من املؤسسات اإلعالمية توفر جهاز حاسوب لكل

نتائج الدراسة:

إعالمي ،واملؤسسات اإلعالمية كافة يتوفر لديها أرشيف إلكرتوني

النتيجة العامة اليت توصلت اليها الدراسة هي تدني مستوى املمارسة

حملتوى الوسيلة وهذا مؤشر جيد على التطوير والتحديث يف

الفعلية ألبعاد اجلودة يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ممثلة يف

اجلوانب التكنولوجية ،يف حني ( )%55من املؤسسات اإلعالمية

عشرين مؤسسة إعالمية خضعت لدراسة واقع تطبيق وممارسة

تشرتك مع وكاالت األنباء الرئيسية وخباصة مؤسسات الصحافة

ستة أبعاد أساسية من أبعاد اجلودة يف البيئة الداخلية ملؤسسات

املطبوعة ووكاالت االنباء ،يف حني هناك ضعف يف هذا اجلانب يف

اإلعالم .ومشلت هذه املؤسسات ثالث فئات من وسائل اإلعالم ،هي:

املؤسسات اإلعالمية األخرى ،وهناك ضعف يف االشرتاك يف قواعد

الصحافة املطبوعة ووكالة األنباء ،واإلذاعة والتلفزيون ،والصحافة

البيانات املتخصصة يف جمال اإلعالم؛ إذ إن املشرتكني من املؤسسات

اإللكرتونية ،ويف نفس الوقت تؤكد هذه النتيجة وجود احلد األدنى

اإلعالمية بلغت نسبتهم ( )%25فقط ،واحنصرت يف اإلذاع��ة

من تطبيقات اجلودة يف بعض أبعادها املقرتحة.

والتلفزيون بنسبة ( ،)%33,7والصحافة ووكاالت األنباء بنسبة

يف ضوء حتليل األبعاد السابقة

(.)%28,6

املؤسسات اإلعالمية األردنية يف تطبيق أبعاد اجلودة املقرتحة يف
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تتضح

طبيعة توزيع قدرات

الطويسي و سليمان

جدول ( )17يبني نتائج اختبار ( ) kruskal wallisالالمعلمي لتحديد الفروق بني منط الوسيلة اإلعالمية ومدى االلتزام بأبعاد اجلودة
منط امللكية العدد
أبعاد اجلودة

البعد التنظيمي (األمناط التنظيمية)

الوسط الرتتييب
قيمة كاي تربيع

مساهمة
عامة

خاصة

حكومية

جمتمعي

مساهمة
عامة

خاصة

حكومية

مستوى الدلة

جمتمعي

3

10

4

3

8.67

13.20

6.88

8.17

4.677

197.

البعد التنظيمي (التنظيم الذاتي)

3

10

4

3

5.17

12.70

11.38

7.33

5.139

162.

التدريب والكفاية املهنية (االطر التنظيمية للتدريب)

3

10

4

3

13.67

10.45

9.50

8.83

1.253

740.

السياسات التحريرية (توثيق السياسات التحريرية)

3

10

4

3

12.67

9.85

6.88

15.33

4.114

249.

االستقاللية (الضغوط على رئاسة التحرير وغرف االخبار)

3

10

4

3

6.33

10.85

13.25

9.83

2.697

441.

املساءلة والتقييم (أدوات نظم املساءلة اإلعالمية)

3

10

4

3

11.50

10.65

9.13

10.85

335.

953.

التقييم الذاتي

3

10

4

3

11.33

11.50

6.00

12.33

3.164

367.

التطوير والتحسني املستمر

3

10

4

3

9.50

10.40

7.75

15.50

3.660

301.

ً
مؤسسات اإلعالم ،مشلت األبعاد الستة السابقة  76مؤشراً
فرعيا،
ً
منها  64مؤشراً
مؤسسيا أي ذا صلة ببيئة املؤسسة الداخلية و 12

الداخلية للمؤسسات اإلعالمية غري صديقة لالستقاللية .وإىل
حد ما ميكن القول إنها قابلة لالنقياد من البيئة اخلارجية ،يبدو

ً
مؤشراً
فرديا ترتبط باألفراد العاملني يف املؤسسة من إعالميني

ذلك من استعراض بعض املؤشرات الدالة على متكني وبناء قدرات

وإداريني وترتبط بالبعد اخلاص بالتدريب والتأهيل والكفاية

املؤسسة يف محاية االستقاللية ،مثل وجود تعليمات موثقة يف

املهنية وهي مسات فردية أكثر من كونها مسات مؤسسية.

محاية االستقاللية ،وتعليمات موثقة حتد من التدخل اخلارجي

 -1توصلت الدراسة إىل أن مستوى تطبيق معايري اجلودة املقرتحة

من السلطة ،والقوى السياسية ،واجلماعات الدينية ،والعشائر،

وفق ستة أبعاد ،متدن بشكل عام؛ إذ من بني ستة أبعاد تطبق

واملنظمات الدولية ،واجملتمع املدني.

املؤسسات اإلعالمية ثالثة أبعاد فقط باملعدل مبستوى يتجاوز

 -5يف الوقت الذي كشفت فيه النتائج العامة ضعف مؤشرات جودة

( ،)%50وهي أبعاد اجلودة يف التحسني املستمر والتطوير يف البنى

األطر التنظيمية للتدريب والكفاية املهنية ،ال بد من اإلشارة إىل أن

التحتية ووسائل اإلنتاج ثم املساءلة اإلعالمية وأخريا التنظيم.

معدل اجلودة حسب اجلدول ( )16على أساس املؤشرات ذات الصلة

وباستعراض معدل املؤشرات الفرعية لكل بعد ،يتبني أن الوحيد

باألطر التنظيمية للمؤسسات .أما املؤشرات األخرى فقد قاست

الذي حيقق مستوى جيدا يف اجلودة هو ُبعد التحسني املستمر

معدالت االخن��راط يف التدريب لألفراد ومسات هذا االخن��راط.

الذي حققت مؤشراته الفرعية ما معدله  ،%75يف حني حقق ُبعدا

وتشري نتائج معدالت االخنراط يف التدريب ومسات هذا االخنراط

املساءلة  %60والتنظيم  ،%55أي احلد األدنى من اجلودة.

أنها جيدة يف املعدل العام ،وهو األمر الذي ال يوافق واقع األطر

 -2كشفت الدراسة ضعف جودة املمارسات اإلعالمية يف ثالثة أبعاد

التنظيمية اخلاصة بالتدريب والكفاية املهنية ،مثال ذلك ندرة

أخرى يف تطبيقات اجلودة حسب معايري املماراسات اجلديدة يف

وجود أقسام أو وحدات للتدريب يف املؤسسات ،وضعف وجود أقسام

العامل؛ إذ تبني ضعف تطبيق معايري اجلودة يف معدل ( )9مؤشرات

للتدريب أو خطط للتدريب أو جمالس أو جلان دائمة للتدريب.

يف ُبعد السياسات التحريرية وإدارة غرف األخبار ،بواقع ،%45

 -6كشفت نتائج الدراسة وجود حد أدنى من ممارسات وتطبيقات

ومبعدل قريب يف ُبعد التدريب والكفاية املهنية  ،%4يف حني تبني

املساءلة ،من توفر نظم وأدوات املساءلة ،ولكنها ال تصل إىل مستوى

أن أكثر أبعاد اجلودة املهنية يف البيئة الداخلية لوسائل اإلعالم

اجلودة ،ومنها توفر احلد األدنى من وجود ممارسات ضمان احلق

تطبيقا يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ،هو بعد االستقاللية

يف الرد والتصحيح ،وهناك نسبة جيدة من املؤسسات اإلعالمية

اليت مت قياسها عمليا من خالل  24مؤشرا فرعيا ،تبني أن معدل

يتوفر لديها قسم خمتص لشكاوى اجلمهور ،ونصف املؤسسات توفر

تطبيقها يف حدود .%35

نظم إلكرتونية الستقبال شكاوى اجلمهور ،فيما ال يوجد يف العموم

 -3أوضحت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم األردنية حتقق مستوى
جيداً من معايري اجلودة يف ُبعد التحسني املستمر والتطوير يف البنى

لدى املؤسسات اإلعالمية حمرر للجمهور أو قاضي املظامل الذي
ميثل مصاحل اجلمهور.

ّ
ويعد هذا البعد
التحتية ووسائل اإلنتاج واستيعاب التكنولوجيا،

 -7تعاني وسائل اإلعالم األردنية حسب نتائج الدراسة من ضعف

أحد األسس املتينة لنمو صناعة إعالمية مزدهرة؛ إذ أثبتت نتائج

السياسيات التحريرية من منظور اجلودة القائم يف هذا الشأن على

الدراسة أن مؤسسات اإلعالم األردنية تتمتمع مبستوى جيد يف

وجود معايري سابقة وسياسات موثقة يف إدارة التحرير وغرف

البنى التحتية ،ويف توفر واستخدام التكنولوجيا املعاصرة والسيما

األخبار؛ إذ تعاني معظم وسائل اإلع�لام من عدم وج��ود أدلة

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

لتعليمات التحرير ،وهو ما جيعل السياسية التحريرية غامضة

 -4ذهبت نتائج ال��دراس��ة إىل أن ج��ودة مؤشرات االستقاللية
ً
تطبيقا يف املؤسسات اإلعالمية
اإلعالمية هي أدنى أبعاد اجلودة

وغري مفهومة لإلعالميني كافة ،وقابلة للتغري والتبدل حسب
املواقف ،كما أن معظم الوسائل ال يتوفر لديها كتاب منط وأسلوب
استخدام اللغة ( ،)Style bookالذي يوحد منط وأسلوب التحرير يف

األردنية ،ويف الوقت الذي أتاح هذا البعد أوسع قاعدة من املؤشرات
ً
الفرعية مشلت  24مؤشراً
فرعيا ،كان معدل تطبيق هذه املؤشرات

استخدام اللغة واملفاهيم ويقلل من التحيز .ينسحب ذلك بشكل

ضعيفا باجململ يف معظم هذه املؤسسات ،وهو ما يعين أن البيئة

أعمق وأكثر بعدا عن معايري اجلودة يف توثيق السياسات وتعريفها
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الضغوط املهنية يف املؤسسات اإلعالمية األردنية ...

 -8مت تناول التقييم املهين داخل املؤسسسات على مستويني:

ليمثل مصاحل مجهور الوسيلة.
ً
سابعا :ترى بعض االجتاهات العلمية واملهنية أن املزيد من التنظيم

يف جماالت اخلصوصية والفصل بني اآلراء واألخبار.
األول فيما يتعلق بتقيم األداء املهين للموارد البشرية يف املؤسسة

الرمسي يف اإلعالم قد يعوق احلرية ،وهو ما يؤكد ضرورة الرتكيز

من صحفيني وفنيني وإداريني ،ومت تناوله ضمن ُبعد التنظيم.

على التنظيم الذاتي للمجتمع اإلعالمي ،وهذا التنظيم يبدأ من

الثاني يتناول تقويم األداء املهين للمؤسسة من خالل تقييم

البيئة الداخلية للمؤسسات اإلعالمية األردنية ،وهو ما يتطلب

املنتج اإلعالمي ،وجاء ذلك ضمن ُبعد املساءلة؛ إذ كشفت الدراسة

وفق نتائج الدراسة أن تتبين املؤسسات مدونات واضحة وشاملة

وجود احلد األدنى من تطبيقات التقييم الذاتي للمحتوى واملنتج

للسلوك اإلعالمي وأخالقيات املهنة وتطور أطر تنظيمية غري

اإلعالمي.

رمسية للمسؤولية العامة.

توصيات الدراسة

املراجع

يف ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة مؤسسات اإلعالم األردني

السيد ،حممد ( )2005صيانة احملتوى املعلوماتي :جتربة موقع

باالنتقال إىل تطبيق إدارة اجلودة وفق أفضل املمارسات اليت تراعي

اجلزيرة نت (حبث مقدم ملؤمتر صحافة اإلنرتنت ،كلية االتصال،

منظوري اجلودة يف مؤسسات اخلدمات واملهنية يف األداء اإلعالمي

جامعة الشارقة  23-22نوفمرب .)2005

وحمدداته واحتياجاته .وتلخص أهم التوصيات فيما يلي:
ً
أوال :حاجة مؤسسات اإلعالم األردني يف القطاعات كافة (العامة،

عبد الرمحن ،عواطف و عبد اجمليد ،ليلى و كامل جنوى (،)1992

واخل��اص��ة ،واجملتمعية) ،إىل نشر ثقافة اجل��ودة على املستوى
ً
انطالقا من تعزيز التزام القيادات واإلدارات اإلعالمية
املؤسسي

القائم باالتصال يف الصحافة املصرية ،سلسلة الدراسات الصحفية،
كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة.

باجلودة مدخلاً
ًّ
أساسيا إىل إدارة املؤسسة اإلعالمية.
ً
ثانيا :إعادة هيكلة داخلية ملؤسسات اإلعالم األردني مبا يوافق

أبو عرجة ،تيسري ( .)1997املهنية يف الصحافة األردنية”العنصر

مبادئ اجل��ودة اإلداري��ة واملهنية ومعايريهما ،ويشمل اهلياكل

البشري” :دراسة ميدانية ،اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم يف كلية

التنظيمية ومبادئ الفصل بني التحرير واإلدارة ووصف الوظائف

اإلعالم ،جامعة القاهرة ،العدد الثاني ،ابريل-يونيو.1997 ،

واألهداف.
ً
ثالثا :تطوير نظم مؤسسية لبناء الكفاية املهنية يف املؤسسات

عزام ،عبد اجمليد وكاتيب ،هادية ( ،)2010اجتاهات األردنيني حنو

اإلعالمية ،تقوم على سد فجوة الكفاية املهنية؛ إذ كشفت الدراسة

األداء اإلعالمي :دراسة استطالعية (جملة جامعة دمشق ,مج

عن حاجة املؤسسات اإلعالمية لتطوير نظم اختيار وتعيني

.26عدد 3و .)4

اإلعالميني ،واحلاجة إىل تبين برامج متقدمة لتأهيل اإلعالميني
اجلدد ،واجياد نظم موثقة لتقييم أداء اإلعالميني.
ً
رابعا :احلاجة إىل تطوير التدريب واكتساب املعرفة اإلعالمية

معال ،ناجي ( )1998قياس جودة اخلدمات املصرفية ( ،جملة العلوم
اإلدارية ،اجمللد  ،25عدد.)1998 2

والرتكيز على التنوع واستهداف اإلعالميني يف احملافظات واالقاليم،
واإلعالميات اإلناث والقيادات اإلعالمية.
ً
خامسا :تتطلب البيئة الداخلية لألداء املهين تطوير منظومة

Berger, Guy and Matras, Covinne (2007).Criteria and

موثقة لسياسات التحرير وإدارة غرف االخبار؛ إذ تكاد املؤسسات

Indicators for Quality Journalism Training Institutions and

اإلعالمية األردنية تفتقر لسياسات حتريرية متخصصة وواضحة

Identifying Potential centers of Excellence in Journalism

وموثقة ،وهو ما يتطلب من كل مؤسسة إعالمية أن ترتقي يف

Training in Africa (UNESCO’s series on Journalism

توثيق السياسات اإلعالمية يف جماالت:
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