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ممخص :ىجفت ىحه الجراسة إلى تظؾيخ معاييخ لمجؾدة السيشية في وسائل اإلعالم ،يدتفاد مشيا عسميا في اختبار

مدتؾيات الجؾدة في البيئتيؽ الجاخمية والخارجية لؾسائل اإلعالم األردنية ،واتبعت الجراسة مشيجا متكامال جسع بيؽ مشيح
السدح الؾصفي ،والسشيج السكتبي الؾثائقي ،وأدوات السقابالت ،والسشاقذات السعسقة ،وطخيقة دلفي التي تعتسج عمى تظؾيخ
آراء الخبخاء.

اشتسمت الجراسة عمى تظؾيخ سبع حدم مؽ السعاييخ في السجاالت اآلتية :جؾدة التشغيؼ والتخظيط

السؤسدي ،التجريب واكتداب السعخفة ،الدياسات التحخيخية ،االستقاللية ،جؾدة السحتؾػ والسشتج اإلعالمي ،السداءلة

والسبادغ األخالقية ،والتظؾيخ والتحديؽ السدتسخيؽ.

تؾصمت الجراسة بعج ثالث جؾالت في تتبع آراء الخبخاء إلى

اقتخاح  31معيا ار لقياس الجؾدة السيشية  ،تذسل :البيئة الجاخمية لسؤسدات اإلعالم ،والبيئة الخارجية السختبظة بالشغام
اإلعالمي ،ويتزسؽ كل معيار مجسؾعة مؽ السؤشخات التي تقيذ السعيار ،ولكل مؤشخ أدوات لمتحقق والقياس.
الكمسات الجالة :إدارة الجؾدة ،معاييخ الجؾدة اإلعالمية ،السيشية اإلعالمية ،اإلعالم األردني.
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Developing Standards for Professional Quality:
A Framework for Media Outlets in Jordan
Dr. Basim M. Tweissi (Jordan Media Institute)
Dr. Naseem M. Twaissi (Al-Hussein Bin Talal University)
Dr. Aiman S. Al-Garrallah (Al-Hussein Bin Talal University)
Dr. Raid J. Suleiman (Al-Hussein Bin Talal University)
Abstract :This study aimed at developing standards for professional quality of media
outlets, which are in practice crucial to examining levels of the quality of the internal and
external landscapes of media outlets in Jordan. This study followed an integrated
methodology based on a descriptive survey, a documentary survey, interviews, in-depth
discussions, and Delphi method, based on experts' opinions The study developed seven sets
of standards for quality of institutional planning and organization, training and knowledge
acquisition, editorial policies, independence, quality of media content and quality,
accountability and ethics, and continuous development and improvement.
By way of concluding, after three rounds of tracing experts' opinions, this study suggested 31
standards for professional quality measurement, including the internal landscape of media
institutions, as well as the external landscape relevant to a media system. Every standard
includes a set of indicators that measure that standard; every indicator has tools to measure
and investigate.
Keywords: Quality Management, media quality criteria, Media Professionalism, Jordan
Media

_____________________________________________________
.* تؼ إنجاز ىحه الجراسة ضسؽ مذخوع " تظؾيخ معاييخ الجؾدة والسيشية في اإلعالم األردني" بجعؼ مؽ صشجوق البحث العمسي األردني

.مقجمة
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تحتل مدألة تظؾيخ السعاييخ مكانة ميسة في تظبيق الجؾدة السيشية  ،وتبخز ىحه األىسية في وسائل اإلعالم

نغ اخ لمرعؾبة التي تؾاجو عسميات تقييؼ أداء اإلعالم بذكل عام ،وتحجيج مالمح السحتؾػ والسشتج اإلعالمي الجيج بذكل
خاص ،وتدداد الحاجة إلى تظؾيخ معاييخ لمجؾدة السيشية لؾسائل اإلعالم تغظي جؾانب البيئة الخارجية؛ أؼ الشغام

اإلعالمي الدائج والبيئة الجاخمية لمسؤسدات اإلعالمية في السجتسعات التي تسخ بسخحمة انتقالية نحؾ الجيسقخاطية كسا ىؾ
الحال في األردن.
لقج شيج اإلعالم األردني تحؾالت كبيخة خالل العقجيؽ الساضييؽ في الجؾانب التذخيعية ومدتؾػ الحخيات
والتشغيؼ وصؾال إلى السيشية والجؾدة ،إال أن مدار اإلصالح اإلعالمي ما يدال يعاني اإلرباك والتخدد نتيجة تأثخه السباشخ
بسدار اإلصالح الدياسي ،ما يؤكج أىسية نذخ ثقافة الجؾدة اإلعالمية في إنزاج مدار السيشية .
تقجم ىحه الجراسة محاولة عمسية لتظؾيخ معاييخ لمجؾدة السيشية في وسائل اإلعالم األردنية ،حيث تذسل ()7
حدم مؽ السعاييخ السقتخحة ،وىي :جؾدة التشغيؼ والتخظيط السؤسدي ،التجريب واكتداب السعخفة ،الدياسات التحخيخية،

االستقاللية ،جؾدة السحتؾػ والسشتج اإلعالمي ،السداءلة والسبادغ األخالقية ،والتظؾيخ والتحديؽ السدتسخان ،وقج تؾصمت
الجراسة إلى اقتخاح ( )31معيا ار يتؼ قياسيا مؽ خالل ( )185مؤش اخ.

تؼ تظؾيخ ىحه السعاييخ وفق مشيجية متكاممة مخت بثالث مخاحل :األولى مخاجعة األدبيات والسدح السكتبي في
مفاىيؼ ومعاييخ الجؾدة والسيشية اإلعالمية ورصج السسارسات الجيجة ،والسخحمة الثانية إجخاء سمدمة مؽ حمقات الشقاش
واالستذارات ،وصؾال إلى السخحمة الثالثة التي استخجمت أدة دلفي لتتبع آراء مجسؾعة مؽ الخبخاء.
الجراسات الدابقة:
بيجف الؾصؾل إلى تحجيج مالمح الفجؾة البحثية بيؽ األدبيات والجراسات الدابقة وأىجاف ىحه الجراسة ومذكمتيا
البحثية ،فإنو سيتؼ تشاول الجراسات الدابقة عمى ثالثة محاور أساسية ،وىي:
اإلعالمية.
السهشية
ّ
أولا :دراسات الجؽدة و ّ
تشاولت دراسة ( [1]), 2013Gertlerثقافة الجؾدة في السؤسدات اإلعالمية السعاصخة ،والسعاني الججيجة التي
تحتاج ثقافة الجؾدة إلى تؾليجىا في ضؾء التحؾالت التي تذيجىا صشاعة اإلعالم تحجيجا مجاالت األخالقيات الرحفية
ومجال التجريب وتأىيل الرحفييؽ ،وكذفت الجراسة أن أكبخ مذاركة معسقة يسكؽ إنجازىا لرالح ثقافة الجؾدة الججيجة
يسكؽ نقميا لظالب اإلعالم
والتكشؾلؾجيا الججيجة.

مؽ خالل فيؼ خاص ألبعاد األخالق واألعخاف والقانؾن وأصؾل الرحافة السيشية

وفي دراسة ([2] (Kalyango. 2012حاول الباحث تحجيج أبعاد الجؾدة في مرجاقية وسائل اإلعالم السختمفة
في تغظية أخبار الشداعات الجولية بالتظبيق عمى تغظية الرخاع بيؽ إثيؾبيا وروانجا ،حيث يقجم رؤية ججيجة لمظخيقة التي
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تخػ فييا الجساىيخ مؽ خالل مدح أجخاه في البمجيؽ ،ووصمت الجراسة إلى أن افتقاد أخبار الرخاعات لمجؾدة والسرجاقية
تجعل وسائل اإلعالم تفاقؼ الرخاع.
أما دراسة)  [3] ( Phillips,2012فقج ركدت عمى بعج االنتذار والشفاذ ،أؼ الؾصؾل إلى أكبخ قاعجة مؽ
الجسيؾر في جؾدة األخبار ،حيث يؤكج الباحث أن الدخعة والقؾة لؽ ترسجا طؾيال كأبعاد أساسية لجؾدة األخبار في وجو
ما يدسيو (فيخوس االنتذار) ،فاألخبار الجيجة يجب أن ترل إلى أكبخ قظاع مؽ الجسيؾر وىحا دليل جؾدتيا.
وبالؾصؾل إلى دراسة ( [4]) Shapiro, 2010والتي ىجفت إلى تقييؼ مسارسات العسل الرحفي ،فقج أشارت
إلى أنو لؼ يتؼ االعتخاف عمى نظاق واسع حتى اآلن في السحاوالت العالسية في ترشيف سسات السسارسة الرحفية
الجيجة ،أؼ ال تؾجج قؾائؼ مؾحجة واضحة حؾل معاييخ وقيؼ الجؾدة في السسارسات اإلعالمية والتي تذسل الرفات
السيشية ،وقيؼ التسيد لمرحفيؽ ،وقؾاعج الجؾدة التي تقؾم عمييا الرحافة.
تتتبع دراسة ( [5])Nolan, 2008األطخ الفمدفية واأليجيؾلؾجية لتظؾر السيشية وكفاءة العسل الرحفي في

السجتسعات الغخبية بيجف الؾصؾل إلى وصف عمسي لغاىخة تخاجع ميشية الرحافة خالل الدشؾات األخيخة ،حيث يحىب
إلى أن الؾضع السيشي لمرحافة مذكؾك فيو وغيخ مكتسل؛ لحا يظالب التخكيد عمى الثقافة ،ويقرج الظخيقة التي يفكخ

بيا الرحفيؾن ويسارسؾن عسميؼ ،والتي تذكل مجسؾعة مؽ األفكار والقيؼ والقؾاعج التي تحجد دورىؼ في السجتسع وعالقاتيؼ
مع الدمظة .
أجخػ ( [6] )Breed, 1955دراسة حؾل الزغؾط السيشية التي واجييا الرحفيؾن ،ومؽ خالل مقابمة ()120

مشجوبا صحفيا في صحف شيجت ضغؾطا ميشية ومحاوالت سيظخة ،كذفت الجراسة أن أىؼ أشكال ىحه الزغؾط استخجام
ضغط الدمظة الخسسية ،وشظب بعض األجداء مؽ السؾضؾعات ،أو تيجيج األفخاد بفخص التخقي.
اإلعالمية:
ثانيا :تطؽر دراسات معاييخ الجؽدة
ّ
تعج دراسة ( [7])Merrill, 1968مؽ أقجم الجراسات السدحية التي عشيت بتختيب معاييخ الجؾدة والسيشية

لمرحف وجاءت بعشؾان( :أعغؼ الرحف في العالؼ) ،وتؾصمت إلى أن معاييخ الجؾدة الرحفية مختبة حدب األىسية،

وىي :االستقاللية ،االستقخار السالي ،الشداىة ،قؾة اآلراء والؾعيفة التفديخية ،ميشية وتجريب الفخيق الرحفي ،قؾة التأثيخ عمى
قادة الخأؼ ،السدؤولية االجتساعية ،الكتابة والتحخيخ الجيجان ،القيام بالؾعيفة السعخفية والتثقيف ،القيام بخجمة االقتراد،
التخفيو [8] )Bogart, 1989( .قام بجراسة شاممة حؾل ما يذكل الجؾدة التحخيخية ،وتزسشت الجراسة مدحا بالبخيج شسل

( )746محخ ار ،طمب مشيؼ تختيب أىؼ سبعة معاييخ لمجؾدة التحخيخية فجاءت(:الجقة ،الحياد وعجم التحيد في التقاريخ،
السغامخة واالستقراء ،التؾازن اإلعالني والتحخيخؼ ،آنية األخبار ومتابعة األحجاث ،االىتسام بالسحتؾػ اإلخبارؼ ،التفاعل

مع الجسيؾر) .بيشسا( [9])Burgoon, 1982قام بسدح التجاىات السشجوبيؽ ألعمى معاييخ السيشية والجؾدة في كتابة
التقاريخ ،وتؾصال إلى أن أىؼ السعاييخ ىي( :الجقة ،العسق ،الحياد وعجم التحيد ،السغامخة واألسمؾب).
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ولخص ( [10] )Gladney, 1990باستخجام طخيقة مختمفة تتزسؽ( )18معيا ار لمجؾدة والتسيد في العسل اإلعالمي

مدتفيجا مؽ الجراسات الدابقة ،وقدسيا إلى مجسؾعتيؽ :األولى تزؼ تدعة معاييخ تيتؼ بالتشغيؼ ،والثانية تزؼ تدعة

معاييخ تيتؼ بالسحتؾػ ،ثؼ أجخػ مدحا لسحخرؼ الرحف ،وطمب مشيؼ أن يختبؾا السعاييخ كميا ،والبالغ عجدىا ( )18معيا ار
حدب األىسية ،فجاء تختيب أعمى السعاييخ الستعمقة بالسحتؾػ كاآلتي(:الجقة ،التغظية اإلخبارية القؾية لمذؤون السحمية،

الكتابة الجيجة ،الجاذبية ،قؾة وعسق صفحة الخأؼ ،التعميقات ،التخكيد عمى السجتسعات السحمية) .أما السعاييخ الستعمقة

بالتشغيؼ فيي( :األمانة والحياد ،االستقالل التحخيخؼ ،التحقيقات واالستقراء ،الجخأة التحخيخية ،قيؼ القيادة التحخيخية ،ميشية
وتجريب الرحفييؽ) .وفي عام  2007قام الباحث نفدو مع آخخيؽ بإعادة تختيب معاييخ الجؾدة مؽ وجية نغخ محخرؼ
الرحافة اإللكتخونية عمى اإلنتخنت ،حيث تؾصل إلى أن معاييخ الرحافة التقميجية تتكخر في صحافة اإلنتخنت.
وأثبتت دراسات أخخػ أن وعي اإلعالمييؽ بسعاييخ الجؾدة مختبط بعؾامل متعجدة (، [11])Gladney, 1996

أىسيا حجؼ انتذار الؾسيمة ،ووصؾليا إلى الجسيؾر ( ، [12])Lacy, 1991وبالسشافدة وبأنساط السمكية لسؤسدات وسائل
اإلعالم (. [13])Lacy , 1990
في دراسة أخخػ استخجم) ، [14] (Bogart ,2004مؤشخات نؾعية لمكذف عؽ العالقة بيؽ الجؾدة وحجؼ

التؾزيع ،وطبقت ىحه السؤشخات عمى صحيفة  ،Dallas Morning Newsحيث استخجمت بعض مؤشخات وأشارت
نتائج الجراسة إلى أن جؾدة الرحيفة تختبط إيجابا بحجؼ التؾزيع.
أما دراسة ( [15] )Philip Meyer and Koang-Hyub Kim 2003فقج اعتسجت عمى ( )15مؤش اخ لمجؾدة

والسيشية الرحفية ،مؽ ضسشيا عجد مؽ السؤشخات التي احتمت السختبة األعمى في دراسة ) ،(Bogart,1989وتؾصمت
الجراسة إلى أن الرحافة الجيجة ما تدال تعتسج عمى مؤشخات الجؾدة التقميجية ،مثل( :الجقة في كتابة التقاريخ والتحقيقات

االستقرائية ،االختراص ،الخجمة العامة) ،إضافة الى مؤشخات أخخػ أكجىا عجد مؽ الج ارسات الدابقة ،وىي( :سيؾلة
االستخجام والؾصؾل إلى السحتؾػ ،السحمية ،الجخأة في التحخيخ) .بيشسا يتشاول ( [16])John Zaller, 2003في دراستو

معيا ار ججيجا لجؾدة األخبار ،والحؼ يظمق عميو معيار "األخبار الكاممة"  ،Full Newsالفكخة األساسية في السعيار فعالية
السؾاطؽ السخاقب لألخبار التي تدود الجسيؾر بالسعمؾمات األساسية الزخورية التي تذكل األفكار والسؾاقف حؾل القزايا
العامة.

أما دراسة (آل ثاني  [17] )2008فقج حاولت تفحص مجػ تظبيق معاييخ إدارة الجؾدة في السؤسدات اإلعالمية

بالتظبيق عمى قشاة الجديخة ،باالعتساد عمى مبادغ التشغيؼ اإلدارؼ والتخظيط اإلستخاتيجي ،وإدارة عسميات اإلنتاج

اإلعالمي ،حيث تؾصمت الجراسة إلى عجم وجؾد عالقة بيؽ التخظيط اإلستخاتيجي ومدتؾػ أداء قشاة الجديخة ،مقابل وجؾد

عالقة إيجابية بيؽ مدتؾػ األداء وإدارة الجؾدة الذاممة ،كسا كذفت دراسات أخخػ مؽ خالل تقييؼ الرحفييؽ ألخالقيات
السسارسة السيشية في الرحف الخاصة عؽ وجؾد إيجابيات في أداء ىحه الرحف وتغظيتيا لسؾضؾعات تتجاىميا

الرحف الخسسية والحدبية ،حيث أشارت دراسة (يؾسف  [18] )2007،إلى دور مؾاثيق الذخف واألخالقيات في تظؾيخ
األداء اإلعالمي .وفي دراسة () )Shapiro, 2010التي ىجفت إلى مخاجعة معاييخ الجؾدة والتسيد في الرحافة ،درس
الباحث ججوػ تيارات العسل التي قامت عمى اقتخاح إطار ججيجة لتقييؼ مسارسات العسل الرحفي والسبشية عمى دراسة
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الخظاب التقميجؼ ،ويعتسج اإلطار السقتخح عمى خسذ ركائد( :االكتذاف ،الفحص ،التفديخ ،واألسمؾب وطخيقة العخض (.
وبشاء عمى ذلػ حجد معاييخ نؾعية الرحافة في(:مجػ استقالليتيا ،دقتيا ،مجػ انفتاحيا لمتقييؼ والشقج ،والتحخيخ غيخ
خاضع لمخقابة والقيؾد) ،أما معاييخ التسيد فيي( :الظسؾح ،الحساس ،السحتؾػ ،األصالة والعخاقة).
ثالثا :دراسات وإصالح و تقييػ أداء اإلعالم األردني:
ّ
في دراسات إصالح أو تقييؼ أداء اإلعالم األردني نذخ ) [19] ) Hawatmeh, 2010دراسة حؾل

السداءلة في اإلعالم األردني تؾصمت إلى أن الدمظات تدتخجم ضعف السيشية والجؾدة اإلعالمية لمسديج مؽ الزغؾط
عمى وسائل اإلعالم ،أما دراسة (العدام وخدنة[20] ) 612 :2010 ،فيجفت إلى الكذف عؽ االتجاىات نحؾ أداء وسائل
اإلعالم األردنية في السؾضؾعات االقترادية واالجتساعية ،تؾصمت إلى عجم رضا العيشة عؽ أداء وسائل اإلعالم األردنية

رغؼ وجؾد اتجاىات إيجابية نحؾ أداء بعض الؾسائل في بعض السؾضؾعات ،مع ضعف الجور الخقابي عمى أعسال
الحكؾمة والبخلسان .فيسا ذىبت دراسة ( [21] )Naomi , 2008إلى أنو مع ازدياد الحجيث عؽ اإلصالح الدياسي يبقي
اإلصالح اإلعالمي في األردن يتقجم خظؾة إلى األمام ويتخاجع خظؾة إلى الخمف.
وعمى الخغؼ مؽ التحؾالت الؾاسعة التي شيجىا اإلعالم األردني مشح مشترف التدعيشيات باالتجاه نحؾ التعجدية
واالستقاللية وازدياد التشافذ بيؽ الرحف إال أن الحخيات الرحفية بقيت غيخ مدتقخة ،وعمى الخغؼ مؽ أن عاىخة
الرحافة األسبؾعية قج رفعت مؽ مدتؾػ الحخية وكانت أكثخ جخأة ،إال أنيا كانت عمى حداب الجؾدة والسيشية

وأجخى

الرحفييؼ في
األردنية) شسمت عيشة عذؽائية مؼ
السهشية في الرحافة
(أبؽ عخجة [22])7997،دراسة بعشؽان( :
ّ
ّ
ّ
الرحفييؼ وتحجيج العؽامل السؤثخة
البيئية التي تحيط بعسل
التعخف لمعخوف
ّ
ّ
الرحف اليؽمية واألسبؽعية ،وهجفت إلى ّ

الرحفييؼ لقيسة التجريب اإلعالمي ودوره في الرتقاء
في العشرخ البذخّي ،وتؽصمت الجراسة إلى التأكيج عمى إدراك
ّ
ّ
السهشي ،وضخورة تحديؼ األوضاع السادية لمرحفييؼ ،وكذفت أن حخية الؽصؽل إلى السعمؽمات والعالقة مع السرادر
ّ
الرحفية.
ة
السهشي
تطؽيخ
يات
تحج
أهػ
مؼ
يعج
ّ
ّ
ّ
و بجاية التحؾل الجيسقخاطي أجخػ (مؾسى [23])1989 ،دراسة حؾل خرائص الرحافة األردنية اليؾمية،

كذفت الجراسة أنو في الؾقت الحؼ تؾفخ فيو مزاميؽ الرحافة األردنية بعض التشؾع والتعجدية في السؾضؾعات الجولية
والدياسية واالقترادية والثقافية والخياضية ،فإنيا تبجؼ اىتساما متؾاضعا بقزايا ميسة لمسجتسع األردني ،مثل الدراعة،

التخبية والتعميؼ والعسال .حيث يتخكد جل اىتساميا في الذؤون السحمية في السؾضؾعات الدياسية.

في الجراسات القجيسة ندبيا ،في نياية الدبعيشيات مؽ القخن الساضي ،والتي حاولت تقجيؼ رؤية ترشيفية

لمرحافة العخبية ،ضسؽ أطخ الشغؼ الرحفية التي كانت تجور حؾليا البحؾث اإلعالمية آنحاك ،حيث وضعت الرحافة

العخبية في إطار الرحافة الدمظؾية ،وقج صشفت الرحافة األردنية ضسؽ صحافة السؾاالة؛ أؼ التي تخزع لتأثيخ قؾؼ
مؽ الحكؾمة .وحجد خسذ خرائص لمرحافة األردنية في نياية عقج الدبعيشيات ،وىي :أنيا(تفتقج التعجدية ،تخكد عمى
الجعاية لمشذاطات الحكؾمية في التغظيات السحمية ،تفتقج التغظيات الذاممة والجقيقة ،تؤيج الؾضع الخاىؽ ،تتدؼ بالبطء في
رد فعميا عمى األحجاث) وبعج مخور عقج قام ( [24] )Badran,1989بجراسة خرائص الرحافة األردنية في نياية
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الثسانيشيات ،وخمص إلى تأييج الفخضية الدابقة حؾل خاصية صحافة السؾاالة مع إجخاء تعجيالت عمييا ،أىسيا أن
الرحيفة اليؾمية اإلنجميدية الؾحيجة ( )Jordan Timesال تسثل ذلػ الشسط مؽ الرحف ،بل ىي أقخب إلى صحف

التعجدية ،وتسيل نحؾ الميبخالية في اتجاىاتيا وطخق معالجتيا تحجيجا معالجة الذؤون السحمية.

إ ن خالصة استعخاض وتحميل الجراسات الدابقة وفق السحاور الثالثة تبيؽ مالمح الفجؾة البحثية ومؾقع الجراسة
الحالية مشيا عمى الشحؾ اآلتي:
-1

تقخ الجراسات الدابقة أنو ال تؾجج قائسة مؾحجة لسعاييخ الجؾدة في اإلعالم ) )Shapiro,2010كحلػ ما يدال

مفيؾم السيشية اإلعالمية غيخ مدتقخ ،وتختمف الشغخة إليو وفقا لمتظؾر الدياسي وباختالف البيئات الثقافية ،ما
يعشي عسميا الحاجة إلى مشغؾر محمي لمسيشية والجؾدة ،يدتفيج مؽ التخاث اإلنداني والعالسي ،ويأخح بعيؽ

-2

االعتبار الخرؾصيات التي يسمييا التظؾر الدياسي والثقافي لمسجتسع األردني ومحجدات السخحمة االنتقالية.

يذيج األردن عسمية إصالح إعالمي طؾيمة ومتعثخة ،تؾصف بخظؾة إلى األمام وخظؾة إلى الخمف ،وتقع قزية
السيشية اإلعالمية وجؾدة السشتج اإلعالمي في مخكد الشقاش حؾل اإلصالح اإلعالمي)،(Naomi Sakr,2008
وتتخح ىحه القزية ،أحيانا ،مبخ ار لتعثخ وتباطؤ مدار اإلصالح اإلعالمي ،ويبجو دور اإلعالمييؽ أساسيا في

-3

حدؼ اإلصالح اإلعالمي).(Hawatmeh, 2010

ال يؾجج محاوالت عمسية لتظؾيخ مقاييذ شاممة في مجاالت الجؾدة السيشية واألداء اإلعالمي عمى السدتؾػ

العخبي أو عمى السدتؾػ األردني ،ما يؤكج األصالة في ىحه الجراسة ،التي يسكؽ أن تؤسذ لسقاييذ متقجمة في

مجاالت أخخػ مثل الحخيات اإلعالمية وغيخىا.
-4

عمى السدتؾػ العالسي يدداد الذعؾر بالقمق مؽ تخاجع األداء السيشي لؾسائل اإلعالم والحاجة الساسة لسخاجعة ما

شيجه اإلعالم مؽ تحؾالت ،خاصة في ضؾء ازدياد االعتساد عمى التكشؾلؾجيا واإلعالم الججيج ،والخمط بيؽ
صحافة السؾاطؽ والرحافة السيشية ،ما جعل السبادغ األخالقية والقؾاعج السيشية تحت حالة ضغط واختبار .

اإلطار الشعخّي:
أول :السعاييخ وسيمة لقياس الجؽدة في وسائل اإلعالم.
يذيخ مفيؾم السعيار مؽ وجية نغخ إدارة الجؾدة إلى األداة التي تحجد الجؾدة الستؾقعة لمسجخالت والعسميات
والسخخجات ،ومؽ خاللو يتؼ التحقق بأن الخجمة أو السشتج السقجم مظابق الحتياجات وتؾقعات العسالء أو الجسيؾر .ووجؾد
معاييخ لمجؾدة لجػ السشغسة يحجد (ماذا تعشي تمغ السشعسة بسفهؽم الجؽدة؟) .ىشاك عجد مؽ السعاييخ ،يؾصى بيا في

تقييؼ السعاييخ الجيجة لمجؾدة ذاتيا ) ، [25])Besterfied, 2003وىي:

 -1البداطة  :Simpleالسعاييخ يجب أن تكؾن سيمة الفيؼ مؽ قبل األشخاص الحيؽ سيدتخجمؾنيا ويظبقؾنيا.
 -2مظؾرة مؽ قبل السدتخجميؽ  Developed by users :يجب أن تظؾر السعاييخ مؽ قبل الخبخاء والفئات

السدتخجمة ،وليذ مؽ قبل اإلدارة العميا في السؤسدة وحجىا؛ لزسان قبؾليا ،أيزا قج تظؾر مؽ قبل العسالء والجسيؾر.
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 -3مالءمتيا لمجسيؾر ولمعسالء :Relevance to the audience or customerالسعاييخ يجب أن تتؾافق
مع احتياجات الجسيؾر الجاخمي والخارجي.
 -4قابمة لمتحديؽ  :Improvementيجب أن تسكؽ السعاييخ مؽ التحديؽ والتظؾيخ؛ ألن السقاييذ تؾضع مؽ
أجل االرتقاء باألداء وليذ مؽ أجل تحجيج األداء الديء.
 -5معمشة ومخئية  :visibleيجب أن يكؾن السعيار مخئيا ومعمشا ،ويسكؽ مذاىجتو مؽ قبل الجسيع ومكتؾبا في
أماكؽ عامة في السؤسدة بحيث يسكؽ الجسيع مؽ االطالع عميو.
 -6االندجام مع أىجاف السؤسدة وسياساتيا ونذاطاتيا  :alignedالسقاييذ الذاممة

يجب أن تكؾن مشدجسة مع أىجاف السشغسة وسياساتيا ونذاطاتيا.

والسؤشخات السحجدة

 -7الشتائج  :Resultsنتائج قياس السعاييخ يجب أن يؾفخ دليال مؾضؾعيا لجسيع الستأثخيؽ بشتائج القياس.
ثانيا :السؤشخات كؽسيمة لقياس السعاييخ.
تعج السؤشخات في إدارة الجؾدة وسيمة لقياس السعاييخ ،ويعخف السؤشخ بأنو مقياس كسي أو كيفي يدتخجم لتقييؼ
جؾدة السجخالت واإلج اخءات ،التي تتعمق وتؤثخ في مخخجات الخجمة السقجمة الجسيؾر .وتدتخجم السؤشخات في معخفة

مجػ تظبيق السعاييخ ودرجة تحقيق الجؾدة في السخخجات الشيائية ،وتؾفخ مقاييذ الجؾدة وسيمة تحجيج السدتؾػ األدنى

واألعمى لقبؾل األداء أو الشتائج وىؾ ما يدسى بالعتبات ،والعتبة تذيخ إلى السدتؾػ األدنى واألعمى ،التي تحجد قبؾل
األداء أو الشتائج اعتسادا عمى السعاييخ السحجدة ،وتعج العتبة بسثابة جخس إنحار لمسشغسة أو الؾسيمة اإلعالمية لتشبيو
اإلدارة لمتجخل باتخاذ اإلجخاءات والق اخرات الالزمة ،وذلػ عشجما تتجاوز السؤشخات الحجود.
عشج الحجيث عؽ قياس الشتائج فميذ السقرؾد قياس مجخالت ومخخجات ،وإنسا تحجيج العؾائج مؽ وراء ذلػ ،ىحه
العؾائج يجب أن تؾضع عمى شكل مؤشخات قابمة لمقياس ،وىحا يداعج اإلدارة في تحجيج مؾاطؽ الخمل في الجؾانب التي لؼ
تحقق األىجاف السخظط ليا ). [26])Kusek and Rist,2004
ويذيخ ) [27] (Schiavo-Campo, 1999إلى معاييخ األداء التي يذار إلييا باالخترار "،"CREAM

وىي اخترار إلى مجسؾعة مؽ الخرائص التي البج مؽ تؾافخىا عشج ترسيؼ مؤشخات جؾدة األداء لسذخوع محجد ،وىحه
الخرائص ىي:
 -1الؾضؾح  :clearيجب أن تكؾن السؤشخات واضحة ال غسؾض فييا.
 -2السالءمة  :Relevantأن تكؾن السؤشخات مالئسة وذات عالقة بالسؾضؾع الحؼ يتؼ وضع السؤشخات لو.
 -3اقترادية  :Economicأن تكؾن متؾفخة وبتكاليف معقؾلة.
 -4كافية  :Adequateأن تقجم أسدا كافية لتقييؼ األداء.
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 -5قابمة لمخصج والخقابة  :Monitor ableأن تكؾن السؤشخات قابمة لمتحقق مؽ صالحيتيا.
ويذيخ ) )Kusek and Rist, 2004إلى أن غياب أحج ىحه السؤشخات يجعميا عجيسة الججوػ ،ويزيف أن

ومباشخ ،ويخمؾ مؽ الغسؾض ،ويسكؽ أن تكؾن السؤشخات كسية أو نؾعية.
ا
السؤشخ يجب أن يكؾن واضحا

السؤشخات الكسية تقخر مؽ خالل أرقام وندب محجدة ومتؾسظات ،ويسكؽ التعبيخ عشيا بالشدب السئؾية بظخق
مختمفة ،بيشسا مؤشخات السخخجات عادة يعبخ عشيا باألرقام أو الشدب ،وأؼ بخنامج أو نذاط يخاد وضع مؤشخات كسية لو
يجب أخح ىحيؽ الذكميؽ ـ األرقام والشدب ـ باالعتبار ) . [28] (Hatry,1999,63أما السؤشخات الشؾعية فيي تدتيجف
تظبيق تقييؼ نؾعي يتؾافق مع الجؾدة،

فالسؤشخ الشؾعي قج يقيذ االتجاىات ومدتؾػ العسميات السؤسدية والجوافع

واالعتقادات والحؾافد وسمؾك األفخاد ،ويسكؽ لمسؤشخ الشؾعي أن يتزسؽ وصفا لمدمؾك مثل مدتؾػ التحكؼ بالسيارات

السكتدبة حجيثا أو تحقق مؽ وجؾد إجخاء أو مخفق ما ).[29] (U.N, 2000

ثالثا :قياس جؽدة الخجمة مؼ مشعؽر إدارة الجؽدة.
يخػ )[30])Oakland, 1995

أن ما ال يسكؽ قياسو ال يسكؽ تظؾيخه ،فال يسكؽ تحجيج مدتؾػ التظؾر .أو

التخاجع في مدتؾػ الكفاءة اإلنتاجية ومدتؾػ الخجمة السقجمة دون استخجام أداة أو أكثخ مؽ أدوات القياس ،ووجؾد نغام
لمقياس ىؾ الخظؾة األولى لمتكامل واإلبجاع في تظؾيخ جؾدة الخجمات والسشتجات .ويذيخ  John Prattإلى أن ما يسكؽ
قياسو يسكؽ إدارتو ،وأن عجم قياس الشتائج يجعل مؽ الرعب تحجيج الشجاح مؽ الفذل ،وبالتالي لؽ ندتظيع أن نتعمؼ مؽ
الخظأ ونعالجو أو أن ندتفيج مؽ الشجاح ونكافئو ،ومؽ ثؼ ال ندتظيع أن نكدب تأييج العامة)[31])Obsborne,1992

 ،إن الدسة السسيدة ألؼ حخفة أو ميشة ىي التداميا بالسعاييخ السقبؾلة بذكل عام لألداء ،واحتخام اإلنجازات الججيخة بحلػ،
وإمكانية الحكؼ عمى جؾدة السشتج أو الخجمة مؽ خالل ىحه السعاييخ (. [32])Bogart ,2004
تتعخض عسمية قياس جؾدة الخجمة إلى ججل واسع حيث تخػ بعض االتجاىات أن جؾدة الخجمة قابمة لمقياس

رغؼ غياب البعج السادؼ (عؾض . [33])1999 ،بيشسا تؤكج اتجاىات أخخػ صعؾبة قياس الجؾدة في مشغسات الخجمة

بدبب الشسظية في طبيعتيا وتعجد وجيات الشغخ ،وبدبب التفاوت اإلدراكي بيؽ متمقي الخجمة واإلدارة (عمؾان)2003 ،
].[34

وخمص الشقاش العمسي إلى أنو ال يسكؽ وضع معاييخ ثابتة لقياس جؾدة الخجمات وتعسيسيا عمى جسيع
السشغسات الخجمية ،بل إن ىشاك حاجة ماسة إلى ضخورة أن يقؾم كل قظاع مؽ القظاعات الخجمية بتظؾيخ السقاييذ
السشاسبة لمخجمة.
تؽجج العجيج مؼ طخق قياس جؽدة الخجمة في إدارة الجؽدة الذاممة ،مشها(السحياوؼ: [35])2006،
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 .7مقياس عجد الذكاوى  :Complaintsويذيخ إلى عجد الذكاوػ التي تقجم بيا الجسيؾر خالل فتخة زمشية معيشة.
ويعج مقياسا ميسا نغ اخ لقجرتو عمى التعبيخ عؽ الخجمات التي تقجم دون السدتؾػ السظمؾب.

 .2مقياس الخضا :Satisfaction Measureويعج مؽ أكثخ السقاييذ السدتخجمة لقياس االتجاىات نحؾ جؾدة
الخجمات السقجمة بعج حرؾليؼ عمى ىحه الخجمات.
 .3مقياس الفجؽة  :Servqual Measureيعؾد ىحا السقياس إلى ] (Parasuraman, 1985) [36والحؼ يدتشج

إلى التؾقعات السدبقة لمجسيؾر لسدتؾػ الخجمة وإدراكاتيؼ لسدتؾػ أداء الخجمة السقجمة بالفعل وبعج
ذلػ تحجيج الفجؾة بيؽ ىحه التؾقعات واإلدراكات وذلػ باستخجام األبعاد السسثمة لسغاىخ جؾدة الخجمة.

 .4مقياس األداء الفعمي SERVPERF Measure :وىحا السقياس تؾصل لو كل مؽ ( Taylor and Gronin,
ّ
 [37] )1994ويعج أسمؾبا معجال لسقياس الفجؾة؛ فيؾ يدتبعج فكخة الفجؾة بيؽ األداء والتؾقعات ويخكد
فقط عمى األداء الفعمي لقياس جؾدة الخجمات ،ويدتشج ىحا السقياس إلى التقييؼ السباشخ لألساليب

والعسميات السراحبة ألداء الخجمة.
 .5مقياس القيسة  :Value Measureتدتشج الفكخة الخئيدة لسقياس القيسة عمى فكخة مفادىا أن القيسة التي تقجميا
السؤسدات الخجمية تعتسج عمى السشفعة الخاصة ،وبالتالي كمسا زادت مدتؾيات السشفعة الخاصة

بالخجمات السجركة زادت القيسة السقجمة (السيحاوؼ )2006

السهشية Professional Quality Measures :
مقاييذ الجؽدة
ّ
يتعمق بسجػ صحة أساليب وإجخاءات تقجيؼ الخجمة لمؾفاء باحتياجات الجسيؾر ،إذ ال يكفي أن يكؾن متمقي الخجمة

راضيا أيزا عؽ األسمؾب الحؼ أديت بو الخجمة ،ويسكؽ أن نفخق بيؽ ثالثة أنؾاع مؽ السقاييذ لقياس الجؾدة السيشية .
وفي ىحا السفيؾم يسكؽ التسييد بيؽ أنؾاع السقاييذ التالية (دمحم(, [38])2005،يؾسف: [39] )2002،
 .1قياس الجؽدة بجللة السجخالت :ويدتشج ىحا السقياس عمى إمكانية اعتبار السجخالت جؾىخ الخجمة وجؾدتيا.
 .2قياس الجؽدة بجللة العسميات :تخكد عمى عسميات الترحيح ومشع وقؾع األخظاء خالل السخاحل السختمفة لتقجيؼ
الخجمة.

 .3قياس الجؽدة بجللة السخخجات :يتعمق باستخجام مقاييذ الشتائج الشيائية.
مذكمة الجراسة.
بقي إصالح اإلعالم في األردن يشاور مكانو دون تحقيق تقجم حقيقي وبالتحجيج في الدشؾات الخسذ األخيخة التي
سبقت الخبيع العخبي؛ فثسة عالقة معقجة ومتجاخمة بيؽ إصالح اإلعالم واإلصالح الدياسي ،وتقجم الحالة األردنية أدلة
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واضحة عمى التجاخل بيؽ الحالتيؽ ،األمخ الحؼ أدػ إلى إعاقة إصالح اإلعالم ( )Sakr, Naomi 2008لقج

استخجمت الحكؾمات قزية ضعف السيشية والجؾدة اإلعالمية في مخات عجيجة لكي تفخض السديج مؽ القيؾد عمى وسائل
اإلعالم ) ) Hawatmeh,2010فيسا تبخز قزية السيشية والجؾدة اإلعالمية كمسا بخزت عاىخة ججيجة عمى السيشة ،كسا
حجث في عقج التدعيشيات مؽ القخن الساضي مع صعؾد الرحافة األسبؾعية كسا يحجث ىحه االيام مع صعؾد الرحافة

اإللكتخونية والتظبيقات اإلعالمية الستعجدة عمى شبكة اإلنتخنت.
ومع استسخار الشقاش حؾل السيشية والجؾدة في اإلعالم األردني تبقى األحكام التي تظمق عمى التظؾرات التي

تذيجىا كل مؽ البيئة الجاخمية و الخارجية لؾسائل اإلعالم في بعجييا السؤسدي والسيشي غامزة وال تجج الحج األدنى
مؽ التؾافق ،األمخ الحؼ يجعل مؽ الرعب أحيانا التعخف إلى مؾاطؽ الزعف والقؾة ،نتيجة عجم وجؾد مخجعية معيارية.
تتحجد مذكمة الجراسة في تظؾيخ مجسؾعة مؽ السعاييخ تغظي مؾضؾعات أساسية في الجؾدة السيشية باالستشاد

إلى الخبخة األردنية الستسثمة بآراء مجسؾعة مؽ الخبخاء األردنييؽ الحيؽ يسثمؾن الرحفييؽ والقيادات اإلعالمية واألكاديسييؽ
في مجاالت اإلعالم ،والعمؾم الدياسية ،وعمؼ االجتساع واإلدارة.
تجور مذكمة الجراسة حؾل سبعة أبعاد لمجؾدة السيشية يشجرج تحت كل مشيا مجسؾعة السعاييخ والسؤشخات ،وىحه
األبعاد التي تحتاج إلى تظؾيخ معاييخ مالئسة ليا ىي :جؾدة التخظيط والتشغيؼ في السؤسدات اإلعالمية ،وجؾدة التأىيل

والتجريب اإلعالمي ،وجؾدة الدياسات اإلعالمية ،االستقاللية ،جؾدة السحتؾػ اإلعالمي ،نغؼ السداءلة والسبادغ
األخالقية ،والتظؾيخ والتحديؽ السدتسخان.
األهسية واألهجاف.
تأتي أىسية ىحه الجراسة في بعجىا السجتسعي مؽ سج الحاجة إلى تظؾيخ ثقافة الجؾدة في السجتسع اإلعالمي
األردني ،وإيجاد أدوات معيارية مخجعية يسكؽ االستشاد إلييا في إطالق األحكام عمى أحؾل السيشية واألداء اإلعالمي.
إن تظؾيخ أدوات معيارية تتستع بالذخعية العمسية تذيخ باستسخار إلى مؾاطؽ الخمل والتجاوزات سيذكل نقظة

تحؾل ميسة عمى طخيق إصالح اإلعالم ،وتبجو أىسية ىحه األدوات في عخوف السخحمة االنتقالية ،التي يذيجىا األردن
نحؾ اإلصالح الجيسقخاطي ،حيث يدداد دور اإلعالم ويدداد االعتساد عميو ،ما يتظمب التسييد بيؽ اإلعالم الجيج واإلعالم
الخدؼء ،إلى جانب األىسية التي تفخضيا التكشؾلؾجيا الججيجة وانتذار الرحافة اإللكتخونية الذعبية مثل اإلعالم
االجتساعي وصحافة السؾاطؽ؛ ما يتظمب التسييد بيؽ اإلعالم السيشي وإعالم اليؾاة.

أما األىسية العمسية لمجراسة فتأتي مؽ أصالة مؾضؾعيا ونجرتو في السكتبة اإلعالمية العخبية ،إلى جانب كؾنو
يدج فجؾة في بحؾث اإلعالم األردني.
تؾجج ثالثة أىجاف رئيدة لمجراسة ىي:
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.1

تظؾيخ معاييخ لمجؾدة والسيشية لإلعالم األردني في سبعة أبعاد أساسية تذكل أولؾيات إصالح اإلعالم األردني
في مخحمة التحؾل الجيسقخاطي.

.2

تظؾيخ مؤشخات لقياس معاييخ الجؾدة السيشية في األبعاد السدتيجفة.

.3

وضع أدوات لمتحقق والقياس لكل مؤشخ مؽ مؤشخات الجؾدة السيشية في األبعاد السدتيجفة.
أسئمة الجراسة.
تدعى ىحه الج ارسة إلى اإلجابة عؽ األسئمة البحثية التالية:
 .1ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج التخظيط والتشغيؼ في السؤسدات اإلعالمية؟ وكيف تقاس؟
 .2ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج جؾدة التأىيل والتجريب اإلعالمي؟ وكيف تقاس؟
 .3ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج جؾدة الدياسات اإلعالمية في السؤسدات اإلعالمية؟ وكيف
تقاس؟
 .4ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج االستقاللية؟ وكيف تقاس؟
 .5ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج جؾدة السحتؾػ اإلعالمي؟ وكيف تقاس؟
 .6ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج نغؼ السداءلة والسبادغ األخالقية؟ وكيف تقاس؟
 .7ما ىي معاييخ الجؾدة السيشية السقتخحة في بعج التظؾيخ والتحديؽ السدتسخ في السؤسدات اإلعالمية؟ وكيف
تقاس؟

السشهجية.
اإلستخاتيجية
ّ
تقؾم اإلستختيجية السشيجية في ىحا البحث عمى مجخميؽ بحثييؽ ،لكل مشيسا أدواتو مؽ أجل الؾصؾل إلى نتائج
عمسية تخجم فكخة إيجاد معاييخ لتظؾيخ جؾدة السيشية اإلعالمية ،وىسا السشيج الؾصفي السكتبي ،الحؼ يقؾم عمى السدح
السكتبي والؾثائقي لمغاىخة السبحؾثة ،والسشيج السدحي التظبيقي ،الحؼ يدعى إلى تقجيؼ معخفة ججيجة:
السشهج الؽصفي السكتبي :تؼ تتبع الجراسات والتقاريخ والؾثائق لمؾصؾل إلى السفاىيؼ والقزايا التي وعفت في

تظؾيخ معاييخ الجؾدة السيشية ،واشتسل ذلػ عمى البحث السكتبي في القؾاعج السيشية والسبادغ األخالقية والسسارسات
الفزمى في السؾضؾعات السدتيجفة في مجال تظؾيخ السعاييخ.
السشهج التطبيقي :طخيقة دلفي ،تدسى طخيقة "دلفي"  Delphi methodأو تقشية Delphi Technique
ّ
ويخجع استخجام ىحه األداة السشيجية في البجاية إلى الجراسات السدتقبمية في الخسديشيات مؽ القخن الساضي ،حيث قامت
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شخكة بخانج األمخيكية باستخجاميا ،لكؽ جحور ىحه السشيجية تعؾد إلى الحزارة اإلغخيقية ،فقج كان اإلغخيق يحىبؾن لسعبج

يجعى "دلفاؼ" مؽ أجل سساع رأؼ اآللية مؽ أجل أن تخبخىؼ بتؾقعاتيا السدتقبمية ()Wormell and Parke ,1956
].[40

كل مؽ  Dalkeyو .[41] )1963( Helmerمشيجية "دلفي" في العمؾم االجتساعية بأنيا الؾصؾل إلى
عخف ٌّ

التؾافق في آ راء الخبخاء بعج طخح مجسؾعة مؽ األسئمة في جؾالت مختمفة ،و مؽ ثؼ كتابة تقخيخ بتمػ الشتائج ،ووفقا
ل ـجراسات "دلفي" ىي استبانات السجسؾعات التي تيجف إلى معخفة آراء الخبخاء بقزايا معيشة.

طخيقة "دلفي" في جؾىخىا مجسؾعة مؽ اإلجخاءات لمحرؾل عمى آراء عجد مؽ الخبخاء وتحميميا ( Dalkey,

 ، [42])1969وتدعى إلى التؾصل إلى إجساع في الخأؼ حؾل القزية أو السؾضؾع مجار البحث ،اعتسادا عمى حجس
الخبخة لجػ السختريؽ ،إن الحكؼ الجساعي لمخبخاء في قزية ما يتذكل مؽ ترؾر ونغخة ذاتية ،إال أنو يعتج بو أكثخ مؽ

تمػ التي تقخر بذكل مشفخد ،وبالتالي تكؾن نتائجيا أكثخ مؾضؾعية ،وىحا ما ذىب إليو ( [43])Turoff, 1970مؤكجيؽ
أن طخيقة "دلفي" طخيقة ذات فاعمية عالية في جعل مجسؾعة مؽ األفخاد يتعاممؾن مع مذكمة معقجة مؽ خالل تييئة

اترال جساعي؛ ما يجعل ىحه الظخيقة مؽ أفزل الظخق السشيجية في تظؾيخ السعاييخ.

ويتؼ ذلػ مؽ التؾصل إلى تؾافق معيؽ في آراء مجسؾعة مؽ الخبخاء في السؾضؾع محل الجراسة .يظمب مؽ
الخبخاء اإلجابة عؽ أسئمة معيشة في الجؾلة األولى ،وبعج تحميل اإلجابات تبؾيبيا واخترارىا؛ أؼ تحجيجىا .تعخض
عمييؼ في الجؾلة الثانية إلبجاء مديج مؽ اآلراء ،وتدتسخ العسمية عمى ىحا السشؾال حتى يتحقق التؾافق في آرائيؼ.

أما الخبخاء الحيؽ تتسحؾرحؾليؼ ىحه السشيجية فيسكؽ تعخيفيؼ بأنيؼ األشخاص الحيؽ يستمكؾن معخفة متقجمة

بسؾضؾع معيؽ ،ويدتظيعؾن الؾصؾل إلى السعمؾمات الستعمقة بحلػ السؾضؾع ،وتقجيؼ إضافة ججيجة فيو .فقج
بخر) )Dalkey,1969,5ذلػ بقجرة عقميؽ عمى التفكيخ أفزل مؽ عقل واحج .أما فيسا يتعمق بعجد الجؾالت ،فقج أكج
) (Turoff,1970بأن ثالث جؾالت ىؾ العجد السشاسب؛ ألن معجالت اإلجابات تبجأ باالنحجار مؽ الجؾلة الثانية فراعجا.

تتدؼ ىحه السشيجية بسيدات تجعميا مؽ أكثخ السشيجيات رواجا في مختمف حقؾل السعخفة ،تحجيجا مجاالت تظؾيخ

السعاييخ ،وضح كل مؽ) [44] (Pawlowski and Okoli ,2004أن تظبيق ىحه السشيجية يحؾل دون تالقي الخبخاء
وجيا لؾجو ،وىحا يعدز االستقاللية و أصالة اإلجابات .أما ) [45] )Landeta,2006فقج لخص إيجابيات ىحه السشيجية

بالتكخار ،حيث يدأل الخبخاء مختيؽ عمى األقل عؽ مفخدات الجراسة عيشيا ،ثؼ الدخية تحفع اإلجابات بدخية – أؼ دون
الكذف عؽ ىؾية الخبخاء السذاركيؽ ،والتغحية الخاجعة السقششة :يقؾم عشرخ خارجي بزبط التؾاصل بيؽ الخبخاء

السذاركيؽ.

ونغ اخ ألىسية ىحه األداة السشيجية و مقجرتيا عمى التؾصل إلى نتائج يسكؽ االعتساد والبشاء عمييا في تظؾيخ

السعاييخ ،فقج ارتأػ الباحثؾن ضخورة تظبيقيا في دراستيؼ كؾن مؾضع تظؾيخ معاييخ الجؾدة السيشية في اإلعالم قزية
تتظمب نقاشات وآراء متعجدة ،وتحتاج تؾافقا في اآلراء وفي نفذ الؾقت االستقاللية.
السشهجية.
اإلجخاءات
ّ
اعتسادا عمى الخؤية السشيجية الدابقة فقج مخ ترسيؼ الجراسة مشيجيا بثالث مخاحل إجخائية عمى الشحؾ اآلتي:
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السخحمة األولى :تظؾيخ قؾائؼ بسفاىيؼ ومعاييخ الجؾدة السيشية والسسارسات الجيجة مؽ الجراسات الدابقة ،ومؽ

القؾاعج السيشية التي تتبعيا عجد مؽ السؤسدات اإلعالمية العالسية العخيقة ،ومؽ السؾاثيق األخالقية .ومحميا تؼ الحرؾل

عمى ثالث استذارات عمسية مؽ داخل السؤسدات اإلعالمية األردنية (التمفديؾن األردني ،صحيفة الغج اليؾمية ،إذاعة
صؾت الجشؾب) وذلػ الستجابة ىحه السؤسدات لتقجيؼ االستذارة العمسية.
السخحمة الثانية :خزعت مفاىيؼ ونساذج السسارسات الجيجة واالستذارات والسعاييخ الدابقة إلى ثالث جمدات

نقاشية معسقة بيؽ الفخيق البحثي ،وتؼ خالليا ترشيف ىحه الخبخات إلى سبع حدم تذسل  63معيا ار مقتخحا ونحؾ 297
مؤش اخ.
السخحمة الثالثة :تظبيق طخيقة "دلفي" عمى السعاييخ السقتخحة ،ومخت باإلجخاءات اآلتية:

 -1تحجيج عيشة الخبخاء :شسمت الفئات التالية :الرحفييؽ السسارسيؽ ،الحيؽ لجييؼ خبخات أكثخ مؽ عذخ سشؾات
 ،%50رؤساء التحخيخ ومجيخؼ السؤسدات اإلعالمية الحالييؽ والدابقيؽ  ،%15األكاديسيؽ في حقل اإلعالم
 ،%15األكاديسييؽ في حقل عمؼ االجتساع  ،%10واألكاديسييؽ في حقل العمؾم الدياسية .%10
 -2شسمت العيشة في الجؾلة األولى  86خبي اخ ،وصل عجد السدتجيبيؽ في نياية الجؾلة الثالثة إلى  54خبي اخ.
 -3تست عسمية تتبع آراء الخبخاء ضسؽ ثالث جؾالت ،في األولى قجمت السعاييخ والسؤشخات السقتخحة كاممة ،وفي
الجؾلة الثانية تؼ ححف السعاييخ والسؤشخات ،التي لؼ تحرل عمى تؾافق ،وفي الجؾلة الثالثة ححفت مجسؾعة

أخخػ ،وصؾال إلى تؾافق في اإلجابات ،حيث تؼ مؽ خاللو التؾافق عمى أفزل  %50مؽ السعاييخ ،والتؾافق
عمى أفزل %60مؽ السؤشخات ،ثؼ تؼ تختيبيا حدب الختب كسا ىي في الشتائج.
السهشية في اإلعالم.
نتائج الجراسة :معاييخ الجؽدة
ّ
األردنية:
إطار عسل لؽسائل اإلعالم
ّ
السؤسدي.
أولا :جؽدة التخطيط والتشعيػ
ّ ّ
يقرج بجؾدة التخظيط والتشغيؼ مجػ تظبيق وسائل اإلعالم لسعاييخ الجؾدة والقؾاعج واألصؾل السيشية في التخظيط
واليياكل التشغيسية واالترال الجاخمي في البيئة الجاخمية لمسؤسدة اإلعالمية.
إن حدمة السعاييخ الفخعية في جؾدة التخظيط والتشغيؼ تعج أساس الشسؾذج االقترادؼ الشاجح لؾسائل اإلعالم مؽ
خالل تحديؽ مؾارد السؤسدة اإلعالمية ،وعمى رأسيا قجرة السؤسدة اإلعالمية عمى االنتذار ،استقظاب اإلعالنات التي
تعج مؾردا أساسيا لؾسائل اإلعالم ( ، [46])Prasad,Muraili,Alan,1998ويذتسل ذلػ عمى وجؾد رؤية وسياسات
إدارية وتحخيخية ،وتحجيج واضح لالختراصات والرالحيات ،وانتغام سيخ العسل ،وتؾفيخ بيئة عسل مشاسبة ،وحج مؽ
التشغيؼ الحاتي (.[47] )Prescott Thomas ,2009
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وألن السشتج أو الخجمة التي تقجميا وسائل اإلعالم في األغمب خجمة غيخ ممسؾسة ،فإن وجؾد خظط تفريمية
وأنساط مؽ التخظيط والتشغيؼ الجيجيؽ بات اليؾم ـ بفعل االنجماج الحؼ تذيجه وسائل اإلعالم ـ جد اخ أساسيا لمؾصؾل إلى
جؾدة الخجمة ،ومشيا جؾدة السعمؾمات والسحتؾػ اإلعالمي(. [48])Soberman,2005

تختبط مفاىيؼ التخظيط والتشغيؼ والدياسة اإلعالمية معا في حدمة واحجة باعتبارىا مؽ الؾعائف العميا التي تظمع بيا
القيادات اإلعالمية في السؤسدة ،والرتباطيا بأىجاف السؤسدة اإلعالمية.
وتختبط ىحه األبعاد بسجسؾعة مؽ السقؾمات التي عمى أساسيا يسكؽ التأسيذ لسعاييخ الجؾدة في ىحا السجال ،أىسيا

وجؾد أىجاف ورؤية واقعية وواضحة لمسؤسدة اإلعالمية ،ووجؾد وحجة مؽ التشاسق واالندجام في األطخ التشغيسية
والتذخيعية تؾفخ نغاما اتراليا أفقيا ،ووجؾد خط واضح في اإلجخاءات التشفيحية والقجرة عمى متابعة اآلداء وقياسو
(الجيمسي. [49])2011،
تؼ تقديؼ ىحا البعج إلى ( )6معاييخ رئيدة تغظي مجاالت التخظيط وأنساط التشغيؼ في السؤسدات اإلعالمية ،تؼ
اقتخاح ( )52مؤش اخ ،وبعج ثالث جؾالت مع الخبخاء تؼ التؾصل إلى ( )28مؤش اخ ،وكل مشيا لو أدلة وشؾاىج وأدوات لزبط
القياس.
اإلعالمية:
السؤسدة
 .1جؽدة التخطيط في
ّ
ّ
اإلعالمية
ؤسدة
ّ
ججول رقػ ( )7جؽدة التخطيط في الس ّ
والذؽاهج

األدلة

م

السؤشخات

.1

وجؾد خظة استخاتيجية شاممة طؾيمة السجػ

وثيقة الخظة

.2

وجؾد رؤية ورسالة واضحتيؽ لمسؤسدة

وثيقة الخظة

.3

وجؾد أىجاف واضحة وواقعية لمسؤسدة

وثيقة الخظة

.4

وجؾد خظة فخعية لمجؾدة في السؤسدة

وثيقة الخظة

.5

وجؾد خظة فخعية لتدؾيق السؤسدة

وثيقة الخظة

.6

تقخ الخظط مؽ قبل السجالذ السخترة

.7

واألدوات

مخاجعة
الخظة

تؾجج أطخ لمسذاركة مؽ قبل اإلعالمييؽ واإلدارييؽ في مخاجعة
وضع الخظط

الخظة
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آلية

وضع

آلية

وضع

اإلعالمية:
لمسؤسدة
 .2جؽدة الهيكل التشعيسي
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية
لمسؤسدة
ججول رقؼ ( )2جؽدة الهيكل التشعيسي
ّ
ّ
ّ
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج واألدوات

.1

يؾجج ىيكل تشغيسي لمسؤسدة

وثيقة الييكل التشغيسي

.2

.3

يزسؽ الييكل التشغيسي الفرل بيؽ اإلدارة
والتحخيخ
يزسؽ الييكل التشغيسي الفرل بيؽ التحخيخ

واإلعالنات

ىخم اتخاذ القخار التحخيخؼ
أقدام التحخيخ مفرؾلة عؽ اإلعالنات

ال يؾجج جسع بيؽ الؾعائف التحخيخية
واإلعالنية

.4

يزسؽ الييكل التشغيسي اتراال افقيا مفتؾحا
بيؽ األقدام

وثيقة الييكل التشغيسي

اإلعالمية:
التشعيسية لمسؤسدة
 .3جؽدة األطخ
ّ
ّ
اإلعالمية
التشعيسية لمسؤسدة
ججول رقػ ( )3جؽدة األطخ
ّ
ّ
م
.1

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

وجؾد نغام لؾصف الؾعائف لالعالمييؽ نغام او تعميسات الؾصف والسيام
واإلدارييؽ

الؾعيفية

.2

وجؾد مؾازنة سشؾية لمسؤسدة

وثيقة السؾازنة

.3

وجؾد قدؼ لمخقابة الجاخمية

الييكل التشغيسي

.4

وجؾد قدؼ لزبط الجؾدة

الييكل التشغيسي

.5

وجؾد مخكد لمسعمؾمات

الييكل التشغيسي

.6

تجقق السؾازنة مؽ قبل مؤسدة خارجية معتسجة

تقخيخ الدشة األخيخة
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 .4جؽدة سياسات التعييؼ والتخقية لإلعالمييؼ:

ججول رقػ ( )4جؽدة سياسات التعييؼ والتخقية لإلعالمييؼ

م

السؤشخات

.1

يخزع تعييؽ اإلعالمييؽ لسعاييخ السشافدو

األدلة

واألدوات

السفتؾحة
.2

يخزع تعييؽ اإلعالمييؽ

والذؽاهج

لالختبارات

والسقابالت

وجؾد إعالنات لمتعييؽ
نساذج مؽ االختبارات

.3

يؾجج بخنامج تأىيمي لالعالمييؽ الججد

.4

يؾجج نغام أو تعميسات مؾثقة لتخقيات وثيقة
اإلعالمييؽ

خظة البخنامج
الشغام

التعميسات

اإلعالمييؼ:
 .5جؽدة سياسات التقييػ ألداء
ّ
اإلعالمييؼ
ججول رقػ ( )5جؽدة سياسات التقييػ ألداء
ّ
6

األدلة والذؽاهج واألدوات

م

السؤشخات

.1

يؾجج نغام لتقييؼ أداء اإلعالمييؽ في
السؤسدة

الؾثيقة

.2

يتؼ تقييؼ أداء اإلعالمييؽ بذكل دورؼ

.3

يتؼ تقييؼ أداء اإلعالمييؽ حدب السيسة

نساذج

.4

يتؼ تقييؼ األداء لكل إعالمي عمى حجه

نساذج

كل عام
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نساذج التقخيخ الدشؾؼ

أو

 .6جؽدة سياسات األجؽر والخواتب:

ججول رقػ ( )6جؽدة سياسات األجؽر والخواتب

م

مؤشخات

.1

يؾجج نغام لمخواتب في السؤسدة

.2
.3

أدلة وشؽاهج وأدوات
وثيقة

نغام

الخواتب

السعتسجة

متؾسط حجؼ الخواتب لإلعالمييؽ ضعف الحج األدنى لألجؾر وتيقة
السعتسج رسسيا

أكثخ مؽ نرف اإلعالمييؽ يتمقؾن أكثخ مؽ متؾسط حجؼ الخواتب

في السؤسدة

واألجؾر

نغام

الخواتب

كذؾف الخواتب السعتسجة

ثانيا :معاييخ جؽدة التأهيل والتجريب.

يكسؽ تظؾيخ األداء السيشي لإلعالمييؽ بثالث حمقات أساسية ىي :التأىيل والتجريب ،و التشغيؼ الحاتي

وتظؾيخ مشغؾمات الدمؾك السيشي والسبادغ األخالقية ،وأخي اخ التشغيؼ السيشي الشقابي()Solan and Parcel.2002
].[50

ويقرج بالتأىيل التحريل العمسي والسيشي لإلعالمييؽ ،بيشسا يشظؾؼ تجريب اإلعالمييؽ عمى سمددمة واسعة

مؽ األنذظة والفعاليات والشساذج التجريبية مؽ الجروس السشتغسة وبخامج الكفاءة ،وبخامج التجريب السكثفة ،والدماالت

والتعمؼ عؽ بعج.

تغظي عسميات التجريب أصؾل السيشة الرحفية واإلنتاج اإلعالمي في الرحافة السظبؾعة واإلذاعية

والتمفديؾنية واإلدارة والقانؾن واالخالق والدياسات اإلعالمية وإدارة األعسال اإلعالمية وتكشؾلؾجيا االترال واإلعالم
إلى جانب قزايا أخخػ واسعة. [51])IPDC, 2008(.

ال تؾجج قائسة مؾحجة تحجد معاييخ جؾدة التجريب والتأىيل اإلعالمي ،فيسا تؼ االستفادة في وضع قائسة

السعاييخ السقتخحة مؽ ثالث مخجعيات أساسية ،قجمت إضافات نؾعية في مجاالت التعميؼ والتأىيل والتجريب اإلعالمي،
وىي:
 -1معاييخ ىيئة اعتساد كميات الرحافة واالترال األمخيكية ،والتي طؾرت سمدمة مؽ السعاييخ الخاصة
بتحديؽ أداء ومخخجات نغام التعميؼ اإلعالمي ،وشسمت تمػ السعاييخ الخؤية ،القيادة ،الحؾكسة ،السشاىج ،أساليب
التعميؼ ،التشؾع ،والذسؾلية ،والسشح الجراسية ،والخجمات الظالبية ،والسؾارد ،والتدييالت ،والخجمات العامة ،والسيشية،

وتقييؼ نتائج التعميؼ (. [52])ACEJMC , 2012
 -2مؤشخات تشسية وسائل اإلعالم الرادرة عؽ( :البخنامج الجولي لتشسية االترال) IPDCالحؼ تخعاه
اليؾندكؾ ،حيث عالجت ىحه الؾثيقة بشاء القجرات السيشية ودعؼ السؤسدات التي تعدز حخية التعبيخ والتعجدية والتشؾع،
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ركدت مؤشخات اليؾندكؾ في ىحه الؾثيقة عمى نفاذ اإلعالمييؽ لمتجريب ،ومزسؾن مشاىج التجريب ،ومؾضؾعات
التجريب اإلعالمي ،وكيف يداعج التجريب اإلعالمييؽ السحتخفيؽ عمى فيؼ الجيسؾقخاطية والتشسية.
 -3دراسة "معاييخ ومؤشخات تظؾيخ جؾدة وتسيد مؤسدات التجريب الرحفي في أفخيقيا" ،والتي تؾصمت

إلى معاييخ تؼ تظؾيخىا مؽ قبل خبخاء اليؾندكؾ ،وتخكد عمى تؾفخ مجخالت التجريب مؽ مجربيؽ خبخاء ،ووجؾد مشاىج
ومؾاد تجريبية وتؾفخ معجات التجريب السالئسة ،وفخص التجريب العادلة وتقييؼ التجريبBerger and , 2007( .
. [53]) Matars
لقج ازدادت أىسية تظؾيخ معاييخ الجؾدة في مجاالت التأىيل والتجريب اإلعالمي مع ازدياد االنجماج في تظبيقات

اإلعالم الججيج وعيؾر تحجيات فخضتيا الرحافة الذعبية ،األمخ الحؼ يحتاج إلى مؾاكبة مؽ خالل التجريب الجيج(.

 .[54] (Aldridge and Evetts, 2003إلى جانب أن أىسية التجريب اإلعالمي الجيج تتزاعف في مخحمة التحؾل
الدياسي نحؾ الجيسؾقخاطية ،حيث يتعاعؼ دور اإلعالم.
تؼ تقديؼ قائسة السعاييخ في بعج التأىيل والتجريب إلى ( )5معاييخ رئيدة ،كل معيار يذتسل عمى عجة مؤشخات،
ووصل عجدىا إلى ( )30مؤش اخ ،ولكل مؤشخ دليل وشاىج.

 .7معيار التأهيل األكاديسي لإلعالمييؼ
ّ
ججول رقػ ( )7معيار التأهيل األكاديسي لإلعالمييؼ
ّ
م
.1
.2
.3

السؤشخات

اإلعالميؾن الحاصمؾن عمى درجات عمسية في
الجراسات العميا

اإلعالميؾن الحاصمؾن عمى الجرجة الجامعية األولى

اإلعالميؾن الحاصمؾن عمى دبمؾم متؾسط أو الثانؾية
العامة

.4

أقل مؽ الثانؾية العامة

.5

مؤىالت الؾعائف القيادية

األدلة والذؽاهج واألدوات
ال يقل عؽ %15
في حجود %70
ال يديج عؽ %15
ال أحج
ال تقل عؽ الجرجة الجامعية
األولى
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اإلعالمية
السؤسدة
التشعيسية لمتجريب داخل
 .2معيار األطخ
ّ
ّ
ّ
اإلعالمية
السؤسدة
التشعيسية لمتجريب داخل
ججول رقػ ( )8معيار األطخ
ّ
ّ
ّ
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج واألدوات

.1

تؾجج خظة لمتجريب

وثيقة الخظة التجريبية

.2

تؾجج ميدانية لمتجريب

وثيقة السؾازنة

.3

يؾجج قدؼ لمتجريب

الييكل التشغيسي

.4

يؾجج سجل خاص بالتجريب لكل إعالمي

الؾثيقة

.5

تؾجج حؾافد لمرحفييؽ الحيؽ تمقؾا تجريبا

الدجالت السعتسجة

في الجامعات

األقل

تؾجج لجشة أو مجمذ لمتجريب في السؤسدة

الؾثيقة \ محاضخ اجتساعات

.6
.7

تؾجج عالقات بيؽ بيؽ السؤسدة اإلعالمية وكميات وأقدام اإلعالم وجؾد اتفاقية تعاون واحجة عمى

 .3معيار الشفاذ إلى التجريب.
ججول رقػ ( )9معيار الشفاذ إلى التجريب
م
.1
.2
.3

األدلة

السؤشخات

واألدوات

تؾفخ السؤسدة التجريب لكافة اإلعالمييؽ
بذكل عادل

والذؽاهج

سجالت التجريب

يتؾفخ لإلعالمييؽ في السؤسدة تجريب خارجي سجالت التجريب
يتؾفخ التجريب لمرحفييؽ في السحافغات سجل

صحفيي

واألقاليؼ

السحافغات

.4

يتؾفخ بخامج لمدماالت في مؤسدات أخخػ

سجالت التجريب

.5

تؾفيخ فخص تجريب لمرحفيات

قؾائؼ الستجربيؽ

.6

يتؾفخ تجريب بالمغة العخبية

مشاىج التجريب

.7

يؾجج تقييؼ لمتجريب

سجالت التجريب

 .4معيار جؽدة السحتؽى التجريبي في مجالت الرحافة واإلعالم.

ججول رقػ ( )71معيار جؽدة السحتؽى التجريبي في مجالت الرحافة واإلعالم
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األدلة والذؽاهج واألدوات

م

السؤشخات

.1

تحقق األىجاف العامة لمتجريب

.2

كفاءة التؾزيع الدمشي لسؾضؾعات التجريب

وجؾد ججول زمشي مالئؼ لتؾزيع السؾضؾعات

.3

الؾضؾح والتحجيج وعجم التجاخل

السحتؾػ التجريبي

.4

مالئسة لتؾزيع الشغخؼ والتظبيقي

الخظة التجريبية

.5

خظة شاممة لمتجريب

.6

اكتسال الجعؼ الشغخؼ لمسؾضؾع

وجؾد مادة نغخية متؾفخة بيؽ أيجؼ الستجربيؽ

.7

شسؾلية وتشؾع السؾارد

وجؾد قائسة بالسؾارد والسخاجع السكتبية واإللكتخونية

.8

وفخة وكفاءة األنذظة التجريبية

وجؾد قائسة باالنذظة التجريبية

.9

مالءمة األمثمة واالستذيادات والتظبيقات وحجاثتيا

السحتؾػ التجريبي

.10

تؾفخ دليل فخعي إلرشادات السجرب

دليل السجرب

.11

سالمة المغة ووضؾحيا

لغة السحتؾػ التجريبي

 .1وجؾد أىجاف عامة لمبخنامج

 .2وجؾد أىجاف خاصة تدتجيب لمسؾضؾعات
الستخررة
 .3وجؾد قياس بعجؼ لتحقق االىجاف

وجؾد خظة مؾثقة

تظابق أىجاف البخنامج مع السؾضؾعات التي

تعخضيا الخظة

التجريب الستخرص في السؾضؾعات السيشية

.12

وإكداب

السيارات )%70-60( :ميارات تظبيقية ( )%40-30السحتؾػ التجريبي
السعخفة الشغخية

التجريب اإلعالمي القائؼ عمى التثقيف ( 60إلى ) %70

.13

الجانب الشغخؼ والسعخفي و( 30إلى  )% 40الجانب السحتؾػ التجريبي
التظبيقي

التجريبية في مجالت اإلعالم.
 .5معيار جؽدة البيئة
ّ
التجريبية في مجالت اإلعالم
ججول رقػ ( )77معيار جؽدة البيئة
ّ
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م

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

 .1إجخاءات تشغيسية واضحة ومعمشة

 .2مكان مالئؼ
 .3تدييالت معسسة ومعمشة
 .4تؾفيخ وسائل اإليزاح التجريبية

.5



مخاطبة الستجربيؽ السدتيجفيؽ بذكل مفتؾح



شخوط معمشة لاللتحاق بالتجريب



تحجيج الفئات السدتيجفة



تحجيج مكان التجريب والستجربيؽ



إعالن مكان التجريب



ضسان سيؾلة الؾصؾل اليو



إعالن عخوف وشخوط الظعام واإلقامة



التدييالت والذخوط الخاصة باالنتقال



األجيدة والسعجات السالئسة لمسحتؾػ التجريبي



قاعة تجريبية 80م 2الحج األدنى



مختبخ محؾسب لمتحخيخ واإلنتاج الرحفي

تؾفيخ لؾازم ومخافق التجريب في أصؾل الرحافة والتأىيل



نغام مقاعج متحخكة

في السعارف الشغخية



لؾح كتابة



وسائل عخض



شاشات عخض تعميسية

تؾفخ ستؾديؾ اإلذاعة الرؾتية(وحجة صؾتية رقسية
 .6تؾفخ مخافق ولؾازم التجريب لبخامج اإلذاعة

لمتدجيل ،سيخفخ ،بخامج حاسؾبية إلدارة البث ،أجيدة

حاسؾبية مدودة ببخمجيات اإلنتاج اإلذاعي ،أجيدة تدجيل
محسؾلة

 .7تؾفخ مخافق لؾازم التجريب لبخامج التمفديؾن

أستجوديؾ تمفديدني ووحجة إنتاج فيجيؾ (وحجة إنتاج تقميجية)
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التحخيخية.
ثالث ا :معاييخ جؽدة الدياسات
ّ
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تعج الدياسة التحخيخية في السؤسدات اإلعالمية إحجػ األدوات األساسية لزبط السيشية والجؾدة  ،ويقرج
بالدياسة التحخيخية الخظؾط العخيزة مؽ السبادغ والقؾاعج التي تحجد األسمؾب ،أو الظخيقة التي تتخح مؽ خالليا الق اخرات
التحخيخية ،ويقجم مؽ خالليا السزسؾن اإلعالمي (غالي. [55])2003 ،

وتؾصف الدياسات التحخيخية بقجر مؽ السخونة يختمف مؽ وسيمة إعالمية إلى أخخػ ،وتذسل الدياسة التحخيخية

تحجيج ماذا تقؾل الؾسيمة اإلعالمية؟ وكيف تقؾل؟ ومؽ أؼ زاوية تعالج القزايا والذؤون العامة السحمية والجولية؟ ونسط
المغة السدتخجم تحخيخيا في الؾسيمة .وتختبط جؾدة الدياسات التحخيخية بسجسؾعة مؽ العؾامل التي تتأثخ فييا أىسيا :نسط
ممكية الؾسيمة اإلعالمية ،ومجػ استقاللية الؾسيمة ،ثؼ محجدات الشغام اإلعالمي الدائج؛ أؼ عؾامل البيئة الخارجية

لمؾسيمة والسختبظة بالتذخيعات اإلعالمية ومدتؾػ حخية التعبيخ والزغؾط الدياسية وغيخىا ،ويعج جسيؾر الؾسيمة

اإلعالمية عامال أساسيا في تحجيج الدياسة التحخيخية ،كحلػ إمكانيات الؾسيمة اإلعالمية ومؾاردىا وما تسمكو مؽ تكشؾلؾجيا

وأدوات تداعج في درجة نجاحيا التحخيخؼ.

أما األبعاد األساسية التي تحجد جؾدة الدياسات التحخيخية فتمخص بالسالمح اآلتية:
 .1التؾثيق والعالنية :أن تكؾن الدياسات التحخيخية مكتؾبة ومعمشة لمجسيؾر الجاخمي؛ أؼ لمعامميؽ في السؤسدة
اإلعالمية ،ولجسيؾر الؾسيمة العام حدب طبيعة الدياسة السظخوحة.
 .2الخجمة العامة :أن تدتجيب الدياسة التحخيخية لسبادغ الخجمة العامة تحجيجا تغظيات الؾسيمة اإلعالمية ومعالجتيا
اإلعالمية عمى السدتؾػ الؾطشي .

 .3السذاركة :يزع الدياسة التحخيخية مجسؾعة مؽ الخبخاء والرحفييؽ الستسخسيؽ واألكاديسييؽ في مجال اإلعالم
والدياسييؽ والسعمشيؽ وجسيؾر الؾسيمة.
تؼ تقديؼ معاييخ الدياسات التحخيخية التي اقتخحيا الخبخاء إلى مجسؾعتيؽ تزؼ ( )12مؤش اخ ،وكل مؤشخ لو دليل أو
شاىج أو أداة لمتحقق والقياس.
التحخيخية.
 .7تؽثيق الدياسات
ّ

م
-1

التحخيخية
ججول ( )72تؽثيق الدياسات
ّ
األدلة

السؤشخات

واألدوات

يؾجج دليل لمدياسة التحخيخية وتعميسات مؾثقة لقؾاعج التحخيخ ( Editorial
)Guide

 -2يؾجج دليل لشسط التحخيخ في الذكل والمغة ()Style Book
-3

تؾجج قؾاعج واضحة مؾثقة لمفرل بيؽ األراء واألخبار(قج يتزسؽ ذلػ دليل
الدياسة التحخيخية)

 -4تؾجج قؾاعج واضحة ومؾثقة لمفرل بيؽ اإلعالنات واألخبار
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وثيقة الجليل
وثيقة الجليل
الؾثيقة
الؾثيقة

والذؽاهج

 -5تؾجج تعميسات مؾثقة لحساية الحياد وعجم التحيد التحخيخؼ

الؾثيقة

 -7تؾجج سياسة مؾثقة لقؾاعج حساية الخرؾصية

الؾثيقة

 -8تؾجج سياسة مؾثقة لمسدؤولية السجتسعية

الؾثيقة

التحخيخية.
العالنية والسذاركة في الدياسات
.2
ّ
ّ
التحخيخية
العالنية والسذاركة في الدياسات
ججول رقػ ()73
ّ
ّ
م

السؤشاخت

-1

أدلة الدياسة التحخيخية ونسط التحخيخ معمشة لمجسعؾر

-2
-3
-4

األدلة والذؽاهج واألدوات
السؾقع

االلكتخوني

لمؾسيمة

تعميسات قؾاعج الفرل وسياسات الخرؾصية والسدؤولية السجتسعية معمشة السؾقع

االلكتخوني

لمجسيؾر

لمؾسيمة

يتؼ تجريب الرحفييؽ الججد عمى الدياسات التحخيخية لمؾسيمة

سجل الرحفييؽ

يذارك الرحفيؾن وأصحاب السرمحة بؾضع الدياسة التحخيخية
ومخاجعتيا

وثائق الؾسيمة

رابع ا :جؽدة السحتؽى اإلعالمي.
ّ
ال يؾجج اتفاق بيؽ الباحثيؽ عمى تعخيف جؾدة السحتؾػ اإلعالمي أو عمى قائسة مؾحجة لسعاييخ جؾدة السحتؾػ
( ، )Shapiro،2010والسذكمة تبجو في طبيعة السشتج اإلعالمي الحؼ تقجمو وسائل اإلعالم ،وىؾ مشتج غيخ
ممسؾس اليسكؽ قياسو وتحجيج مالمحو بيدخ.والتحجؼ الحؼ يؾاجو مشتجات وخجمات وسائل اإلعالم وفي مقجمتيا
السحتؾػ اإلعالمي أنو فيسا تحاول تظبيق مشغؾر جؾدة الخجمات تججه يخكد عمى التحديؽ السدتسخ لمخجمة ،لكي
تمبي متظمبات ورغبات الدبائؽ ،في السقابل ثسة صخاع في وسائل اإلعالم ووسط الخبخاء بيؽ الحىاب نحؾ االلتدام

بالقؾاعج السيشية أو الحىاب نحؾ إشباع رغبات الجسيؾر ،ثؼ ما مجػ مظابقة رغبات الجسيؾر مع معاييخ قؾاعج
السيشية ) . ) Bogart , 2004
تختبط جؾدة محتؾػ الؾسيمة اإلعالمية بسجسؾعة مؽ األبعاد التشغيسية في البيئتيؽ الجاخمية والخارجية لمؾسيمة
اإلعالمية أىسيا :الدياسات التحخيخية ،وانتذار الؾسيمة ،وطبيعة الجسيؾر( )Lacy ،1991وبالسشافدة وبأنساط السمكية

( )Lacy and others,1991لقج احتل معيار الجقة في األخبار والسعالجات اإلعالمية نقاشات مؾسعة ومكانة ىامة
في مؾضؾع جؾدة السحتؾػ اإلعالمي ،وىؾ أساس جؾدة السعمؾمات ،ويجور حؾلو سؤال مرجاقية األخبار وسسعة
الؾسيمة اإلعالمية.
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يذكل معيار التؾازن أساس الحياد والشداىة وعجم االنحياز ،ويعشي أن يعكذ السحتؾػ وجيات نغخ ومعمؾمات

كافة األطخاف بتداو ( ،[56])Entman,1989والتؾازن في التغظيات الدياسية ىؾ األكثخ حداسية ويتحقق عادة

بتعخيف متؾازن لكافة السؾاقف الدياسية ( ،[57 ])Gans,1979ويججر االنتباه إلى أن السزسؾن الستؾازن ال يعشي
دائسا السزسؾن الجقيق (.[58 ])Max will, 2004

واذا كانت جؾدة الرحافة ووسائل اإلعالم تتأثخ بثالث مجسؾعات مؽ السعاييخ ،تختبط مجسؾعتان مشيا بالبيئتيؽ
الدياسية واالقترادية ومجسؾعة ثالثة باألطخ السؤسدية والسيشية الجاخمية لمؾسيمة ،فإن ىحه السجخالت والعسميات ترب

في السحرمة في جؾدة أو رداءة السحتؾػ اإلعالمي ،حيث تذكل السؾضؾعية والشداىة والجقة والتؾازن والتشؾع أساس

جؾدة السحتؾػ وتختبط السؾضؾعية بالفرل الجيج بيؽ اآلراء واألخبار والفرل بيؽ اإلعالنات واألخبار ،وفق قؾاعج

واضحة يعكديا السحتؾػ اإلعالمي.

إن ضسان معاييخ الجؾدة في السحتؾػ تعشي ما يقجم إلى الجسيؾر ،ما يسيد بيؽ اإلعالم الجيج والخدؼء ،ويسيد

بيؽ الرحافة الجيجة والجعاية ،ويتظمب ضسان معيار الجقة سالمة التعامل مع السرادر والؾضؾح والتحجيج وترحيح

األخظاء وضسان حق الخد ،وبحل الجيج في التحقق مؽ السرادر ووصف الؾقائع واألحجاث (.[59 ])Dean, 2006

ويتظمب التؾازن والشداىة عخض كافة وجيات الشغخ والتعامل مع كافة السرادر الستاحة (،[60 ])PBS,2011

معيار كميا في جؾدة السحتؾػ اإلعالمي ،يعكذ السجتسعات
ا
ويعج التشؾع في السحتؾػ اإلعالمي لمؾسيمة اإلعالمية

والثقافات والفئات االجتساعية ما يعشي ميسة أساسية في ضسان جؾدة السحتؾػ والؾعيفة التي يسثل مؽ خالليا كل
السجتسع.

أما السحمية فيي أحج أىؼ معاييخ الجؾدة السيشية التي يعكديا السحتؾػ اإلعالمي بسا يقجمو مؽ حاجات

وأولؾيات لمسجتسع ،التي تعبخ عؽ مبجأ الخجمة العامة لؾسائل اإلعالم ،أوضحت دراسة جاءت تحت عشؾان "ماذا يخيج
الجسيؾر مؽ األخبار السحمية؟" بأن الجسيؾر يتؾقع أن تكؾن وسائل اإلعالم السحمية جا ار قخيبا لمسجتسع السحمي ،ما يؾفخ

معاييخ السالئسة والقجرة عمى الؾصؾل لمجسيؾر ،كحلػ تتظمب السحمية أن تعكذ معاييخ الذسؾلية والكفاءة في تقجيؼ

الخجمات اإلخبارية اإلعالمية واإلعالنية بذكل عام لمسجتسعات السحمية السدتيجفة ،ويجخل في ىحا السجال وعائف
الخقابة السحمية واإلحاطة الجارية باألحجاث في البيئتيؽ السحمية والخارجية()Heider, Mocombs, 2008:956-965
].[61
كسا تتظمب الجؾدة والسيشية أن تعكذ قجرة الرحفييؽ عمى االبتكار والتججيج والجخأة والسعالجات الشقجية.

تؼ تقديؼ معاييخ جؾدة السحتؾػ اإلعالمي القابمة لمتحقق والقياس إلى ستة معاييخ أساسية شسمت ( )27مؤش اخ
ضسؽ السجسؾعات اآلتية:
 .1معيار الجقة.
ججول رقػ ( )74معيار الجقة
م

السؤشخات

-1

السحتؾػ يعتسج عمى مرادر متعجدة

األدلة والذؽاهج واألدوات

تحميل السزسؾن
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-2
-3

السحتؾػ ال يعدو إلى مرادر مجيؾلة أو شيؾد عيان غيخ مؾثؾق

بيؼ

السحتؾػ محجد وواضح في ذكخ الؾقائع واألحجاث واألشخاص
والسدسيات

تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن

-4

السحتؾػ يحكخ الحقائق الججلية مع مرادرىا

-5

يذار بؾضؾح إلى السعمؾمات التي لؼ يتحقق مشيا

تحميل السزسؾن

السؽضؽعية.
 .2معيار
ّ
السؽضؽعية
ججول رقػ ( )75معيار
ّ
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج واألدوات

-1

السحتؾػ يفرل بيؽ األخبار واآلراء

تحميل السزسؾن

-2

السحتؾػ يفرل بيؽ األخبار والسؾاد اإلعالنية

تحميل السزسؾن

 .3معيار التؽازن والحياد.
ججول رقػ ( )76معيار التؽازن والحياد
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج واألدوات

-1

السحتؾػ يعخض أكثخ مؽ وجية نغخ واحجة

تحميل السزسؾن

-2

السحتؾػ يقجم أكثخ مؽ مرجر

تحميل السزسؾن

-3

اتجاىات السحتؾػ محايجة أكثخ مؽ الدمبية أو اإليجابية

تحميل السزسؾن

التشؽع
 .4معيار ّ
التشؽع
ججول رقػ ( )77معيار ّ
م
-1

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

السحتؾػ يعكذ التشؾع السؾضؾعي (الدياسي ،االقترادؼ ،االجتساعي ،تحميل السزسؾن
التخفييي ،واإلنداني)..
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-2

السحتؾػ يعكذ التشؾع الجغخافي واإلقميسي

-3

السحتؾػ يعكذ التشؾع حدب الجشجر

-4

التشؾع الجيشي واإلثشي في السجتسع

تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن

السحمية .
 .5معيار
ّ
ججول رقػ ( )78معيار السحمية
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج أو األدوات

-1

حجؼ السؾاد التي تعالج القزايا الؾطشية.

تحميل السزسؾن

-2
-3

حجؼ السؾاد التي تعالج شؤون اإلقميؼ والسحافغات

تحميل السزسؾن

حجؼ السؾاد التي تعالج السجتسعات السحمية والسيسذة

تحميل السزسؾن

الخقابية.
 .6معيار البتكار والؽظيفة
ّ
الخقابية
ججول رقػ ( )79معيار البتكار والؽظيفة
ّ
م

السؤشخات

األدلة والذؽاهج واألدوات

-1

السحتؾػ يقجم تغظيات فييا تججيج

تحميل السزسؾن

-2

السحتؾػ يعكذ مؾضؾعات فييا أفكار ومعالجات تحميل السزسؾن
ابتكارية

-3

حجؼ وعجد التقاريخ والتحقيقات االستقرائية

-4

حجؼ

وعجد السؾضؾعات التي تتشاول قزايا الفداد تحميل السزسؾن

والخقابة
-5

تحميل السزسؾن

حجؼ وعجد السؾضؾعات التي تعكذ الجخأة الرحفية

تحميل السزسؾن

الستقاللية.
خامدا :معاييخ ضسان
ّ

معيار متجاخال بيؽ متغيخات البيئة الجاخمية لؾسيمة اإلعالم ومتغيخات الشغام اإلعالمي
ا
تعج استقاللية اإلعالم

الدائج بأبعاده الدياسية واالقترادية والثقافية واالجتساعية ،وتختبط مباشخة بسدتؾػ الحخيات ،وبالعالقة بالدمظات ،وبشسط

ممكية الؾسيمة اإلعالمية ،وبالعالقة مع السعمشيؽ وأصحاب السرالح (. [62])McQuail,1992

يخػ مشغؾر السيشية والجؾدة أن الرحافة ميشة ذات معشى يعتسج نجاحيا وإنجازىا عمى االستقاللية ،ولكي

يتحقق ىحا الحكؼ الحاتي السدتقل فإن ىحه السيشة تحتاج إلى ميارات خاصة محجدة وتجريب ومعخفة والتدام أخالقي محجد
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وواضح ( ،)Nolan,2008ولقج ربط ىحا السشغؾر بيؽ السيشية واالستقاللية ،فكمسا كانت الؾسيمة اإلعالمية أكثخ تقجما
ميشيا مالت نحؾ االستقاللية.
تؾجج معاييخ لزبط االستقاللية يسكؽ تتبعيا وأخخػ يرعب حرخىا أو لسديا والتحقق مشيا؛ كسا ىؾ الحال في
مرجر يحج مؽ االستقاللية ، [63]) Kenny, 2008)Timothy
ا
بعض أنساط الخقابة الحاتية لجػ الرحفييؽ التي تعج
وىحه السعاييخ تعؾد إلى محجدات الشغام اإلعالمي الدائج وقيؼ الشغام الدياسي واالقترادؼ ،أؼ البيئة الخارجية ،وإلى

محجدات البيئة السؤسدية الجاخمية في الؾسيمة اإلعالمية وأخي اخ إلى ضؾابط و محجدات الدمؾك السيشي واألخالقي
لمرحفييؽ أنفديؼ.وتشحرخ أىؼ األبعاد الجاخمية و الخارجية و السيشية التي تحجد مالمح االستقاللية كأساس متيؽ في
جؾدة األداء اإلعالمي فيسا يمي:
 .1اإلطار القانؾني والتشغيسي :تعج األطخ القانؾنية والتشغيسية الستعمقة بؾسائل اإلعالم مدألة شكل وجؾىخ ،فيي
مؽ يحجد مجػ وجؾد ضسانات دستؾرية وقانؾنية ،تزسؽ حخية التعبيخ وحخية الؾصؾل لمسعمؾمات ،واستقاللية

التحخيخ ،واحتخاميا وحق الرحفييؽ في حساية مرادرىؼ ،ووجؾد جيات مشغسة لمبث اإلذاعي والتمفديؾني تسشح

فخصا عادلة ،و تحخص عمى تعجدية وسائل اإلعالم(.)IPDC, 2008

 .2اإلطار الدياسي :ويذتسل عمى عخوف البيئة الدياسية ومدتؾػ السذاركة والجيسقخاطية ،فقج يتستع بمج ما بقؾانيؽ
جيجة متعمقة بحخية التعبيخ والحق في السعمؾمات ،ولكؽ قج ال تكؾن ىحه القؾانيؽ مظبقة أو نافحة ،وقج تكؾن

وعيفتيا معخقمة بفعل ثقافة الدخية أو الفداد أو السقاومة السؤسدية (.)IPDC, 2008
.3

الشغام االقترادؼ وأنساط السمكية :إن نسط السمكية وتحخيخىا؛ أؼ الدساح لمقظاع الخاص بامتالك وتذغيل
وسائل اإلعالم ،والحج مؽ تخكيد السمكية؛ أؼ مشع االحتكار أحج األسذ الستيشة لالستقاللية اإلعالمية ( Lacy
.)and others , 1991

وتذتسل البيئة االقترادية عمى عؾامل أساسية أخخػ تحجد مدتؾيات االستقاللية مشيا :األحكام

الخاصة بالذفافية ،والكذف التي تخص الذخكات اإلعالمية ومرادر الجخل والتسؾيل بسا يتساشى مع السعاييخ
الجولية لمذفافية ،كحلػ نغام شفاف وعادل لمزخائب.

 .4التظؾر السيشي وااللتدام األخالقي :يحجد الشزؾج السيشي و سمؾك الرحفييؽ ومجػ التداميؼ بأخالقيات السيشة
الرحفية جانبا أساسيا مؽ ضسان االستقاللية ،وأحيانا تتجاخل عؾامل بيئية قادمة مؽ خارج وسائل اإلعالم مع
ضعف في التكؾيؽ السيشي في تزخيؼ الخقابة الحاتية لجػ الرحفييؽ.

 .5البعج السؤسدي لمؾسيمة :يتزسؽ وجؾد سياسات واضحة تزسؽ االستقاللية و مسارستيا مؽ قبل الرحفييؽ عمى
أن تكؾن معمشة لجسيؾر الؾسيمة اإلعالمية.

تؼ تقديؼ قائسة السعاييخ الفخعية السقتخحة في مجال االستقاللية إلى ( )5معاييخ فخعية شسمت  37مؤش اخ ،تؼ
حرخىا بعج ثالث جؾالت متتابعة مع الخبخاء إلى ما يمي:
الستقاللية.
 .1السعيار القانؽني لزسان
ّ
الستقاللية
ججول رقػ ( )21السعيار القانؽني لزسان
ّ
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م

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات
الجستؾر يحتؾؼ عمى أحكام (تكفل /تزسؽ) حخية الرحافة و اإلعالم و حخية التعبيخ و

1

نفاذىا

وثيقة الجستؾر

2

يزسؽ الجستؾر دور القزاء في حساية حخية الرحافة ووسائل اإلعالم

وثيقة الجستؾر

3

لغة الجستؾر تذيخ بؾضؾح إلى حخية التعبيخ وحخية الرحافة

وثيقة الجستؾر

4

يزسؽ القانؾن محاكسة عادلة في الجخائؼ التي تيجد حخية الرحافة

القؾانيؽ وإجخاءات التقاضي

5

عجم اإلفالت ألولئػ الحيؽ يختكبؾن جخائؼ ضج الرحفييؽ

الذؾاىج

6

عجم وجؾد قؾانيؽ تقيج الرحافة واإلعالم في الحجود السقبؾلة

القؾانيؽ السعشية

7

عجم وجؾد قؾانيؽ تقيج اإلعالم تحت عشاويؽ القزايا العخقية و الجيشية واألمشية

القؾانيؽ السعشية

8

تؾجج عقؾبات تظبق عمى الرحافة غيخ السدؤولة

القؾانيؽ السعشية

القيؾد السفخوضة عمى حخية اإلعالم محرؾرة في أضيق نظاق و بسا يتشاسب مع ىجف

9

التذخيع

القؾانيؽ السعشية

10

ال تؾجج عقؾبة حبذ لمرحفييؽ نتيجة لسا يكتبؾن

القؾانيؽ السعشية

11

ال تؾجج مالحقة أو حبذ لمكتاب أو السجونيؽ عمى شبكة اإلنتخنت

القؾانيؽ والذؾاىج

12

ال يؾجج ضغط مفخط عمى الرحفييؽ لمكذف عؽ مرادرىؼ

الذؾاىج

13

ال تؾجج قؾانيؽ تحسي مؾعفي الجولة مؽ التذييخ والشقج

القؾانيؽ

14

حق الخد والترحيح مزسؾن قانؾنيا

القؾانيؽ السعشية

15

القزاء مدتقل ويتعامل بشداىة مع وسائل اإلعالم

القؾانيؽ السعشية وإجخاءت التقاضي

16

يؾجج تذخيع يزسؽ حق الرحفييؽ في الؾصؾل إلى السعمؾمات

القؾانيؽ السعشية

17

ال تؾجج تذخيعات تزسؽ رقابة مدبقة عمى اإلعالم

القؾانيؽ السعشية

19

تؾجج فخص متداوية لألفخاد أو الذخكات لتأسيذ و تذغيل وسائل اإلعالم

القؾانيؽ السعشية

لالستقاللية.
القترادي
 .2السعيار
ّ
ّ
لالستقاللية
القترادي
ججول رقػ ( )27السعيار
ّ
ّ
م
1
2

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات
ممكية الجولة لؾسائل اإلعالم محجودة

القؾانيؽ السعشية و الذؾاىج

القؾانيؽ و اإلجخاءات تحج مؽ تخكد ممكية وسائل اإلعالم(تسشع

االحتكار )
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قؾانيؽ التخخيص وإجخاءات السؤسدات التشغيسية

3
4
5

ال يؾجج تسييد في تؾزيع اإلعالنات الحكؾمية بيؽ وسائل اإلعالم
ال يؾجج تسييد في الخسؾم و الزخائب التي تتقاضاىا الحكؾمة مؽ
وسائل اإلعالم

الذؾاىج
الذؾاىج
وثائق السؾازنات

تؾجج شفافية في الكذف عؽ مرادر التسؾيل

الذؾاىج

 .3معيار الدمؽك السهشي لمرحفييؼ.
ّ
ججول رقػ ( )22معيار الدمؽك السهشي لمرحفييؼ
ّ
م
1

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

يسارس الرحفيؾن الخقابة الحاتية بالحج السقبؾل

السدؾحات

معغؼ الرحفييؽ غيخ مختبظيؽ بأعسال أخخػ

2

السدؾحات

ال يقبل الرحفيؾن اليجايا واليبات و التدييالت و االمتيازات

3

مؽ الحكؾمة أو القظاع الخاص

السدؾحات

استقاللية غخف األخبار والتحخيخ.
لالستقاللية:
 .4السعيار الجاخمي
ّ
ّ
استقاللية غخف األخبار والتحخيخ
لالستقاللية:
ججول رقػ ( )23السعيار الجاخمي
ّ
ّ
ّ
م

1
2
3
4
5

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

تعميسات مكتؽبة

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل الحكؾمة و الدمظة وثيقة الدياسة التحخيخية
1

التشفيحية في التحخيخ

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل االجيدة األمشية في وثيقة الدياسة التحخيخية
2

التحخيخ

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل الشخب والقؾػ الدياسية
3
تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل مؤسدات السجتسع
4

السجني

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل السجسؾعات الجيشية
5

التحخيخية
التحخيخية
التحخيخية
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وثيقة

الدياسة

وثيقة

الدياسة

وثيقة

الدياسة

تعميسات شفؽية

السسارسات وتحميل السزسؾن
السسارسات وتحميل السزسؾن

السزسؾن
السزسؾن
السزسؾن

السسارسات

وتحميل

السسارسات

وتحميل

السسارسات

وتحميل

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل القبائل و العذائخ
6

6

تؾجج تعميسات تحج مؽ تجخل السؤسدات الجولية
7

7

التحخيخية
التحخيخية

وثيقة

الدياسة

وثيقة

الدياسة

السزسؾن
السزسؾن

السسارسات

وتحميل

السسارسات

وتحميل

الستقاللية الجاخمية.
 .5تؽثيق سياسات
ّ
الستقاللية الجاخمية
ججول رقػ ( )24تؽثيق سياسات
ّ
م
1
2
3

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

تؾجج تعميسات مؾثقة تزسؽ الفرل بيؽ السمكية و التحخيخ
1

وثيقة التعميسات والييكل التشغيسي لمسؤسدة

تؾجج تعميسات مؾثقة لمفرل بيؽ اإلدارة والتحخيخ
2

وثيقة التعميسات والييكل التشغيسي لمسؤسدة

تؾجج قؾاعج مؾثقة حؾل سياسة اإلعالن التجارؼ
3

تعميسات سياسة اإلعالن التجارؼ

األخالقية:
سادسا :جؽدة نعام السداءلة و نفاذ السبادئ
ّ

يقرج بشغؼ السداءلة اإلعالمية ) Media Accountability Systems (MASكافة األدوات والؾسائل

واألساليب التي تسكؽ السجتسع مؽ مخاقبة أداء اإلعالم ومحاسبتو وتشغيؼ مسارستو وحساية الحخية اإلعالمية ،وىي نغؼ
متعجدة ومتشؾعة ،حدب طبيعة الشغام الدياسي واالترالي الدائج في الجولة ،وتذسل كافة الريغ القانؾنية والتعاقجية
والتقاليج والتؾافقات السيشية واالجتساعية وأساليب التشغيؼ الحاتي.

تشظمق فمدفة نغؼ السداءلة اإلعالمية مؽ فكخة تحقيق التؾازن بيؽ حقؾق الفخد والسجتسع مؽ جية ،وحقؾق

وسائل اإلعالم وحخيتيا في التعبيخ مؽ جية أخخػ ،عمى أساس أنو ال غشى عؽ كل مؽ الحخية والتشغيؼ معا ،انظالقا
مؽ الحاجة ألن تقؾم وسائل بجورىا بتدويج السؾاطشيؽ بالخجمات اإلعالمية التي يحتاجؾنيا ليربحؾا مذاركيؽ بالحياة
الجيسقخاطية (صالح.[64])2000 ،
تقؾم نغؼ مداءلة وسائل اإلعالم بغض الشغخ عؽ اختالفيا بتأدية وعائف تختبط باألىجاف التي قامت مؽ أجميا
وأىسيا :

 .1حساية استقالل وسائل اإلعالم وحساية الحخية اإلعالمية.

 .2تعديد ودعؼ حق الفخد والسجتسع باالترال والسعخفة ،أن يكؾن عمى عمؼ بسا يحجث مؽ وقائع وأحجاث ،وأن يتاح
لو الفخصة بالتعبيخ والشقاش والسذاركة.

 .3مخاقبة أداء وسائل اإلعالم ومحاسبتيا لسشع التعجؼ عمى حقؾق األفخاد والسجتسع.

 .4تؾفيخ نغؼ لمذكاوػ السقجمة مؽ قبل الجسيؾر عمى أداء وسائل اإلعالم واختخاقاتيا لحقؾق األفخاد والسجتسع
والتؾسط في حميا.
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 .5السداعجة في بشاء الثقة بيؽ الرحفييؽ والجسيؾر مؽ أجل ضسان أن وسائل اإلعالم تدتظيع مقاومة الزغؾط
الدياسية واالقترادية.

 .6الحفاظ عمى التؾازن بيؽ التشغيؼ والحخية.

إن الفكخة الخئيدة في نغؼ السداءلة تتسثل في مخاقبة أداء وسائل اإلعالم لمتأكج مؽ مجػ تسثميا لمسدؤولية

السيشية والسجتسعية ،وتؾفيخ إطار عام لذكاوػ الجسيؾر والتؾسط فييا ،وتحىب بعض الشغؼ األخخػ إلى صيغ ،تجمج

فييا ىحه السيام مع أشكال مؽ التشغيؼ الحاتي والسختمط ،حيث نال ما تدخجمو ىحه الشغؼ مؽ أدوات الكثيخ مؽ
التغيخات مع دخؾل اإلعالم الججيج وما قجمو مؽ أدوات ججيجة ،وما طخح مؽ مذاكل مختمفة في مداءلة وسائل
اإلعالم في البيئة الخقسية

) .(Eberwein and Others, 2011تتعجد أنساط السداءلة اإلعالمية ،ولكي تكؾن قادرة

عمى السداءلة الجيجة فيي تحتاج إلى (:[65] )Bertrand, 2002
 .1أن تكؾن شفافة ومتاحة لمجسيؾر.

 .2أن تذتخك جسيع الجيات الفاعمة وذات السرمحة فييا( السجتسع  ،الرـحفيؾن ،ومـالك وسـائل اإلعـالم،
مؤسدات السجتسع السجني ،األكاديسيؾن والخبخاء.)....

 .3أن تقؾم عمى أساس أنيا خجمة عامة.
 .4استقاللية التسؾيل وشفافيتو.
 .5العجالة.

 .6آليات واضحة ومؾثؾقة لمسداءلة وتقجيؼ الذكاوػ.
يرشف نغام "باتخانج" لمسداءلة اإلعالمية  MASإلى ثالث مشاطق حدب الجية الفاعمة في التشفيح ) 2004
[66] (Bertrand,وىي:
أ -السداءلة الجاخمية :جيؾد الرحفييؽ التي قج تفيؼ عمى أساس أنيا تشغيؼ ذاتي ويذارك فييا الرحفيؾن
ومؤسداتيؼ لسخاقبة الجؾدة وضبط السيشية؛ الرحف تعتخف باألخظاء وتشذخ الترحيحات ،تحخص عمى
معاييخ الجقة والشداىة وت اخقبيا ،ومؾعفؾ التحخيخ يعجون استبانات دورية حؾل الجقة والشداىة والسحخرون

يكتبؾن رسائل إلى القخاء.

ب -السداءلة الخارجية :الشذاط األكاديسي والسجتسعي ،الحؼ يحجث خارج وسائل اإلعالم بغض الشغخ عؽ
مجػ قبؾل وسائل اإلعالم والرحفييؽ لو ،ويذتسل عمى دراسة ومخاقبة تقييؼ أداء وسائل اإلعالم
واستظالعات الخأؼ واإلعالم البجيل.
ج -السداءلة التعاونية :األنذظة التفاعمية التي يذتخك فييا أكثخ مؽ طخف بيجف متابعة أداء وسائل اإلعالم
ورصجىا ،وتذتسل عمى عامة الشاس ،وىيئات التحخيخ والسجالذ الرحفية والخسائل والتفاعل مع السحخريؽ.

وباالستشاد إلى نغام "باتخانج" في السداءلة اإلعالمية بذكل أساسي وبعج سمدمة مؽ السشاقذات تؼ تظؾيخ قائسة
تزؼ ( )48مؤش اخ لسعاييخ الجؾدة في ىحا السجال ،وبعج جؾالت الفحص مع الخبخاء تؼ الؾصؾل إلى ( )4معاييخ
تقاس مؽ خالل ( )25مؤش اخ.
 .1معيار نعام السداءلة الخارجي أو العام.
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ججول رقؼ ( )25معيار نعام السداءلة الخارجي أو العام
م

األدلة والذؽاهج واألدوات

السؤشخات

1

يؾجج مجمذ أو ىيئة مدتقمة لمذكاوػ

وجؾد الييئة أو السجمذ

2

تؾجج مذاركة واسعة مؽ وسائل اإلعالم في مجمذ الذكاوػ

عزؾية السجمذ

3

يتؾفخ تسؾيل شفاف و مدتقل لسجمذ أو ىيئة الذكاوػ

مخاجعة مرادر التسؾيل

4

وجؾد كتاب أو تقخيخ سشؾؼ حؾل أداء الرحافة ووسائل اإلعالم يعجه صحفيؾن وخبخاء وثيقة

ويحخر مؽ قبل األكاديسيؽ

 .2نعػ و أدوات السداءلة الجاخمية
ججول رقؼ ( )26نعػ و أدوات السداءلة الجاخمية
م
1

األدلة والذؽاهج أو األدوات

السؤشخات
يؾجج في الؾسيمة اإلعالمية محخر لمجسيؾر متخرص في شكاوػ الجسيؾر عمى السحتؾػ

وعمى أداء الؾسيمة ويسارس عسمو باستقاللية ()Ombudsman

وجؾد محخر الجسيؾر
وثيقة

2

تؾجج تعميسات واضحة و مؾثقة لزسان حق الخد والترحيح

3

يؾجج قدؼ لخصج و مخاقبة السحتؾػ اإلعالمي لمؾسيمة

الييكل التشغيسي

4

وجؾد إمكانية الستقبال الذكاوػ مؽ خالل اإلنتخنت

السؾقع اإللكتخوني

5

إعجاد تقخيخ مخاجعة ونقج ذاتي يؾمي ألداء الؾسيمة اإلعالمية

وجؾد نساذج مؽ ىحه التقاريخ

6

وجؾد نغام محجد لشذخ أو بث رسائل القخاء -بسا فييا ما يشتقج أداء الؾسيمة –

7

وجؾد نغام لتعييؽ الرحفييؽ السؤىميؽ أكاديسيا بذفافية وعجالة

نغام التعييؽ

8

وجؾد سياسة واضحة ومعمشة في التعامل مع التعميقات والخدود عمى الرحافة والسؾاقع

وثيقة

9

وجؾد إفراح واضح عؽ ممكية الؾسيمة اإلعالمية معمؽ لمجسيؾر وعمى السؾاقع اإللكتخونية

السؾقع اإللكتخوني

10

وجؾد سياسة ومعاييخ واضحة ومعمشة لمتعامل واالستفادة مؽ السحتؾػ اإلعالمي الحؼ يقجمو

السؾقع اإللكتخوني

تحميل السزسؾن

اإللكتخونية

مع قائسة بالسرالح األخخػ لمسالك
الجسيؾر

األخالقية
 .3معيار نفاذ السبادئ
ّ

األخالقية
ججول رقؼ ( )27معيار نفاذ السبادئ
ّ

م

األدلة والذؽاهج أو األدوات

السؤشخات

1

يؾجج ميثاق شخف صحفي  /إعالمي

وثيقة السيثاق

2

يؤكج ميثاق الذخف مبادغ السداءلة

وثيقة السيثاق

171

يسارس الرحفيؾن الشقج الحاتي واالعتخاف باالخظاء

3

وجؾد أدلة في السزسؾن

عية
 .4معيار
السدؤولية السجتس ّ
ّ
عية
ججول رقؼ ( )28معيار
السدؤولية السجتس ّ
ّ
م

األدلة والذؽاهج أو األدوات

السؤشخات

1

التعبيخ عؽ اليؾية والسزسؾن الثقافي الؾطشي

تحميل السزسؾن

2

التعبيخ عؽ التعجدية السحمية

تحميل السزسؾن

3

التعبيخ عؽ حقؾق اإلندان

4

عجم نذخ خظاب الكخاىية

5

احتخام قيؼ األسخة

6

تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن

احتخام حقؾق األطفال والسعاقيؽ

7

االتجاىات اإليجابية لسزاميؽ التخفيو

8

االلتدم بشذخ قيؼ الجيسقخاطية والسذاركة

تحميل السزسؾن
تحميل السزسؾن

تحميل السزسؾن

سابع ا :معاييخ التطؽيخ والتحديؼ السدتسخ.
يحتل التظؾيخ والتحديؽ السدتسخان مكانة أساسية في مشغؾمة جؾدة أداء وسائل اإلعالم ،ويعج بعج التحديؽ
السدتسخ والتحجيث أحج أىؼ أبعاد ضسان الجؾدة في قظاع الخجمات بذكل عام ،ولغايات ىحه الجراسة ،تؼ اإلستجالل عمى
التحديؽ السدتسخ بقجرة السؤسدة عمى إرساء تقاليج مؤسدية وميشية في التقييؼ الحاتي لألداء السيشي ،وقجرة السؤسدة عمى

مؾاكبة التحجيث في البشى التحتية ،ووسائل اإلنتاج اإلعالمي ،ومؾاكبة التكشؾلؾجيا اإلعالمية ،والسقارنة السخجعية.

إن عسمية تقييؼ جؾدة الخجمة في مجال فحص التحديؽ السدتسخ عادة ما تتؼ عمى مدتؾييؽ ،بحدب اليجف مؽ
التقييؼ ،أحجىسا داخمي يعبخ عؽ رأؼ الجسيؾر الجاخمي لمسؤسدة ،وىشا نقرج اإلعالمييؽ والرحفييؽ ،ومجػ التدام
السؤسدة بسعاييخ داخمية لمجؾدة ،واآلخخ يقيذ وجية نغخ الجسيؾر الخارجي الستمقي لمخجمة ،واالتجاه األول الحؼ يجرس
الجؾدة الجاخمية يخكد عمى ثالثة أبعاد ىي الجؾدة السؤسدية ( ،)Corporate Qualityوالجؾدة التفاعمية ( Interactive

 ،)qualityوالجؾدة السادية ( ، )Physical Qualityوىشاك اتجاىات متعجدة في مجرسة جؾدة الخجمات حؾل تقشيات
التحديؽ السدتسخ وآليات استجامتو مؽ مبجأ التخاكؼ طؾيل السجػ إلى السبادرات الراعجة والدخيعة.
في مؤسدات اإلعالم تبخز أىسية التحديؽ السدتسخ في أكثخ مؽ زاوية أىسيا طبيعة الخجمة التي تقجميا ىحه
الؾسائل باعتبارىا ججلية ،وحاجة السؤسدات اإلعالمية أن تقجم نساذج اقترادية ناجحة ،والدخعة الكبيخة في التغييخ التي
يذيجىا اإلعالم السعاصخ نتيجة تكشؾلؾجيا االترال واإلعالم الستدارعة ما يتظمب سخعة في مؾاكبتيا.
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تؼ تظؾيخ ىحا البعج ضسؽ ثالثة معاييخ رئيدة مالئسة لؾسائل اإلعالم ،اقتخحت دراسة في السخحمة األولى ()42
مؤش اخ وصمت إلى ( )26مؤش اخ تؾافق عمييا الخبخاء بعج ثالث جؾالت ،وىي:
 .1معيار التحديؼ السدتسخ.
ججول رقؼ ( )29معيار التحديؼ السدتسخ
م
1
2
3

األدلة والذؽاهج أو

السؤشخات

األدوات

تعسل السؤسدة عمى مؾاكبة ما ىؾ حجيث في اإلعالم
تذجع السؤسدة لإلعالميؽ عمى إدخال تحديشات مدتسخة عمى
أدائيؼ

تذجع السؤسدة اإلعالمييؽ عمى استخجام وسائل العسل
اإللكتخوني

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ
مدح اتجاىات اإلعالمييؽ
مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

4

أنغسة السؤسدة ولؾائحيا مخنة وتحفد التحديؽ السدتسخ

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

5

تقؾم السؤسدة بسخاجعة السسارسات اإلعالمية بذكل مدتسخ

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

6

تجعؼ رئاسة التحخيخ الجيؾد التي تؤدؼ إلى تحقيق جؾدة

السحتؾػ.

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

7

تقجم السؤسدة السكافآت لمستسيديؽ مؽ اإلعالمييؽ.

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

8

تؾفخ إجخاءات السؤسدة فخصا لإلعالمييؽ لإلبجاع واالبتكار.

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

9

تخمؾ بيئة السؤسدة مؽ الخؾف والزغؾط السيشية .

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

10

تؾفخ السؤسدة الحساية لإلعالمييؽ في أداء مياميؼ.

مدح اتجاىات اإلعالمييؽ

التحجيث والتطؽيخ .
 .2معيار
ّ
تحجيث والتطؽيخ
ججول رقؼ ( )30معيار ال ّ
م

األدلة والذؽاهج أو األدوات

السؤشخات

1

يؾجج مؾقع إلكتخوني لمسؤسدة

السؾقع اإللكتخوني

2

السؾقع اإللكتخوني تفاعمي مع الجسيؾر

السؾقع اإللكتخوني

3

يتؾفخ جياز حاسؾب لكل إعالمي

سجالت المؾازم

4

يؾجج أرشيف إلكتخوني لسحتؾػ الؾسيمة

األرشيف اإللكتخوني

5
6

يتؾفخ ثالثة اشتخاكات عمى األقل مع وكاالت أنباء رئيدة
يؾجج اشتخاكات في وكاالت وقؾاعج معمؾمات وخجمات إعالمية متخررة
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االشتخاكات
االشتخاكات

7

يتؾفخ وسائل انتاج صحفي -مظبعة حجيثة لمرحف-

السظبعة

8

يتؾفخ استجيؾ إنتاج وبث رقسي في محظات اإلذاعة

األستجيؾىات

يتؾفخ استجيؾ إنتاج وأستجيؾ بث رقسي لسحظات التمفديؾن

9
10

تتؾفخ مكتبة رقسية

األستجيؾىات
السكتبة الخقسية

السخجعية.
 .3معيار السقارنة
ّ
السخجعية
ججول رقؼ ( )31معيار السقارنة
ّ
م
1
2
3

األدلة والذؽاهج أو

السؤشخات

األدوات

تيتؼ السؤسدة بالتعامل البشاء مع الخدود والتغحية الخاجعة مؽ الجسيؾر
تقؾم السؤسدة بسقارنة أدائيا يؾميا بالسؤسدات الؾطشية السساثمة
تقؾم السؤسدة بسقارنة أدائيا بالشساذج اإلعالمية اإلقمسية والعالسية

4

تدتفيج السؤسدة مؽ تجارب السؤسدات اإلقميسية والعالسية الشاجحة

5

تتابع السؤسدة يؾميا االقتباسات واإلشارات التي تأخحىا وسائل إعالم أخخػ عؽ السحتؾػ

6

تؾفخ نغام معمؾمات لمجسيؾر

اإلعالمي ليا

تقاريخ األداء
اجتساعات مجمذ

التحخيخ

اجتساعات مجمذ

التحخيخ

تقاريخ األداء
تقاريخ األداء
نغام السعمؾمات

الخالصة

جاءت ىحه الجراسة في ضؾء التؾافق السيشي واألكاديسي بعجم تؾفخ قائسة مؾحجة لسعاييخ الجؾدة في اإلعالم

في الؾقت الحؼ ما يدال مفيؾم السيشية اإلعالمية غيخ مدتقخ وتختمف الشغخة إليو وفق التظؾر الدياسي ،وباختالف
البيئات الثقافية ،ما يعشي عسميا الحاجة إلى مشغؾر محمي لمسيشية والجؾدة ،يدتفيج مؽ التخاث اإلنداني والعالسي ،ويأخح
بعيؽ االعتبار الخرؾصيات التي يسمييا التظؾر الدياسي والثقافي لمسجتسع األردني ومحجدات السخحمة االنتقالية.
وحيث يذيج األردن عسمية إصالح إعالمي طؾيمة ومتعثخة تؾصف بخظؾة إلى األمام وخظؾة إلى الخمف ،تقع

قزية السيشية اإلعالمية وجؾدة السشتج اإلعالمي في مخكد الشقاش حؾل اإلصالح اإلعالمي ،وتتخح ىحه القزية،
أحيانا ،مبخ ار لتعثخ وتباطؤ مدار اإلصالح اإلعالمي ،ويبجو دور اإلعالمييؽ أساسيا في حدؼ اإلصالح اإلعالمي ،ما
يجعل نذخ ثقافة الجؾدة اإلعالمية مدألة أساسية في جيؾد إصالح اإلعالم.
حاولت ىحه الجراسة تظؾيخ مخجعية معيارية لمجؾدة السيشية ،تخكد عمى البيئة الجاخمية لؾسائل اإلعالم بالجرجة
األولى وعمى الشغام اإلعالمي بالجرجة الثانية ،وذلػ مؽ خالل مذاركة مجسؾعة مؽ اإلعالمييؽ والرحفييؽ والخبخاء

واألكاديسييؽ ،وتؾصمت الجراسة إلى تظؾيخ ( )31معيا ار مؾزعة عمى سبع حدم عمى الشحؾ اآلتي:
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السؤسدي :وشسمت ىحه الحدمة ( )6معاييخ تقاس مؽ خالل ( )26مؤش اخ.
 -1جؽدة التخطيط والتشعيػ
ّ ّ
 -2جؽدة التأهيل والتجريب :وشسمت ىحه الحدمة ( )5معاييخ تقاس مؽ خالل ( )30مؤش اخ.
التحخيخية :وشسمت ىحه الحدمة معياريؽ يقاسان مؽ خالل ( )12مؤش اخ.
 -3جؽدة الدياسات
ّ

الستقاللية :وشسمت معاييخ ضسؽ البيئة الجاخمية لؾسائل اإلعالم وأخخػ ضسؽ البيئة الخارجية ،أؼ في إطار
-4
ّ
الشغام اإلعالمي العام ،وشسمت ىحه الحدمة ( )5معاييخ تقاس مؽ خالل ( )73مؤش اخ.
 -5جؽدة السحتؽى اإلعالمي :وشسمت ىحه الحدمة ( )6معاييخ تقاس مؽ خالل ( )27معيا ار.
ّ
األخالقية :وشسمت ىحه الحدمة ( )4معاييخ تقاس مؽ خالل ( )25مؤش اخ.
السبادئ
نفاذ
 -6جؽدة نعام السداءلة و
ّ
 -7جؽدة التطؽيخ والتحديؼ السدتسخيؼ :شسمت ىحه الحدمة ( )3معاييخ تقاس مؽ خالل ( )26مؤش اخ.

التؽصيات
اعتسادا عمى الشتائج التي تؽصمت إليها الجراسة ،فإن الباحثيؼ يؽصؽن بسا يمي:

اإلعالمية في األردن ،والعسل عمى نذخها لجسيع
السؤسدات
 .1الذخوع في استخجام هحه السعاييخ والسؤشخات في
ّ
ّ
العامميؼ ،واعتسادها في مسارسة عسل رؤساء التحخيخ في الرحف ومحخري نذخات األخبار في اإلذاعة
والتمفديؽن.

.2

كسا يؽصي الباحثؽن باستخجام هحه السعاييخ والسؤشخات ،والتي تػ التؽافق عميها مؼ قبل الخبخاء وأظهختها

اإلعالمية في األردن ،ورصج التغحية ال اخجعة مؼ استخجام هحه
السؤسدات
نتائج الجراسة ،في تقييػ عسل
ّ
ّ
السعاييخ مؼ أجل تحجيج السالحعات إلعطاء فخصة لتطؽيخها في ضؽء السسارسات التطبيقية ،وفتح السجال
السدتقبمية في ضؽء ما يعهخ مؼ تغحية راجعة.
لسديج مؼ الجراسات
ّ
 .3كسا يؽصى لمباحثيؼ والسهتسيؼ في اإلعالم ودراسات الجؽدة بإجخاء دراسة لتحميل هحه السعاييخ والسؤشخات
وإخزاعها لمتحميل الخباعي الستخاتيجي لتحجيج نقاط القؽة والزعف باعتبارها تذكل إطا ار مخجعيا لسسارسة
ّ
ّ
العسل لؽسائل اإلعالم عمى مدتؽى الجولة.

السخاجع والسرادر:
-

آل حاًَ ,فٍصم بٍ جاضى بٍ دمحم األحًذ ,إدارة انجٕدة انشايهت فً انًؤضّطاث اإلعاليٍّت بانتطبٍك عهى لُاة انجسٌرة
انفضائٍت فً انفترة يٍ  , 2006 -2004دار انًعرفت نهطباعت ٔانُشر ,انذٔحت 582, 2008,ص.
ٌٕضف ,حُاٌ ,أخاللٍاث انًُٓت ٔيٕاحٍك انشرف
ً ,يؤت ًَّر اإلعاليٍّاث انعربٍاث انطادش, 6/ 29 – 25عًاٌ2007 ,
اإلعالي ّ
ً :دراضـت اضتطالعٍـت
-20انعساو ,عبذ انًجٍذ ٔ خسَت ْ,ادٌا  ,اتجاْاث األردٍٍٍَّ َحٕ األداء اإلعالي ّ
,ديشك,يجهـت جايعـت ديشك ,انًجهذ ,26انعذد انخانج  +انرابع .2010,
أبٕ عرجت ,تٍطٍر  ,انًٍُّٓت فً انصحافت األردٍَّت"انعُصر انبشري" :دراضت يٍذاٍَت ,انًجهت انًصرٌت نبحٕث
اإلعالو فً كهٍت اإلعالو ,جايعت انماْرة ,إبرٌم, ٌٍَٕٕ-انعذد انخاًَ.1997,
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: " أبحاث انٍريٕن1988 – 1920  دراضت َمذٌت نتطٕرْا ٔ لٕآٍَُا: "انصحافت األردٍَّت, ٌ عصاو ضهًٍا, يٕضى
. 266-227  ص ص.1989, 1 ع, 5يج,ضهطهت انعهٕو اإلَطاٍَت ٔ االجتًاعٍت

-

.1999, انماْرة, انبٍاٌ نهطباعت ٔانُشر,تطٌٕك انخذياث انًصرفٍت, بذٌر,عٕض

-

 يجهت,  لٍاش ٔتمٌٕى جٕدة انخذياث انصحٍت انتً تمذيٓا انًطتشفٍاث انهٍبٍت, أبٕ بكر دمحم, لاضى ٔفتحٍت,ٌعهٕا
.130-77 ص, 2008, 112 انعذد, ٌٕ انطُت انخالح, اإلداري
, دار انشرٔق نهُشر ٔانتٕزٌع, إدارة انجٕدة فً انخذياث يفاٍْى ٔعًهٍاث ٔتطبٍماث,ٌ عهٕا, لاضى َٔاٌف,انًٍحأي
.2006 ,1 ط,ٌعًا
،ً انًؤت ًَّر انتربٕي انخايص نجٕدة انتعهٍى انجايع, يحأنت اجتٓادٌت:ً لٍاش جٕدة انتعهٍى انجايع,دمحم عبذ انمادر
. 2005 , ّ انًُاي,ٌٍجايعت انبحر
يجهت,دراضت تطبٍمٍت:يذخم نتحطٍٍ جٕدة أداء انخذياث انصحٍت, يبادئ إدارة انجٕدة انشايهت, ٌطري انطٍذ,ٌٕضف
.2002 ,1  انعذد,24 يجهذ,  انماْرة,انبحٕث انتجارٌت
 انًجهت انًصرٌت, ٔدٔرِ فً تحمٍك عاللت يتٕازَت بٍٍ ٔضائم اإلعالو ٔانجًٕٓر:ٌ األيبٕدضًا,ٌ ضهًٍا,صانح
.2000 ,  انعذد انطابع, ٍٕ ٌٕن/ ٌُاٌر,ِانماْر, نبحٕث اإلعالو
.2012 ,ٌ عًا,  دار انًطٍرة نهُشر ٔانتٕزٌع,ً
ّ  انتخطٍظ اإلعالي, عبذ انرزاق,ًًانذٌه
 انعٕايم اإلدارٌت انًؤحرة عهى انطٍاضت,ٍٍ حط,ًغان
.2003, جايعت انماْرة,  لطى انصحافت, رضانت ياجطتٍر يمذيّ إنى كهٍت اإلعالو, انتحرٌرٌت فً انصحف انًصرٌت

-

-

-

-
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