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في اختبار  في وسائل اإلعالم، يدتفاد مشيا عسميا   السيشي ة ىجفت ىحه الجراسة إلى تظؾيخ معاييخ لمجؾدة : ممخص 
بيؽ مشيح  جا  متكامال  جسعمشيبعت الجراسة ، وات  ةاألردني  مدتؾيات الجؾدة في البيئتيؽ الجاخمية والخارجية لؾسائل اإلعالم 

ج عمى تظؾيخ تس  وطخيقة دلفي التي تع ،قةوالسشاقذات السعس   ،دوات السقابالتأو  ،والسشيج السكتبي الؾثائقي ،السدح الؾصفي
: جؾدة التشغيؼ والتخظيط تيةاآل سجاالتالمت الجراسة عمى تظؾيخ سبع حدم مؽ السعاييخ في تس  اش  راء الخبخاء.آ

، السداءلة اإلعالمي  ، جؾدة السحتؾػ والسشتج االستقاللي ةة، جريب واكتداب السعخفة، الدياسات التحخيخي  السؤسدي، الت
إلى  ثالث جؾالت في تتبع آراء الخبخاءتؾصمت الجراسة بعج   .يؽخ  تسوالتظؾيخ والتحديؽ السداألخالقي ة، والسبادغ 

ة السختبظة بالشغام والبيئة الخارجي   ،ة لسؤسدات اإلعالميئة الجاخمي  الب :تذسل ،السيشي ة لقياس الجؾدة  معيارا   31اقتخاح 
 .ق والقياسحق  دوات لمتأمعيار مجسؾعة مؽ السؤشخات التي تقيذ السعيار، ولكل مؤشخ  تزسؽ كل  ي، و اإلعالمي  

 .ني  األرد، اإلعالم ةاإلعالمي   السيشي ة ، ةاإلعالمي  : إدارة الجؾدة، معاييخ الجؾدة الكمسات الجالة
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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 
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 .األردني  بجعؼ مؽ صشجوق البحث العمسي " األردني  في اإلعالم  السيشي ة ة و تؼ  إنجاز ىحه الجراسة ضسؽ مذخوع " تظؾيخ معاييخ الجؾد  *
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، وتبخز ىحه األىسية في وسائل اإلعالم السيشي ة ة في تظبيق الجؾدة مدألة تظؾيخ السعاييخ مكانة ميس   تحتل  
الجيج بذكل  اإلعالمي  يج مالمح السحتؾػ والسشتج تحجداء اإلعالم بذكل عام، و أتؾاجو عسميات تقييؼ  لمرعؾبة التي نغخا  

ؼ الشغام أ ؛ةلؾسائل اإلعالم تغظي جؾانب البيئة الخارجي   السيشي ة لى تظؾيخ معاييخ لمجؾدة إخاص، وتدداد الحاجة 
ة كسا ىؾ ة نحؾ الجيسقخاطي  بسخحمة انتقالي   خ  تس   عات التيتس  السج في ةاإلعالمي  الدائج والبيئة الجاخمية لمسؤسدات  اإلعالمي  

 .الحال في األردن

ات مدتؾػ الحخي  و ة  يؽ في الجؾانب التذخيعي  يتحؾالت كبيخة خالل العقجيؽ الساض األردني  لقج شيج اإلعالم 
نتيجة تأثخه السباشخ رباك والتخدد يعاني اإل داليما  اإلعالمي  صالح اإلمدار أن إال  ،والجؾدة السيشي ة لى إ والتشغيؼ وصؾال  

 . السيشي ة نزاج مدار إ في ةاإلعالمي  نذخ ثقافة الجؾدة أىسية ، ما يؤكج الدياسيصالح اإلبسدار 

( 7، حيث تذسل )ةاألردني  في وسائل اإلعالم  السيشي ة ة لتظؾيخ معاييخ لمجؾدة تقجم ىحه الجراسة محاولة عمسي  
ة، جؾدة التشغيؼ والتخظيط السؤسدي، التجريب واكتداب السعخفة، الدياسات التحخيخي    :وىي ،السقتخحة حدم مؽ السعاييخ

 تؾصمتقج ، و انخ تس  ، والتظؾيخ والتحديؽ السداألخالقي ة، السداءلة والسبادغ اإلعالمي  ، جؾدة السحتؾػ والسشتج االستقاللي ة
  .( مؤشخا  185مؽ خالل )قياسيا  تؼ  ي ( معيارا  31) اقتخاحإلى  الجراسة

والسدح السكتبي في األدبيات األولى مخاجعة  :ت بثالث مخاحلية متكاممة مخ  تظؾيخ ىحه السعاييخ وفق مشيج   تؼ    
ة مؽ حمقات الشقاش مسمدإجخاء والسخحمة الثانية  ،سارسات الجيجةسورصج ال ةاإلعالمي   السيشي ة مفاىيؼ ومعاييخ الجؾدة و 

 .مجسؾعة مؽ الخبخاءآراء أدة دلفي لتتبع  السخحمة الثالثة التي استخجمتإلى  ال  وصؾ ، واالستذارات

 :الجراسات الدابقة

ىجاف ىحه الجراسة ومذكمتيا أ بيؽ األدبيات والجراسات الدابقة و  البحثي ةيج مالمح الفجؾة تحجبيجف الؾصؾل إلى 
  : ، وىيةأساسير تشاول الجراسات الدابقة عمى ثالثة محاو  تؼ  نو سيإ، فالبحثي ة

  .ةاإلعالميّ  السهشّية : دراسات الجؽدة و أولا  

داتثقافة الجؾدة في [1] (Gertler, 2013تشاولت دراسة ) السعاصخة، والسعاني الججيجة التي  ةاإلعالمي   السؤس 
ة الرحفي  مجاالت األخالقيات  يجا  تحجلى تؾليجىا في ضؾء التحؾالت التي تذيجىا صشاعة اإلعالم إتحتاج ثقافة الجؾدة 

نجازىا لرالح ثقافة الجؾدة الججيجة  إقة يسكؽ يؽ، وكذفت الجراسة  أن أكبخ مذاركة معس  الرحفي  ومجال التجريب وتأىيل 
 السيشي ة صؾل الرحافة أيسكؽ نقميا لظالب اإلعالم  مؽ خالل فيؼ خاص ألبعاد األخالق واألعخاف والقانؾن و 

 والتكشؾلؾجيا الججيجة.

أبعاد الجؾدة  في مرجاقية وسائل اإلعالم السختمفة   تحجيجحاول الباحث Kalyango. [2]) 2012وفي دراسة )
رؤية ججيجة لمظخيقة التي  خبار الشداعات الجولية بالتظبيق عمى تغظية الرخاع بيؽ  إثيؾبيا وروانجا، حيث يقجمأتغظية في 
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خبار الرخاعات لمجؾدة والسرجاقية أن افتقاد ألى إجخاه في البمجيؽ، ووصمت الجراسة أتخػ فييا الجساىيخ مؽ خالل مدح 
 .تجعل وسائل اإلعالم تفاقؼ الرخاع

اعجة مؽ أؼ الؾصؾل إلى أكبخ ق ،نتذار والشفاذالفقج ركدت عمى بعج ا ( Phillips,2012 ) [3]دراسة أما 
ة لجؾدة األخبار في وجو أساسيكأبعاد  ال  يرسجا طؾ ة لؽ تؾ ن الدخعة والقأالجسيؾر في جؾدة األخبار، حيث يؤكج الباحث 

 ظاع مؽ الجسيؾر وىحا دليل جؾدتيا.بخ قكلى أن ترل إأفاألخبار الجيجة يجب  ،نتذار(الفيخوس ا) ما يدسيو

شارت أ فقج ، الرحفي  سات العسل لى تقييؼ مسار إالتي ىجفت و  [4]( Shapiro, 2010دراسة ) إلىوبالؾصؾل   
ة الرحفي  في ترشيف سسات السسارسة  ةحتى اآلن في السحاوالت العالسي    االعتخاف عمى نظاق واسع تؼ  نو  لؼ يأإلى 

الرفات  والتي تذسل   ةاإلعالمي  الجيجة، أؼ ال تؾجج قؾائؼ مؾحجة واضحة حؾل معاييخ وقيؼ الجؾدة في السسارسات 
 تقؾم عمييا الرحافة.    التي وقؾاعج  الجؾدة ، د لمرحفيؽي  تسوقيؼ ال ، ةالسيشي   

 في الرحفي  وكفاءة العسل  السيشي ة ر ة لتظؾ  ة واأليجيؾلؾجي  األطخ الفمدفي   [5] (Nolan, 2008تتبع دراسة )ت
حافة خالل الدشؾات األخيخة، حيث يحىب ة الرلغاىخة تخاجع ميشي   عات الغخبية بيجف الؾصؾل إلى وصف عمسي  تس  السج

ويقرج الظخيقة التي يفكخ  ، لحا يظالب التخكيد عمى الثقافة ؛ لتس  ي لمرحافة مذكؾك فيو وغيخ مكإلى أن الؾضع السيش  
يؼ ع وعالقاتتسد دورىؼ في السجتحج  والتي تذكل مجسؾعة مؽ األفكار والقيؼ والقؾاعج التي  ،ؾن ويسارسؾن عسميؼالرحفي  بيا 

 .مع الدمظة 

( 120ؾن، ومؽ خالل مقابمة )الرحفي  التي واجييا  السيشي ة دراسة حؾل الزغؾط  [6]( Breed, 1955أجخػ )
أشكال ىحه الزغؾط استخجام  أىؼ   كذفت الجراسة أن   ، مشجوبا  صحفيا  في صحف شيجت ضغؾطا  ميشية ومحاوالت سيظخة

  .لسؾضؾعات، أو تيجيج األفخاد بفخص التخقية، وشظب بعض األجداء مؽ اضغط الدمظة الخسسي  

 :ةاإلعالميّ تطؽر دراسات معاييخ الجؽدة  : ثانياا 

 السيشي ة مؽ أقجم الجراسات السدحية التي عشيت بتختيب معاييخ الجؾدة و  [7] (Merrill, 1968تعج دراسة )
 ،ة مختبة حدب األىسيةالرحفي   وتؾصمت إلى أن معاييخ الجؾدة ،)أعغؼ الرحف في العالؼ( :لمرحف وجاءت بعشؾان

، قؾة التأثيخ عمى الرحفي  ة وتجريب الفخيق راء والؾعيفة التفديخية، ميشي  آل، االستقخار السالي، الشداىة، قؾة ااالستقاللي ةىي: و 
بخجمة االقتراد،  القيام ة والتثقيف،ة، الكتابة والتحخيخ الجيجان، القيام بالؾعيفة السعخفي  اعي  تسة االجقادة الخأؼ، السدؤولي  

ة، وتزسشت الجراسة مدحا  بالبخيج شسل ل الجؾدة التحخيخي  بجراسة شاممة حؾل ما يذك  قام  [8]( Bogart, 1989) التخفيو.
الحياد وعجم التحيد في التقاريخ،  الجقة،):مشيؼ تختيب أىؼ سبعة معاييخ لمجؾدة التحخيخية فجاءت ب  م  ط   ، ( محخرا  746)

ػ اإلخبارؼ، التفاعل ام بالسحتؾ تس، آنية األخبار ومتابعة األحجاث، االىوالتحخيخؼ   ي  اإلعالناء، التؾازن السغامخة واالستقر
والجؾدة في كتابة  السيشي ة قام  بسدح التجاىات السشجوبيؽ ألعمى معاييخ [9] (Burgoon, 1982بيشسا) مع الجسيؾر(.
 ، العسق، الحياد وعجم التحيد، السغامخة واألسمؾب(.السعاييخ ىي: )الجقة  إلى أن أىؼ  ال  التقاريخ، وتؾص  
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 اإلعالمي  يد في العسل تس  ( معيارا  لمجؾدة وال18)تتزسؽباستخجام طخيقة مختمفة  [10]( Gladney, 1990ص )ولخ  
سيا إلى مجسؾعتيؽ: األولى تزؼ   مدتفيجا   تدعة ؼ  والثانية تزبالتشغيؼ،  تؼ  تدعة معاييخ تي مؽ الجراسات الدابقة، وقد 

 ( معيارا  18والبالغ عجدىا ) ،وطمب مشيؼ أن يختبؾا السعاييخ كميا ،بالسحتؾػ، ثؼ أجخػ مدحا  لسحخرؼ الرحف تؼ  معاييخ تي
ة، ة لمذؤون السحمي  ة القؾي  الجقة، التغظية اإلخباري  )كاآلتي: حدب األىسية، فجاء تختيب أعمى السعاييخ الستعمقة بالسحتؾػ 

عات السحمية(. أما السعاييخ الستعمقة تس  ة، قؾة وعسق صفحة الخأؼ، التعميقات، التخكيد عمى السجاذبي  الكتابة الجيجة، الج
ة ة، قيؼ القيادة التحخيخية، ميشي  يقات واالستقراء، الجخأة التحخيخي  حق  بالتشغيؼ فيي: )األمانة والحياد، االستقالل التحخيخؼ، الت

نغخ محخرؼ  ةدة تختيب معاييخ الجؾدة مؽ وجياعالباحث نفدو مع آخخيؽ  بإقام  2007في عام يؽ(. و الرحفي  وتجريب 
 .اإلنتخنتة تتكخر في صحافة ن معاييخ الرحافة التقميجي  أحيث تؾصل إلى  ،اإلنتخنتعمى  اإللكتخونيةالرحافة 

، [11] (Gladney, 1996) يؽ بسعاييخ الجؾدة مختبط بعؾامل متعجدةاإلعالمي  وعي  أن   أخخػ وأثبتت دراسات 
، وبالسشافدة وبأنساط السمكية لسؤسدات وسائل [12] (Lacy, 1991ووصؾليا إلى الجسيؾر ) ،أىسيا حجؼ انتذار الؾسيمة

 .[13] (Lacy , 1990اإلعالم )

ة لمكذف عؽ العالقة بيؽ الجؾدة وحجؼ مؤشخات نؾعي  ،  [14] (Bogart ,2004) استخجم أخخػ في دراسة 
وأشارت حيث استخجمت بعض مؤشخات ، Dallas Morning Newsخات عمى صحيفة التؾزيع، وطبقت ىحه السؤش

 بحجؼ التؾزيع. ا  يجابإنتائج الجراسة إلى أن جؾدة الرحيفة تختبط 

لمجؾدة  ( مؤشخا  15جت عمى )تسفقج اع[15] ( Philip Meyer and Koang-Hyub Kim 2003)أما دراسة 
تؾصمت و ، (Bogart,1989)شخات التي احتمت السختبة األعمى في دراسة مؽ ضسشيا عجد مؽ السؤ  ،ةالرحفي   السيشي ة و 

يقات حقالجقة في كتابة التقاريخ والت)ج عمى مؤشخات الجؾدة التقميجية، مثل: تسالجراسة إلى أن الرحافة الجيجة ما تدال تع
سيؾلة ) :وىي ،سات الدابقةأكجىا عجد مؽ الجرا أخخػ ، إضافة الى مؤشخات (االختراص، الخجمة العامة، ةاالستقرائي  

في دراستو  [16] (John Zaller, 2003يتشاول )بيشسا . (ة، الجخأة في التحخيخاالستخجام والؾصؾل إلى السحتؾػ، السحمي  
ة ة في السعيار فعالي  ساسيالفكخة األ ،Full News" األخبار الكاممة"معيارا  ججيجا  لجؾدة األخبار، والحؼ يظمق عميو معيار 

ة الزخورية التي تذكل األفكار والسؾاقف حؾل القزايا ساسيالسعمؾمات األبؽ السخاقب لألخبار التي تدود الجسيؾر السؾاط
 العامة.

داتحاولت تفحص مجػ تظبيق معاييخ إدارة الجؾدة في  فقج [17] (2008أما دراسة )آل ثاني   ةاإلعالمي   السؤس 
ستخاتيجي، وإدارة عسميات اإلنتاج إلغ التشغيؼ اإلدارؼ والتخظيط ااد عمى مبادتسبالتظبيق عمى قشاة الجديخة، باالع

ستخاتيجي ومدتؾػ أداء قشاة الجديخة، مقابل وجؾد إل، حيث تؾصمت الجراسة إلى عجم وجؾد عالقة بيؽ التخظيط ااإلعالمي  
يؽ ألخالقيات الرحفي  قييؼ مؽ خالل ت خخػ أ اتكسا كذفت دراس ،ة بيؽ مدتؾػ األداء وإدارة الجؾدة الذاممةيجابي  إعالقة 

 في الرحف الخاصة عؽ وجؾد إيجابيات في أداء ىحه الرحف وتغظيتيا لسؾضؾعات تتجاىميا السيشي ة السسارسة 
خالقيات في تظؾيخ ألإلى دور مؾاثيق الذخف وا [18]  (2007دراسة )يؾسف ، أشارتحيث  الخسسية والحدبية، الرحف

، درس ةفي الرحاف يدتس  التي ىجفت إلى مخاجعة معاييخ الجؾدة وال( ,Shapiro (2010) . وفي دراسةاإلعالمي  األداء 
والسبشية عمى دراسة  الرحفي  مسارسات العسل  الباحث ججوػ تيارات العسل  التي  قامت عمى اقتخاح إطار ججيجة لتقييؼ
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  ).ديخ، واألسمؾب وطخيقة العخضكتذاف، الفحص، التفالج اإلطار السقتخح عمى خسذ ركائد: )اتسيعو الخظاب التقميجؼ، 
نفتاحيا لمتقييؼ والشقج، والتحخيخ غيخ مجػ استقالليتيا، دقتيا، مجػ ا):وبشاء عمى ذلػ حجد معاييخ  نؾعية الرحافة في

 .(ةصالة والعخاقأل)الظسؾح، الحساس، السحتؾػ، ا فيي: دي  تسمعاييخ الأما  ،خاضع لمخقابة والقيؾد(

  :األردنيّ ػ أداء اإلعالم يتقي صالح ووإدراسات  : ثالثاا 

دراسة حؾل  Hawatmeh, 2010)    )[19]نذخ  األردني  و تقييؼ أداء اإلعالم أصالح إفي دراسات 
لمسديج مؽ الزغؾط  ةاإلعالمي  والجؾدة  السيشي ة مت إلى أن الدمظات تدتخجم ضعف تؾص   األردني  السداءلة في اإلعالم 

يجفت إلى الكذف عؽ االتجاىات نحؾ أداء وسائل ف[20] ( 612: 2010لعدام وخدنة، )اعمى وسائل اإلعالم، أما دراسة 
 ةاألردني  مت إلى عجم رضا العيشة عؽ أداء وسائل اإلعالم ة، تؾص  اعي  تسة واالجفي السؾضؾعات االقترادي   ةاألردني  اإلعالم 

عمى أعسال  ضعف الجور الخقابي  ة نحؾ أداء بعض الؾسائل في بعض السؾضؾعات، مع رغؼ وجؾد اتجاىات إيجابي  
بقي يإلى أنو مع ازدياد الحجيث عؽ اإلصالح الدياسي  [21] (Naomi , 2008)الحكؾمة والبخلسان. فيسا ذىبت دراسة 

 .في األردن يتقجم خظؾة إلى األمام ويتخاجع خظؾة إلى الخمف اإلعالمي  صالح إلا

مشح مشترف التدعيشيات باالتجاه نحؾ التعجدية  األردني  م وعمى الخغؼ مؽ التحؾالت الؾاسعة التي  شيجىا اإلعال
أن عاىخة  مؽ وعمى الخغؼ ،ة بقيت غيخ مدتقخةالرحفي  وازدياد التشافذ بيؽ الرحف إال أن الحخيات  االستقاللي ةو 

 وأجخى   ة السيشي  أنيا كانت عمى حداب الجؾدة و  إال وكانت أكثخ جخأة، الحخي ةة قج رفعت مؽ مدتؾػ الرحافة األسبؾعي  
يؼ في الرحفيّ ( شسمت عيشة عذؽائية مؼ ةاألردنيّ في الرحافة  السهشّية ) :دراسة بعشؽان [22] (7997)أبؽ عخجة،

يج العؽامل السؤثخة تحجيؼ و الرحفيّ ة التي تحيط بعسل معخوف البيئيّ لف وهجفت إلى التعخّ  ،الرحف اليؽمية واألسبؽعية
ودوره في الرتقاء  اإلعالميّ يؼ لقيسة التجريب الرحفيّ لى التأكيج عمى إدراك ، وتؽصمت الجراسة إفي العشرخ البذخيّ 

ن حخية الؽصؽل إلى السعمؽمات والعالقة مع السرادر أوضخورة تحديؼ األوضاع السادية لمرحفييؼ، وكذفت  ،السهشيّ 
  .ةالرحفيّ  السهشّية يات تطؽيخ تحجّ يعج مؼ أهػ 

ة، اليؾمي   ةاألردني  دراسة حؾل خرائص الرحافة  [23] (1989سى، بجاية التحؾل الجيسقخاطي أجخػ )مؾ  و
والتعجدية في السؾضؾعات الجولية  التشؾ عبعض  ةاألردني  خ فيو مزاميؽ الرحافة ؾف   كذفت الجراسة أنو في الؾقت الحؼ ت  

  ،مثل الدراعة ،األردني  ع تسلمسج بقزايا ميسة متؾاضعا   اما  تس  بجؼ اىت   ياوالدياسية واالقترادية والثقافية والخياضية، فإن
ل اى .التخبية والتعميؼ والعسال  .اميا في الذؤون السحمية في السؾضؾعات الدياسيةتسحيث يتخكد ج 

تقجيؼ رؤية ترشيفي ة  تحاولوالتي في نياية الدبعيشيات مؽ القخن الساضي،  ،جراسات القجيسة ندبيا  الفي 
الرحافة  تآنحاك، حيث وضع ةاإلعالمي  ة التي كانت تجور حؾليا البحؾث ي  الرحفلمرحافة العخبية، ضسؽ أطخ الشغؼ 

ضسؽ صحافة السؾاالة؛ أؼ التي تخزع لتأثيخ قؾؼ  ةاألردني  الرحافة  تالعخبية في إطار الرحافة الدمظؾي ة، وقج صش ف
تقج التعجدية، تخكد عمى وىي: أنيا)تف ،في نياية عقج الدبعيشيات ةاألردني  مؽ الحكؾمة. وحجد خسذ خرائص لمرحافة 

الجعاية لمشذاطات الحكؾمية في التغظيات السحمية، تفتقج التغظيات الذاممة والجقيقة، تؤيج الؾضع الخاىؽ، تتدؼ بالبطء في 
في نياية  ةاألردني  بجراسة خرائص الرحافة  [24] (Badran,1989)وبعج مخور عقج قام  رد   فعميا عمى األحجاث( 
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إلى تأييج الفخضية الدابقة حؾل خاصية صحافة السؾاالة مع إجخاء تعجيالت عمييا، أىسيا أن  ات، وخمصيالثسانيش
ثل ذلػ الشسط مؽ الرحف، بل ىي أقخب إلى صحف تس  ( ال Jordan Timesنجميدية الؾحيجة )إلالرحيفة اليؾمية ا

 الذؤون السحمية. يجا  معالجةتحجيل نحؾ الميبخالية في اتجاىاتيا وطخق معالجتيا تسو  ،التعجدية

ومؾقع الجراسة  البحثي ةن خالصة استعخاض وتحميل الجراسات الدابقة وفق السحاور الثالثة تبيؽ مالمح الفجؾة إ
 تي: آلالحالية مشيا عمى الشحؾ ا

دال يكحلػ ما  ((Shapiro,2010  ؾجج قائسة مؾحجة لسعاييخ الجؾدة في اإلعالمنو ال تأالجراسات الدابقة  تقخ   -1
ة، ما لمتظؾر الدياسي وباختالف البيئات الثقافي   ا  ليو وفقإوتختمف الشغخة  ،غيخ مدتقخ ةاإلعالمي   السيشي ة  مفيؾم

ويأخح بعيؽ  ،ي والعالسياإلندانيدتفيج مؽ التخاث  ،سيشية والجؾدةلى مشغؾر محمي لمإالحاجة  يعشي عسميا  
 نتقالية. الومحجدات السخحمة ا األردني  ع تس  لمسج عتبار الخرؾصيات التي يسمييا التظؾر الدياسي والثقافيالا

تقع قزية و مام وخظؾة إلى الخمف، تؾصف بخظؾة إلى األ ،ثخةيذيج األردن عسمية إصالح إعالمي طؾيمة ومتع   -2
 ،Naomi Sakr,200)8(اإلعالمي  في مخكد الشقاش حؾل اإلصالح  اإلعالمي  وجؾدة السشتج  ةاإلعالمي   السيشي ة

في  ا  أساسييؽ اإلعالمي  ، ويبجو دور اإلعالمي  لتعث خ وتباطؤ مدار اإلصالح  مبخرا   ،أحيانا ،زيةوتتخح ىحه الق
 .(Hawatmeh, 2010)اإلعالمي  حدؼ اإلصالح 

عمى السدتؾػ  اإلعالمي  واألداء السيشي ة ال يؾجج محاوالت عمسية لتظؾيخ مقاييذ شاممة في مجاالت الجؾدة  -3
ذ متقجمة في يذ لسقاين تؤس   أالتي يسكؽ ، ، ما يؤكج األصالة في ىحه الجراسةني  األردأو عمى السدتؾػ  العخبي  

 وغيخىا. ةاإلعالمي  مثل الحخيات  أخخػ مجاالت 
لؾسائل اإلعالم والحاجة الساسة لسخاجعة ما  عمى السدتؾػ العالسي يدداد الذعؾر بالقمق مؽ تخاجع األداء السيشي   -4

والخمط بيؽ  ،اد عمى التكشؾلؾجيا واإلعالم الججيجتسؾء ازدياد االعفي ض خاصةشيجه اإلعالم مؽ تحؾالت، 
 .تحت حالة ضغط واختبار  السيشي ة والقؾاعج  األخالقي ة، ما جعل السبادغ السيشي ةصحافة السؾاطؽ والرحافة 

  :اإلطار الشعخيّ 

 .أول: السعاييخ وسيمة لقياس الجؽدة  في وسائل اإلعالم

 والعسمياتد الجؾدة الستؾقعة لمسجخالت تحج   األداة التي إلى دارة الجؾدةإوجية نغخ  يذيخ مفيؾم  السعيار مؽ
ووجؾد . أو الجسيؾر و السشتج السقجم مظابق الحتياجات وتؾقعات العسالءأن الخجمة بأ قحق  الت تؼ  ومؽ خاللو ي ،والسخخجات

في  يؾصى بيا ،مؽ السعاييخ ىشاك عجد   .(؟الجؽدة السشعسة بسفهؽم تمغ ماذا تعشي ) دمعاييخ لمجؾدة لجػ السشغسة يحج  
 ، وىي:  Besterfied, 2003) ) [25]جؾدة ذاتياالجيجة لم سعاييخالتقييؼ 

 .ويظبقؾنيايا نشخاص الحيؽ سيدتخجمؾ ألن تكؾن سيمة الفيؼ مؽ قبل اأيجب  عاييخالس :Simpleالبداطة  -1

الفئات الخبخاء و  مؽ قبل ر السعاييخن تظؾ  أجب ي Developed by users: مظؾرة مؽ قبل السدتخجميؽ  -2
دةالعميا في  اإلدارةوليذ مؽ قبل  ،جمةالسدتخ     والجسيؾر. ر مؽ قبل العسالءقج تظؾ   يزا  أ ،لزسان قبؾليا ؛وحجىا السؤس 
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تتؾافق  أن السعاييخ يجب Relevance to the audience or  customer:لمعسالءو لمجسيؾر  ءمتيامال -3
  الجسيؾر الجاخمي والخارجي.ياجات مع احت

ن السقاييذ تؾضع مؽ أل ؛ؽ السعاييخ مؽ التحديؽ والتظؾيخك  تسن أيجب : Improvementمتحديؽ ل قابمة -4
 .ءيداء الد  أليج اتحج أجل داء وليذ مؽألاالرتقاء با أجل

في  ا  مؽ قبل الجسيع ومكتؾب ومذاىجت ؽويسك، ا  ومعمش ا  مخئي عيارن يكؾن السأيجب  :  visibleيةمخئمعمشة و  -5
دةماكؽ عامة في أ  .ؽ الجسيع مؽ االطالع عميوبحيث يسك    السؤس 

دةىجاف أ االندجام مع  -6 والسؤشخات السحجدة    السقاييذ الذاممة : aligned وسياساتيا ونذاطاتيا السؤس 
   .ىجاف السشغسة وسياساتيا ونذاطاتياأ ن تكؾن مشدجسة مع أيجب 

   .لجسيع الستأثخيؽ بشتائج القياس ا  مؾضؾعي ن يؾفخ دليال  أالسعاييخ يجب  نتائج قياس :Resultsالشتائج  -7

  .السؤشخات كؽسيمة لقياس السعاييخ : ثانيا

يدتخجم لتقييؼ  أو كيفي   ي  ف السؤشخ بأنو مقياس كس  ويعخ   ،دارة الجؾدة وسيمة لقياس السعاييخإالسؤشخات في  تعج
. وتدتخجم السؤشخات في معخفة الجسيؾرالتي تتعمق وتؤثخ في مخخجات الخجمة السقجمة  ،ءاتجخاإلجؾدة السجخالت وا

دنى ألالسدتؾػ ا تحجيجخ مقاييذ الجؾدة وسيمة وتؾف   ،ةيق الجؾدة في السخخجات الشيائي  حقمجػ تظبيق السعاييخ ودرجة ت
د قبؾل تحج  التي  ،عمىألدنى واألالسدتؾػ ا إلىيخ والعتبة تذ ،ى بالعتباتو الشتائج وىؾ ما يدس  أداء ألعمى لقبؾل األوا
 لتشبيو ةاإلعالمي  أو الؾسيمة  نحار لمسشغسةإالعتبة بسثابة جخس  وتعج   ،عمى السعاييخ السحجدة ادا  تسو الشتائج اعأداء ألا

 وذلػ عشجما تتجاوز السؤشخات الحجود.  ،جخاءات والقخارات الالزمةإلتخاذ المتجخل با اإلدارة

ىحه  ،العؾائج مؽ وراء ذلػ تحجيجنسا إو  ،قياس الشتائج فميذ السقرؾد قياس مجخالت ومخخجات عؽ حجيثعشج ال
مؾاطؽ الخمل في الجؾانب التي لؼ  تحجيجفي  اإلدارةن تؾضع عمى شكل مؤشخات قابمة لمقياس، وىحا يداعج أالعؾائج يجب 

    .Kusek and Rist,2004)) [26]  ليا طىجاف السخظألق احق  ت

 ،"CREAMلييا باالخترار "ار إداء التي يذألمعاييخ ا إلى [27] (Schiavo-Campo, 1999)ويذيخ 
وىحه  ،داء لسذخوع محجدألمجسؾعة مؽ الخرائص التي البج مؽ تؾافخىا عشج ترسيؼ مؤشخات جؾدة ا إلىوىي اخترار 

 الخرائص ىي:

 .يان تكؾن السؤشخات واضحة ال غسؾض فيأيجب  : clearالؾضؾح   -1

 .وضع السؤشخات لو تؼ  سؾضؾع الحؼ يؾن السؤشخات مالئسة وذات عالقة بالن تكأ: Relevantمة السالء -2

 .تؾفخة وبتكاليف معقؾلةمن تكؾن أ: Economicة اقترادي   -3

 .داءأللتقييؼ ا كافية   ا  سدأن تقجم أ: Adequateكافية  -4
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 .ق مؽ صالحيتياحق  سؤشخات قابمة لمتن تكؾن الأ :Monitor able قابمة لمخصج والخقابة -5

ن أحج ىحه السؤشخات يجعميا عجيسة الججوػ، ويزيف أن غياب أ إلى ((Kusek and Rist, 2004ويذيخ 
 .نؾعية وأة ن تكؾن السؤشخات كسي  أكؽ يسو  ،ويخمؾ مؽ الغسؾض  ،ا  ومباشخ  ا  ن يكؾن واضحأالسؤشخ يجب 

ظخق ب تعبيخ عشيا بالشدب السئؾية ويسكؽ ال ،ندب محجدة ومتؾسظاترقام و أمؽ خالل  خر  ق  ة ت  السؤشخات الكسي  
ة لو و نذاط يخاد وضع مؤشخات كسي  أؼ بخنامج أو ، الشدب ورقام أألعشيا با بخ  ع  مؤشخات السخخجات عادة ي  مختمفة،  بيشسا 

فيي تدتيجف  ؤشخات الشؾعيةالسما أ.  [28] (Hatry,1999,63) باالعتبار   ـ رقام والشدبألاـ  يؽالذكم يؽىح خح  أيجب 
قج يقيذ االتجاىات ومدتؾػ العسميات السؤسدية والجوافع   فالسؤشخ الشؾعي    ،تؾافق مع الجؾدةتظبيق تقييؼ نؾعي ي

لمدمؾك مثل مدتؾػ التحكؼ بالسيارات  ا  ن يتزسؽ وصفأويسكؽ لمسؤشخ الشؾعي  ،فخادألواالعتقادات والحؾافد وسمؾك ا
 .[29]   (U.N, 2000)جخاء أو مخفق ماإق مؽ وجؾد ق  حو تأ السكتدبة حجيثا  

 

 

   .دارة الجؽدةالخجمة مؼ مشعؽر إ قياس جؽدة : ثالثاا 

و أ .مدتؾػ التظؾر تحجيجفال يسكؽ  ، ن ما ال يسكؽ قياسو ال يسكؽ تظؾيخهأ  Oakland, 1995)) [30]يخػ 
ووجؾد نغام  ،دوات القياسأكثخ مؽ أو أداة أاستخجام  نتاجية ومدتؾػ الخجمة السقجمة دون إلا الكفاءةفي مدتؾػ  التخاجع

ن ما يسكؽ أ إلى   John Prattبجاع في تظؾيخ جؾدة الخجمات والسشتجات. ويذيخإلولى لمتكامل واأللمقياس ىؾ الخظؾة ا
نتعمؼ مؽ  نأوبالتالي لؽ ندتظيع ، الشجاح مؽ الفذل تحجيجمؽ الرعب ن عجم قياس الشتائج  يجعل أو  إدارتو،قياسو يسكؽ 

 Obsborne,1992)) [31]ن نكدب تأييج العامةأومؽ ثؼ ال ندتظيع  ،ن ندتفيج مؽ الشجاح ونكافئوو أأالخظأ ونعالجو 
 ،نجازات الججيخة بحلػإل، واحتخام الألداءميشة ىي التداميا بالسعاييخ السقبؾلة بذكل عام  أوؼ حخفة ألن الدسة السسيدة إ، 
 .[32] (Bogart ,2004خالل ىحه السعاييخ  ) و الخجمة مؽأسشتج الحكؼ عمى جؾدة ال إمكانيةو 

ن جؾدة الخجمة قابمة لمقياس أتجاىات الحيث تخػ بعض اججل واسع  إلىتتعخض عسمية قياس جؾدة الخجمة 
صعؾبة قياس الجؾدة في مشغسات الخجمة  أخخػ تؤكج اتجاىات . بيشسا [33] (1999)عؾض،  رغؼ غياب البعج السادؼ

 (2003)عمؾان،   اإلدارةو  ي الخجمة متمق   بيؽ دراكيإلوبدبب التفاوت ا ،ة في طبيعتيا وتعجد وجيات الشغخشسظي  بدبب ال
[34].  

جسيع  لقياس جؾدة الخجمات وتعسيسيا عمى نو ال يسكؽ وضع معاييخ ثابتةأ إلىوخمص الشقاش العمسي 
جمية بتظؾيخ السقاييذ قظاع مؽ القظاعات الخ كل  ن يقؾم أ ضخورة إلىن ىشاك حاجة ماسة إالسشغسات الخجمية، بل 

 .لسشاسبة لمخجمةا

 : [35] (2006)السحياوؼ،مشها ،دارة الجؽدة الذاممةإلخجمة في اطخق قياس جؽدة تؽجج العجيج مؼ 
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خالل فتخة زمشية معيشة.  الجسيؾر التي تقجم بيا عجد الذكاوػ  إلىويذيخ  : Complaints مقياس عجد الذكاوى  .7
 .ؾبلقجرتو عمى التعبيخ عؽ الخجمات التي تقجم دون السدتؾػ السظم نغخا   ميسا   ياسا  مق ويعج  

تجاىات نحؾ جؾدة الكثخ السقاييذ السدتخجمة لقياس اويعج مؽ أ :Satisfaction Measureمقياس الخضا .2
 الخجمات السقجمة بعج حرؾليؼ عمى ىحه الخجمات. 

تشج والحؼ يد [36] (Parasuraman, 1985) إلىالسقياس يعؾد ىحا   :Measure Servqual مقياس الفجؽة  .3
داء الخجمة السقجمة بالفعل وبعج لسدتؾػ أدراكاتيؼ لسدتؾػ الخجمة وإ التؾقعات السدبقة لمجسيؾر إلى

 .بعاد السسثمة لسغاىخ جؾدة الخجمةتحجيج الفجؾة بيؽ ىحه التؾقعات واإلدراكات وذلػ باستخجام األذلػ 

 

 ,Taylor and Gronin)  ل لو كل مؽوىحا السقياس تؾص   SERVPERF Measure : يّ داء الفعممقياس األ .4
د فيؾ يدتبعج فكخة الفجؾة بيؽ األداء والتؾقعات ويخك   ؛ةعجال لسقياس الفجؾ م سمؾبا  ويعج أ [37] (1994

ب التقييؼ السباشخ لألسالي إلىويدتشج ىحا السقياس  ،لقياس جؾدة الخجمات داء الفعمي  فقط عمى األ
 .والعسميات السراحبة ألداء الخجمة

تقجميا  ن القيسة التيمفادىا أ ة لسقياس القيسة عمى فكخة لفكخة الخئيدتدتشج ا :Value Measure مقياس القيسة .5
دات ج عمى السشفعة الخاصة، وبالتالي كمسا زادت مدتؾيات السشفعة الخاصة تس  تع ةالخجمي   السؤس 

 (2006)السيحاوؼ  لسقجمة سجركة زادت القيسة ابالخجمات ال

  Professional Quality Measures : السهشّية مقاييذ الجؽدة 

 الجسيؾر، إذ ال يكفي أن يكؾن متمقي الخجمةتعمق بسجػ صحة أساليب وإجخاءات تقجيؼ الخجمة لمؾفاء باحتياجات ي
. السيشي ة ع مؽ السقاييذ لقياس الجؾدة أنؾا  ةيسكؽ أن نفخق بيؽ ثالثو  ،راضيا  أيزا  عؽ األسمؾب الحؼ أديت بو الخجمة

 :  [39] (2002،)يؾسف , [38] (2005،نؾاع السقاييذ التالية  )دمحمأييد بيؽ تسوفي ىحا السفيؾم يسكؽ ال

 اعتبار السجخالت جؾىخ الخجمة وجؾدتيا.  إمكانية: ويدتشج ىحا السقياس عمى قياس الجؽدة بجللة السجخالت .1

د عمى عسميات الترحيح ومشع وقؾع األخظاء خالل السخاحل السختمفة لتقجيؼ تخك  يات: قياس الجؽدة بجللة العسم .2
 .الخجمة

 . ةق باستخجام مقاييذ الشتائج الشيائي  تعم  ي : قياس الجؽدة بجللة السخخجات .3

  .مذكمة الجراسة

الخسذ األخيخة التي  يج في الدشؾاتتحجوبال يقي  حقيق تقجم حقصالح اإلعالم في األردن يشاور مكانو دون تإقي ب
ة أدل   ةاألردني  وتقجم الحالة  ،صالح الدياسيإلثسة عالقة معقجة ومتجاخمة بيؽ إصالح اإلعالم واسبقت الخبيع العخبي؛  ف
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لقج ( Sakr, Naomi  2008)صالح اإلعالم إعاقة إ لى إ  دػأاألمخ الحؼ  ،واضحة عمى التجاخل بيؽ الحالتيؽ
في مخات عجيجة لكي تفخض السديج مؽ القيؾد عمى وسائل  ةاإلعالمي  والجؾدة  لسيشي ة ا ضعف ةاستخجمت الحكؾمات قزي  

كسا  ،كمسا بخزت عاىخة ججيجة عمى السيشة ةاإلعالمي  والجؾدة  السيشي ة فيسا تبخز قزية  ( (Hawatmeh,2010 اإلعالم
ث ىحه االيام مع صعؾد الرحافة كسا يحجحجث في عقج التدعيشيات مؽ القخن الساضي مع صعؾد الرحافة األسبؾعية 

 .اإلنتخنتالستعجدة عمى شبكة  ةاإلعالمي  والتظبيقات  اإللكتخونية

تبقى األحكام التي تظمق عمى التظؾرات التي   األردني  في اإلعالم  والجؾدة السيشي ة خار الشقاش حؾل تس  ومع اس
األدنى  غامزة وال تجج الحج   والسيشي   عجييا السؤسدي  في ب لؾسائل اإلعالم  و الخارجية تذيجىا كل مؽ البيئة الجاخمية

 .ةمعياري  ة نتيجة عجم وجؾد مخجعي    ،مؾاطؽ الزعف والقؾة إلى التعخف حيانا  ألحؼ يجعل مؽ الرعب مؽ التؾافق، األمخ ا

ستشاد باال السيشي ة ة في الجؾدة أساسيي مؾضؾعات د مذكمة الجراسة في  تظؾيخ مجسؾعة مؽ السعاييخ تغظ  تحج  ت
يؽ األكاديسيو  ةاإلعالمي  ؽ والقيادات يالرحفي  مؾن  يؽ الحيؽ يسث  األردني  راء مجسؾعة مؽ الخبخاء آثمة بتسالس ةاألردني  إلى الخبخة 

 . اإلدارةاع و تسوعمؼ االج ،والعمؾم الدياسية ،في مجاالت اإلعالم

وىحه  ،مشيا مجسؾعة السعاييخ والسؤشخاتيشجرج تحت كل  السيشي ة لمجؾدة  بعادأتجور مذكمة الجراسة حؾل سبعة 
داتبعاد التي تحتاج إلى تظؾيخ معاييخ مالئسة ليا ىي: جؾدة التخظيط والتشغيؼ في ألا ، وجؾدة التأىيل ةاإلعالمي   السؤس 

، نغؼ السداءلة والسبادغ اإلعالمي  ، جؾدة السحتؾػ االستقاللي ة، ةاإلعالمي  ، وجؾدة الدياسات اإلعالمي  والتجريب 
 . انخ تس  ، والتظؾيخ والتحديؽ السداألخالقي ة

  .األهسية واألهجاف

 اإلعالمي  ع تسلى تظؾيخ ثقافة الجؾدة في السجإالحاجة  سج   مؽ عي  تستأتي أىسية ىحه الجراسة في بعجىا السج
 .اإلعالمي  واألداء   السيشي ةحؾل أحكام عمى ألطالق اإلييا في إة يسكؽ االستشاد مخجعي   معياريةدوات أيجاد إو  ،األردني  

خار إلى مؾاطؽ الخمل والتجاوزات سيذكل نقظة تسة تذيخ باسة العمسي  ع بالذخعي  ت  تست عياري ةدوات مأتظؾيخ  ن  إ
التي يذيجىا األردن  ،في عخوف السخحمة االنتقالية األدواتىسية ىحه أ ، وتبجو إصالح اإلعالمتحؾل ميسة عمى طخيق 

ييد بيؽ اإلعالم الجيج واإلعالم تس  ال بما يتظم ،اد عميوتس  يدداد دور اإلعالم ويدداد االع حيث ،صالح الجيسقخاطيإلنحؾ ا
ة مثل اإلعالم الذعبي   اإللكتخونيةالتكشؾلؾجيا الججيجة وانتذار الرحافة  اإلى جانب األىسية التي تفخضي ؼء،الخد
 .وإعالم اليؾاة  ييد بيؽ اإلعالم السيشي  تسما يتظمب ال ؛وصحافة السؾاطؽ اعي  تساالج

لى جانب كؾنو إة، العخبي   ةاإلعالمي  صالة  مؾضؾعيا ونجرتو  في السكتبة أتأتي مؽ فة لمجراسة أما األىسية العمسي  
 .األردني  فجؾة في بحؾث اإلعالم  يدج  

 تؾجج ثالثة أىجاف رئيدة لمجراسة ىي: 
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 األردني  صالح اإلعالم إولؾيات أة تذكل أساسيد بعاأفي سبعة  األردني  لإلعالم  السيشي ةو تظؾيخ معاييخ لمجؾدة  .1
 .ل الجيسقخاطي  في مخحمة التحؾ  

 بعاد السدتيجفة.ألفي ا السيشي ة تظؾيخ مؤشخات لقياس معاييخ الجؾدة   .2

 األبعاد السدتيجفة. في السيشي ةق والقياس لكل مؤشخ مؽ مؤشخات الجؾدة حق  وضع أدوات لمت  .3

  .سئمة الجراسةأ 

 التالية:  البحثي ةلى اإلجابة عؽ األسئمة إسة تدعى ىحه الجرا

داتعج التخظيط والتشغيؼ في ب  السقتخحة في  السيشي ةما ىي معاييخ الجؾدة  .1  ؟وكيف تقاس ؟ةإلعالمي  ا السؤس 

 ؟وكيف تقاس ؟اإلعالمي  السقتخحة في ب عج جؾدة التأىيل والتجريب  السيشي ة ما ىي معاييخ الجؾدة  .2

داتفي  ةاإلعالمي  السقتخحة في ب عج جؾدة الدياسات  لسيشي ة اما ىي معاييخ الجؾدة  .3 وكيف  ؟ةاإلعالمي   السؤس 
  ؟تقاس

 ؟وكيف تقاس ؟االستقاللي ةالسقتخحة في ب عج  السيشي ة ما ىي معاييخ الجؾدة  .4

 ؟وكيف تقاس ؟اإلعالمي  السقتخحة في ب عج جؾدة السحتؾػ  السيشي ة ما ىي معاييخ الجؾدة  .5

 ؟وكيف تقاس ؟األخالقي ةالسقتخحة في ب عج نغؼ السداءلة والسبادغ  السيشي ة لجؾدة ما ىي معاييخ ا .6

داتخ في تسالسقتخحة في ب عج التظؾيخ والتحديؽ السد السيشي ة ما ىي معاييخ الجؾدة  .7 وكيف  ؟ةاإلعالمي   السؤس 
 ؟تقاس

  .السشهجّيةستخاتيجية اإل

نتائج  إلىل ؾ الؾص  أجلدواتو مؽ أمشيسا  لكل    ،ؽيمجخميؽ بحثي  في ىحا البحث عمى  السشيجي ةة ستختيجي  إلتقؾم ا
الحؼ يقؾم عمى السدح  ،السكتبي   الؾصفي  وىسا السشيج  ،ةاإلعالمي   السيشي ةيجاد معاييخ لتظؾيخ جؾدة إة تخجم فكخة عمسي  

 ؼ معخفة ججيجة:تقجي إلىالحؼ يدعى  ،التظبيقي   والسشيج السدحي  ، لمغاىخة السبحؾثة ؾثائقي  وال السكتبي  

في   ت  ف  ع  السفاىيؼ والقزايا التي و   إلىتتبع الجراسات والتقاريخ والؾثائق لمؾصؾل  تؼ   :الؽصفي السكتبي السشهج 
والسسارسات  األخالقي ةوالسبادغ السيشي ة في القؾاعج  ل ذلػ عمى البحث السكتبي  تس  واش ،السيشي ةتظؾيخ معاييخ الجؾدة 

  .السعاييخ السدتيجفة في مجال تظؾيخ في السؾضؾعات ىالفزم

 Delphi Techniqueأو تقشية Delphi method  "دلفي"تدسى طخيقة ، دلفي طخيقة: السشهج التطبيقيّ  
قامت حيث  ،الساضيات مؽ القخن ي  الخسديش فية الجراسات السدتقبمي   إلىالبجاية  في السشيجي ة األداة  يخجع استخجام ىحهو 
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لسعبج  يحىبؾن  ة، فقج كان اإلغخيقالحزارة اإلغخيقي   إلىعؾد ت السشيجي ةلكؽ  جحور ىحه  ،ياباستخجام ةشخكة بخانج األمخيكي
 (Parke ,1956 and Wormell) تخبخىؼ بتؾقعاتيا السدتقبمية ن أ أجلمؽ سساع رأؼ اآللية  أجلمؽ  "دلفاؼ"يجعى 
[40]. 

ة بأنيا الؾصؾل إلى اعي  تس  في العمؾم االج "دلفي"مشيجية .Helmer (1963 )[41]و  Dalkeyعخ ف كلٌّ مؽ 
وفقا  و  ،راء الخبخاء بعج طخح مجسؾعة مؽ األسئمة في جؾالت مختمفة، و مؽ ثؼ كتابة تقخيخ بتمػ الشتائجآالتؾافق في 

  .ىي استبانات السجسؾعات التي تيجف إلى معخفة آراء الخبخاء بقزايا معيشة "دلفي"جراسات ــل
 ,Dalkeyىخىا مجسؾعة مؽ اإلجخاءات لمحرؾل عمى آراء عجد مؽ الخبخاء وتحميميا )في جؾ  "دلفي"طخيقة 

عمى حجس  ادا  تس  اع ،إجساع في الخأؼ حؾل القزية أو السؾضؾع مجار البحث إلىالتؾصل  إلىوتدعى  ،[42] (1969
و يعتج بو أكثخ مؽ إال أن   ،ةتي  ر ونغخة ذاالجساعي لمخبخاء في قزية ما يتذكل مؽ ترؾ   كؼالح ن  إ ،الخبخة لجػ السختريؽ

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

 في تظؾيخ السعاييخ.  السشيجي ةفزل الظخق أما يجعل ىحه الظخيقة مؽ  ؛اترال جساعي  
الجراسة. ي ظمب مؽ  تؾافق معيؽ في آراء مجسؾعة مؽ الخبخاء في السؾضؾع محل   إلىالتؾصل  مؽذلػ  تؼ  وي

ت عخض  .ىاحجيجتؼ أ ؛تبؾيبيا واخترارىا جابات إلا وبعج تحميل ،أسئمة معيشة  في الجؾلة األولى عؽالخبخاء اإلجابة 
 ق التؾافق في آرائيؼ.حق  خ العسمية عمى ىحا السشؾال حتى يتتستدو  ،عمييؼ في الجؾلة الثانية إلبجاء مديج مؽ اآلراء

  متقجمة أنيؼ األشخاص الحيؽ يستمكؾن معخفةبتعخيفيؼ فيسكؽ  السشيجي ةحؾليؼ ىحه حؾر تس  الحيؽ تما الخبخاء أ
. فقج ضافة ججيجة فيوإوتقجيؼ  ،السعمؾمات الستعمقة بحلػ السؾضؾع ىإلويدتظيعؾن الؾصؾل  ،بسؾضؾع معيؽ

ر . أما فيسا يتعمق بعجد الجؾالت ((Dalkey,1969,5بخ   فقج أك ج  ،ذلػ بقجرة عقميؽ عمى التفكيخ أفزل مؽ عقل واحج 
(Turoff,1970) لجؾلة الثانية فراعجا . بأن  ثالث جؾالت ىؾ العجد السشاسب؛ ألن معجالت اإلجابات تبجأ باالنحجار مؽ ا 

مجاالت تظؾيخ  ا  تحجيج ،ؾل السعخفةحقبسيدات  تجعميا مؽ أكثخ السشيجيات رواجا  في مختمف  السشيجي ةتتدؼ ىحه 
ح كل  مؽ ،السعاييخ يحؾل دون تالقي الخبخاء  السشيجي ةتظبيق ىحه أن  and Okoli (Pawlowski [44] (2004,وض 

 السشيجي ةات ىحه يجابي  إفقج لخ ص  Landeta,2006)) [45]و أصالة اإلجابات. أم ا  اللي ةاالستقز وىحا يعد   ،وجيا  لؾجو
تيؽ عمى األقل عؽ مفخدات الجراسة حيث  ،التكخارب ي ة تحفع اإلجابات بدخي   ثؼ ،عيشياي دأل الخبخاء مخ  أؼ دون  –ة الدخ 

بزبط التؾاصل بيؽ الخبخاء  ؾم عشرخ خارجي  التغحية الخاجعة السقششة: يقو  ،الكذف عؽ ىؾية الخبخاء السذاركيؽ
 السذاركيؽ.

ل  السشيجي ة األداة  ة ىحهونغخا  ألىسي   في تظؾيخ  اد والبشاء عميياتسنتائج يسكؽ االع إلىو مقجرتيا عمى التؾص 
ة قزي   عالماإلفي  السيشي ة كؾن مؾضع تظؾيخ معاييخ الجؾدة  ، فقج ارتأػ الباحثؾن ضخورة تظبيقيا في دراستيؼالسعاييخ

 االستقاللي ة.في اآلراء وفي نفذ الؾقت  ا  وتحتاج تؾافق ،متعجدة راء  آتتظمب نقاشات و 
  .السشهجّيةجخاءات إلا

 تي: آلجخائية عمى الشحؾ اإبثالث مخاحل  ترسيؼ الجراسة مشيجيا   الدابقة فقج مخ   السشيجي ةعمى الخؤية  ادا  تساع
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ومؽ  ،والسسارسات الجيجة مؽ الجراسات الدابقة السيشي ة ومعاييخ الجؾدة  بسفاىيؼ : تظؾيخ قؾائؼالسخحمة األولى
داتالتي تتبعيا عجد مؽ  السيشي ة القؾاعج  الحرؾل  تؼ  ا ومحمي   .األخالقي ةومؽ السؾاثيق  ، ة العخيقةالعالسي   ةاإلعالمي   السؤس 

داتة مؽ داخل عمى ثالث استذارات عمسي   ذاعة ة، إ، صحيفة الغج اليؾمي  األردني  ن )التمفديؾ  ةاألردني   ةاإلعالمي   السؤس 
 .ةلسؤسدات لتقجيؼ االستذارة العمسي  وذلػ الستجابة ىحه ا صؾت الجشؾب(

لى ثالث جمدات إوالسعاييخ الدابقة  ستذارات الوا : خزعت مفاىيؼ ونساذج السسارسات الجيجةالسخحمة الثانية
 297ونحؾ  مقتخحا   معيارا   63لى سبع حدم تذسل إليا ترشيف ىحه الخبخات خال تؼ  و  ،قة بيؽ الفخيق البحثيمعس   ةنقاشي  

 . مؤشخا  

 : اآلتيةجخاءات إلومخت با ،عمى السعاييخ السقتخحة "دلفي"تظبيق طخيقة  : السخحمة الثالثة

ات كثخ مؽ عذخ سشؾ أالحيؽ لجييؼ خبخات  ،ؽيؽ السسارسيالرحفي  عيشة الخبخاء: شسمت الفئات التالية:  تحجيج -1
دات مجيخؼ ، رؤساء التحخيخ و 50%  ل اإلعالمحقؽ في األكاديسي، %15 ؽيؽ والدابقيالحالي ةاإلعالمي   السؤس 
 . %10ل العمؾم الدياسية حقؽ في ياألكاديسي، و %10اع تسل عمؼ االجحقؽ في ياألكاديسي، 15%

 .خبيخا   54لى إؾلة الثالثة في نياية الج، وصل عجد السدتجيبيؽ خبيخا   86شسمت العيشة في الجؾلة األولى   -2

وفي  ،ت السعاييخ والسؤشخات السقتخحة كاممةم  ج   في األولى ق   ،راء الخبخاء ضسؽ ثالث جؾالتآت عسمية تتبع تس   -3
وفي الجؾلة الثالثة ححفت مجسؾعة  ،التي لؼ تحرل عمى تؾافق ،خاتححف السعاييخ والسؤش   تؼ  الجؾلة الثانية 

والتؾافق  % مؽ السعاييخ،50فزل أمؽ خاللو التؾافق عمى  تؼ  حيث  ،جاباتإلا لى تؾافق فيإ ، وصؾال  أخخػ 
  .تختيبيا حدب الختب كسا ىي  في الشتائج تؼ  ثؼ   ،% مؽ السؤشخات60فزلأعمى 

    . اإلعالمفي  السهشّية معاييخ الجؽدة نتائج الجراسة: 

 :ةاألردنيّ  اإلعالمعسل لؽسائل  إطار 

  .ديّ والتشعيػ السؤسّ  التخطيط جؽدة : ولا أ

في التخظيط  السيشي ة صؾل أللسعاييخ الجؾدة والقؾاعج وا اإلعالميقرج بجؾدة التخظيط والتشغيؼ مجػ تظبيق وسائل 
دةة في البيئة الجاخمي   ترال الجاخميالوا ةواليياكل التشغيسي    .ةاإلعالمي   لمسؤس 

مؽ  اإلعالمالشاجح لؾسائل  أساس الشسؾذج االقترادؼ   تعجة في جؾدة التخظيط والتشغيؼ إن حدمة السعاييخ الفخعي  
دةخالل تحديؽ مؾارد  دةوعمى رأسيا قجرة  ،ةاإلعالمي   السؤس  ات التي اإلعالن استقظاب نتذار،االعمى  ةاإلعالمي   السؤس 

ة وسياسات ل ذلػ عمى وجؾد رؤيتسويذ ،[46] (Prasad,Muraili,Alan,1998) اإلعالملؾسائل  ا  أساسي ا  مؾرد تعج  
مؽ  وحج    ،وتؾفيخ بيئة عسل مشاسبة ،وانتغام سيخ العسل ،لرالحياتختراصات وااليج واضح لتحجو  ،دارية وتحخيخيةإ

 .[47] (Prescott Thomas ,2009)التشغيؼ الحاتي 

152



 

 

ة فإن وجؾد خظط تفريمي ،ةغمب خجمة غيخ ممسؾسألفي ا اإلعالموسائل  ا تقجمي أو الخجمة  التي  ن السشتجألو 
 إلىلمؾصؾل  ا  أساسي خا  جد ـ اإلعالمبفعل االنجماج الحؼ تذيجه وسائل ـ بات اليؾم   يؽوالتشغيؼ الجيج مؽ التخظيط وأنساط 

  .[48] (Soberman,2005)اإلعالمي  ة السعمؾمات والسحتؾػ جؾد ومشيا ،جؾدة الخجمة

التي تظمع بيا  احجة باعتبارىا مؽ الؾعائف العميا في حدمة و  معا   ةاإلعالمي  تختبط مفاىيؼ التخظيط والتشغيؼ والدياسة 
دةفي  ةاإلعالمي  القيادات  دةىجاف أوالرتباطيا ب ،السؤس   . ةاإلعالمي   السؤس 

يا في ىحا السجال، أىس  بعاد بسجسؾعة مؽ السقؾمات التي عمى أساسيا يسكؽ التأسيذ لسعاييخ الجؾدة ألوتختبط ىحه ا
دةة وواضح ةأىجاف ورؤية واقعي   وجؾد ة طخ التشغيسي  ألمؽ التشاسق واالندجام في ا ةوجؾد  وحجو  ،ةاإلعالمي   لمسؤس 

 داء وقياسوآللقجرة عمى متابعة اة واجخاءات التشفيحي  إلووجؾد خط واضح في ا ،ا  فقي  أ ا  رالي  ات   تؾفخ نغاما   ةوالتذخيعي  
  .[49] (2011)الجيمسي،

داتنساط التشغيؼ في أي مجاالت التخظيط و تغظ  ( معاييخ رئيدة 6) إلىتقديؼ ىحا البعج  تؼ    تؼ   ،ةاإلعالمي   السؤس 
لزبط  وأدوات دلة وشؾاىجأوكل مشيا لو ، ( مؤشخا  28) إلى التؾصل تؼ  وبعج ثالث جؾالت مع الخبخاء  ،مؤشخا   (52)اقتخاح 

 القياس.

 :ةاإلعالميّ جؽدة التخطيط في السؤّسدة   .1

 ةاإلعالميّ  ؤّسدةالسجؽدة التخطيط في ( 7ججول رقػ )

 السؤشخات م
والذؽاهج  األدلة

 األدواتو 
 وثيقة الخظة وجؾد خظة استخاتيجية شاممة طؾيمة السجػ .1
دةؽ ية ورسالة واضحتيوجؾد رؤ  .2  وثيقة الخظة لمسؤس 
دةىجاف واضحة وواقعية وجؾد أ  .3  وثيقة الخظة لمسؤس 
دةة لمجؾدة في وجؾد خظة فخعي   .4  ةوثيقة الخظ السؤس 
دةة لتدؾيق وجؾد خظة فخعي   .5  وثيقة الخظة السؤس 

 قخ الخظط مؽ قبل السجالذ السخترةت .6
مخاجعة آلية وضع 

 الخظة

7. 
دارييؽ في إليؽ وااإلعالمي  تؾجج أطخ لمسذاركة مؽ قبل 

 وضع الخظط
مخاجعة آلية وضع 

 الخظة
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 :ةاإلعالميّ لمسؤّسدة  جؽدة الهيكل التشعيسيّ   .2

 ةاإلعالميّ  لمسؤّسدة جؽدة الهيكل التشعيسيّ  (2ججول رقؼ )

  األدواتو  والذؽاهج األدلة السؤشخات م
دةيؾجج ىيكل تشغيسي  .1  وثيقة الييكل التشغيسي لمسؤس 

2. 
 اإلدارةيزسؽ الييكل التشغيسي الفرل بيؽ 

 والتحخيخ
 ىخم اتخاذ القخار التحخيخؼ 

3. 
يزسؽ الييكل التشغيسي الفرل بيؽ التحخيخ 

 اتاإلعالنو 
 

 اتاإلعالنأقدام التحخيخ مفرؾلة عؽ  
ة ال يؾجج جسع بيؽ الؾعائف التحخيخي   
 ةي  اإلعالنو 

4. 
 ا  مفتؾح ا  افقي يزسؽ الييكل التشغيسي اتراال  

 قدام ألبيؽ ا
 وثيقة الييكل التشغيسي  

 

 :ةاإلعالميّ ة دجؽدة األطخ التشعيسّية لمسؤس .3

 ةاإلعالميّ  ةدلمسؤس ةطخ التشعيسيّ ألا ةجؽد( 3ججول رقػ )

 األدواتو  والذؽاهج األدلة السؤشخات م

1. 
وجؾد نغام لؾصف الؾعائف لالعالمييؽ 

 يؽ داري  واإل
نغام او تعميسات الؾصف والسيام 

 الؾعيفية 
دةة وجؾد مؾازنة سشؾي   .2  وثيقة السؾازنة  لمسؤس 
 الييكل التشغيسي وجؾد قدؼ لمخقابة الجاخمية  .3
 الييكل التشغيسي زبط الجؾدة وجؾد قدؼ ل .4
 الييكل التشغيسي  وجؾد مخكد لمسعمؾمات  .5
 خيخة تقخيخ الدشة األ جة تستجقق السؾازنة مؽ قبل مؤسدة خارجية مع .6
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 :جؽدة سياسات التعييؼ والتخقية لإلعالمييؼ  .4

 عالمييؼإلجؽدة سياسات التعييؼ والتخقية ل( 4ججول رقػ )

 والذؽاهج ةاألدل السؤشخات م
  األدواتو 

يؽ لسعاييخ السشافدو اإلعالمي  يخزع تعييؽ  .1
 حة السفتؾ 

 عالنات لمتعييؽ إ وجؾد 

لالختبارات  يؽ اإلعالمي   يخزع تعييؽ .2
 والسقابالت 

 نساذج مؽ االختبارات

 خظة البخنامج  يؾجج بخنامج تأىيمي لالعالمييؽ الججد  . 3
لتخقيات  مؾث قةيؾجج نغام أو تعميسات  .4

 يؽ اإلعالمي  
وثيقة الشغام أو 

 التعميسات
 

 :يؼاإلعالميّ جؽدة سياسات التقييػ ألداء   .5
 

 يؼاإلعالميّ (  جؽدة سياسات التقييػ ألداء 5ججول رقػ )

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األدلة والذؽاهج واألدوات السؤشخات م
يؽ في اإلعالمي  يؾجج نغام لتقييؼ أداء  .1

دة   السؤس 
 الؾثيقة 

يؽ بذكل دورؼ اإلعالمي  اء يتؼ  تقييؼ أد .2
 نساذج التقخيخ الدشؾؼ  كل  عام 

 نساذج  يؽ حدب السيسة اإلعالمي  يتؼ  تقييؼ أداء  .3
 نساذج  يتؼ  تقييؼ األداء لكل إعالمي عمى حجه  .4
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  :جؽدة سياسات األجؽر والخواتب  .6
 اتبو جؽر والخ ألجؽدة سياسات ا( 6ججول رقػ )

 وأدوات  أدلة وشؽاهج مؤشخات م

دةاتب في و خ يؾجج نغام لم .1  السؤس 
وثيقة نغام الخواتب  

 جة تسالسع

2. 
جؾر دنى لألألعالمييؽ ضعف الحج امتؾسط حجؼ الخواتب لإل

 ج رسسيا  تسالسع
وتيقة نغام الخواتب 

 واألجؾر 

3. 
يؽ يتمقؾن أكثخ مؽ متؾسط حجؼ الخواتب اإلعالمي  أكثخ مؽ نرف 

دةفي    السؤس 
 جة تس  كذؾف الخواتب السع

 
  .جؽدة التأهيل والتجريب معاييخ :ثانيا

 التشغيؼ الحاتي   و التأىيل والتجريب، :ة ىيأساسيعالمييؽ بثالث حمقات إلل داء السيشي  أليكسؽ تظؾيخ ا 
 (Solan and Parcel.2002)الشقابي   التشغيؼ السيشي   وأخيخا   ،األخالقي ةوالسبادغ  وتظؾيخ مشغؾمات الدمؾك السيشي  

[50] . 
سمددمة واسعة  عمى يؽاإلعالمي  تجريب  شظؾؼ ييؽ، بيشسا يلإلعالم والسيشي   ويقرج بالتأىيل التحريل العمسي   

والدماالت  ،وبخامج التجريب السكثفة، ةة مؽ الجروس السشتغسة وبخامج الكفاءنذظة والفعاليات والشساذج التجريبي  مؽ األ
  ؼ عؽ بعج.والتعم  

ة ذاعي  في الرحافة السظبؾعة واإل اإلعالمي  نتاج ة واإلالرحفي  ميات التجريب أصؾل السيشة سي عتغظ 
 اإلعالموتكشؾلؾجيا االترال و  ةاإلعالمي  عسال وإدارة األ ةاإلعالمي  خالق والدياسات والقانؾن واال   اإلدارةة و والتمفديؾني  

 . [51] (IPDC, 2008.)واسعة أخخػ جانب قزايا  إلى
وضع قائسة  االستفادة في تؼ   ، فيسااإلعالمي  د معاييخ جؾدة التجريب والتأىيل تحج  جة تؾجج قائسة مؾح   ال  

، اإلعالمي  التأىيل والتجريب التعميؼ و ة في مجاالت نؾعي  ضافات إقجمت  ،ةأساسيالسعاييخ السقتخحة مؽ ثالث مخجعيات 
 : وىي

رت سمدمة مؽ السعاييخ الخاصة والتي طؾ    ،ةمخيكي  ألاد كميات الرحافة واالترال اتسمعاييخ ىيئة اع -1
أساليب  ،السشاىج ،الحؾكسة ،القيادة ،وشسمت تمػ السعاييخ الخؤية ، اإلعالمي  بتحديؽ أداء ومخخجات نغام التعميؼ 

 ،السيشي ةو  ،مةخجمات العاوال ،والتدييالت ،والسؾارد ،ةالظالبي  والخجمات  ،ةوالسشح الجراسي   ،ةوالذسؾلي   ،التشؾ ع ،يؼمالتع
 . [52] (ACEJMC 2012 ,) وتقييؼ نتائج التعميؼ

الحؼ تخعاه  IPDC لتشسية االترال( مؤشخات تشسية وسائل اإلعالم الرادرة عؽ: )البخنامج الجولي   -2
داتودعؼ  السيشي ةاليؾندكؾ، حيث عالجت ىحه الؾثيقة بشاء القجرات   ،ؾ عالتشة التعبيخ والتعجدية و التي تعدز حخي   السؤس 
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ومؾضؾعات  ،ومزسؾن مشاىج التجريب ،يؽ لمتجريباإلعالمي  دت مؤشخات اليؾندكؾ في ىحه الؾثيقة عمى نفاذ رك  
 يؽ السحتخفيؽ عمى فيؼ الجيسؾقخاطية والتشسية. اإلعالمي  وكيف يداعج التجريب  ،اإلعالمي  التجريب 

والتي تؾصمت  ،فخيقيا"أفي  في  الرحدات التجريب د مؤس  ي  تس  دراسة "معاييخ ومؤشخات تظؾيخ جؾدة و  -3
خ مجخالت التجريب مؽ مجربيؽ خبخاء، ووجؾد مشاىج د عمى تؾف  وتخك   ،تظؾيخىا مؽ قبل خبخاء اليؾندكؾ تؼ  معاييخ   إلى

 Berger and 2007 ,التجريب العادلة وتقييؼ التجريب. ) فخصو  ،خ معجات التجريب السالئسةة وتؾف  ومؾاد تجريبي  
Matars ) [53].  

مع ازدياد االنجماج في تظبيقات  اإلعالمي  ة تظؾيخ معاييخ الجؾدة في مجاالت التأىيل والتجريب أىسي   زدادت القج  
 مؾاكبة مؽ خالل التجريب الجيج.) إلىيحتاج  األمخ الحؼ ،ةيات فخضتيا الرحافة الذعبي  تحج  وعيؾر  الججيج اإلعالم

[54] (Aldridge and Evetts, 2003 .الجيج تتزاعف في مخحمة التحؾل  اإلعالمي  ن أىسية التجريب جانب أ إلى
  .اإلعالم حيث يتعاعؼ دور   ،ةنحؾ الجيسؾقخاطي   الدياسي  

 ،ل عمى عجة مؤشخاتتسكل معيار يذ ،( معاييخ رئيدة5) إلىىيل والتجريب أعج التتقديؼ قائسة السعاييخ في ب   تؼ   
 يل وشاىج.مؤشخ دل ولكل  ،  مؤشخا   (30ووصل عجدىا إلى )

 

 لإلعالمييؼ  معيار التأهيل األكاديسيّ   .7
 

 عالمييؼلإل األكاديسيّ لتأهيل امعيار ( 7ججول رقػ )

  األدواتو  والذؽاهج األدلة السؤشخات م

1. 
ؾن الحاصمؾن عمى درجات عمسية في اإلعالمي  

 الجراسات العميا
 %15ال يقل عؽ 

  %70في حجود  ولى ألالحاصمؾن عمى الجرجة الجامعية اؾن اإلعالمي   .2

3. 
الثانؾية  أوؾن الحاصمؾن عمى دبمؾم متؾسط اإلعالمي  
 العامة 

 %15ال يديج عؽ 

 حج  أال  أقل مؽ الثانؾية العامة .4

 مؤىالت الؾعائف القيادية .5
ال تقل عؽ الجرجة الجامعية 

 ولىاأل
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 ةاإلعالميّ معيار األطخ التشعيسّية لمتجريب داخل السؤّسدة   .2

 ةاإلعالميّ  السؤّسدةة لمتجريب داخل طخ التشعيسيّ األمعيار ( 8ول رقػ )جج

  األدواتو  والذؽاهج األدلة السؤشخات م
 وثيقة الخظة التجريبية  تؾجج خظة لمتجريب  .1
 وثيقة السؾازنة  تؾجج ميدانية لمتجريب .2
 الييكل التشغيسي  يؾجج قدؼ لمتجريب  .3
 الؾثيقة  عالمي كل إ يؾجج سجل خاص بالتجريب ل .4
 جةتس  الدجالت السع ا  تجريب تؾجج حؾافد لمرحفييؽ الحيؽ تمقؾا .5

6. 
دةتؾجج عالقات بيؽ بيؽ   اإلعالموكميات وأقدام  ةاإلعالمي   السؤس 

 في الجامعات 
عمى واحجة وجؾد اتفاقية تعاون 

 قلاأل
دةو مجمذ لمتجريب في تؾجج لجشة أ .7  اعات تساجمحاضخ  \الؾثيقة   السؤس 

  

  .معيار الشفاذ إلى التجريب  .3

 التجريب إلىالشفاذ معيار ( 9ججول رقػ )

 والذؽاهج األدلة السؤشخات م
  األدواتو 

1. 
دةتؾفخ  يؽ اإلعالمي  التجريب لكافة  السؤس 

 بذكل عادل 
 سجالت التجريب

دةعالمييؽ في يتؾفخ لإل .2  سجالت التجريب  تجريب خارجي السؤس 

3. 
لتجريب لمرحفييؽ في السحافغات يتؾفخ ا

 قاليؼ واأل
سجل صحفيي 

 السحافغات
 سجالت التجريب   أخخػ يتؾفخ بخامج لمدماالت في مؤسدات  .4
 قؾائؼ الستجربيؽ  تؾفيخ فخص تجريب لمرحفيات .5
 مشاىج التجريب  تؾفخ تجريب بالمغة العخبيةي .6
 سجالت التجريب  ج تقييؼ لمتجريب يؾج .7

 
 .ؽدة السحتؽى التجريبي في مجالت الرحافة واإلعالممعيار ج .4

 اإلعالمجؽدة السحتؽى التجريبي في مجالت الرحافة و معيار ( 71ججول رقػ ) 
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  األدواتو  والذؽاهج األدلة السؤشخات م

 ىجاف العامة لمتجريبق األحق  ت .1

 وجؾد أىجاف عامة لمبخنامج  .1
. وجؾد أىجاف خاصة تدتجيب لمسؾضؾعات 2
 لستخررة ا

 ق االىجافحق  . وجؾد قياس بعجؼ لت3
 وجؾد ججول زمشي مالئؼ لتؾزيع السؾضؾعات  كفاءة التؾزيع الدمشي لسؾضؾعات التجريب  .2
 السحتؾػ التجريبي وعجم التجاخل تحجيجالؾضؾح وال .3
 الخظة التجريبية الشغخؼ والتظبيقي تؾزيع لمالئسة  .4

 خظة شاممة لمتجريب .5
 مؾث قة وجؾد خظة

تظابق أىجاف البخنامج مع السؾضؾعات التي  
 تعخضيا الخظة

 وجؾد مادة نغخية متؾفخة بيؽ أيجؼ الستجربيؽ  ال الجعؼ الشغخؼ لمسؾضؾعتساك .6
 اإللكتخونيةوجؾد قائسة بالسؾارد والسخاجع السكتبية و  شسؾلية وتشؾع السؾارد .7
 ة باالنذظة التجريبية وجؾد قائس نذظة التجريبية وفخة وكفاءة األ .8
 السحتؾػ التجريبي  مثمة واالستذيادات والتظبيقات وحجاثتيا مة األمالء .9

 دليل السجرب  رشادات السجرب تؾفخ دليل فخعي إل .10
 لغة السحتؾػ التجريبي سالمة المغة ووضؾحيا  .11

12. 
كداب وإ السيشي ة التجريب الستخرص في السؾضؾعات 

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

 السحتؾػ التجريبي 

13. 
% ( 70 إلى 60القائؼ عمى التثقيف ) اإلعالمي  التجريب 

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

 السحتؾػ التجريبي 

 
 
 
 
 
 
 

 .معيار جؽدة البيئة التجريبّية في مجالت اإلعالم .5
 اإلعالمة في مجالت جؽدة البيئة التجريبيّ معيار ( 77جول رقػ )ج
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  األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م

 إجخاءات تشغيسي ة واضحة ومعمشة .1

 مخاطبة الستجربيؽ السدتيجفيؽ بذكل مفتؾح 
 شخوط معمشة لاللتحاق بالتجريب 
 الفئات السدتيجفة تحجيج 
 مكان التجريب والستجربيؽ تحجيج 

 مكان مالئؼ .2
 إعالن مكان التجريب 
 ضسان سيؾلة الؾصؾل اليو 

 ة ومعمشةستدييالت معس .3
  قامةعالن عخوف وشخوط الظعام واإلإ 
 التدييالت والذخوط الخاصة باالنتقال 

 جيدة والسعجات السالئسة لمسحتؾػ التجريبياأل  يزاح التجريبيةتؾفيخ وسائل اإل .4

5. 
صؾل الرحافة والتأىيل أفي تؾفيخ لؾازم ومخافق التجريب 

 في السعارف الشغخية

  دنى األ الحج    2م80قاعة تجريبية 
  الرحفي  نتاج متحخيخ واإللمختبخ محؾسب 
 نغام مقاعج متحخكة 
 لؾح كتابة 
 وسائل عخض 
 شاشات عخض تعميسية 

 ذاعة تؾفخ مخافق ولؾازم التجريب لبخامج اإل .6

قسية وحجة صؾتية ر )ذاعة الرؾتيةتؾفخ ستؾديؾ اإل
جيدة أ، دارة البث  لمتدجيل، سيخفخ، بخامج حاسؾبية إل

جيدة تدجيل أذاعي، نتاج اإلحاسؾبية مدودة ببخمجيات اإل
 محسؾلة  

 تؾفخ مخافق لؾازم  التجريب لبخامج  التمفديؾن  .7
نتاج تقميجية( إنتاج فيجيؾ )وحجة إستجوديؾ تمفديدني ووحجة أ

 محسؾلة ستؾديؾ، كاميخاتأسيخفخ صؾت، كاميخات 

 اإللكتخونيةمخافق ولؾازم تجريب الرحافة تؾفخ  .8

 مختبخ حاسؾب 
 دوات عخضأ 
  ة  الرحفي  دوات التظبيقات أبخامج حاسؾبية تذسل

 Online Journalism Training   
 .ةجؽدة الدياسات التحخيخيّ معاييخ : ثالثاا 
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داتة في اسة التحخيخي  يتعج الد ويقرج  ،والجؾدة  السيشي ة ة لزبط ساسيألا األدواتحجػ إ ةاإلعالمي   السؤس 
و الظخيقة التي تتخح مؽ خالليا القخارات أ ،سمؾبد األتحج  ة الخظؾط العخيزة مؽ السبادغ والقؾاعج التي بالدياسة التحخيخي  

 .[55] (2003، )غالي اإلعالمي  ويقجم مؽ خالليا السزسؾن  ، التحخيخية

وتذسل الدياسة التحخيخية  ،أخخػ  إلىعالمية خونة يختمف مؽ وسيمة إ بقجر مؽ السة وتؾصف الدياسات التحخيخي  
نسط و   ؟تعالج القزايا والذؤون العامة السحمية والجولية ؼ زاويةأومؽ  ؟وكيف تقؾل ؟ةاإلعالمي  ماذا تقؾل الؾسيمة  تحجيج

نسط  :ىسياأ ثخ فييا أتتعؾامل التي ة بسجسؾعة مؽ التختبط جؾدة الدياسات التحخيخي  و . في الؾسيمة تحخيخيا   المغة السدتخجم
ؼ عؾامل البيئة الخارجية أ ؛الدائج اإلعالمي  الشغام  ثؼ محجدات ،ة الؾسيمةومجػ استقاللي   ،ةاإلعالمي  ة الؾسيمة ممكي  

جسيؾر الؾسيمة  وغيخىا، ويعج  ومدتؾػ حخية التعبيخ والزغؾط الدياسية  ةاإلعالمي   بالتذخيعاتلمؾسيمة والسختبظة 
مكو مؽ تكشؾلؾجيا تسومؾاردىا وما  ةاإلعالمي  مكانيات الؾسيمة إكحلػ  ،ةالدياسة التحخيخي   تحجيجفي  ا  أساسي عامال   ةمي  اإلعال

 .دوات تداعج في درجة نجاحيا التحخيخؼ  أو 

 تية:بالسالمح اآلتمخص فة د جؾدة الدياسات التحخيخي  تحج  ة التي ساسيبعاد األما األأ

دةؼ لمعامميؽ في أ ؛يمتؾبة ومعمشة لمجسيؾر الجاخة مكتكؾن الدياسات التحخيخي  ن أة: التؾثيق والعالني   .1  السؤس 
 حدب طبيعة الدياسة السظخوحة. ، ولجسيؾر الؾسيمة العامةاإلعالمي  

ومعالجتيا  ةاإلعالمي  تغظيات الؾسيمة  يجا  تحجتدتجيب الدياسة التحخيخية لسبادغ الخجمة العامة  أنالخجمة العامة:  .2
 . عمى السدتؾػ الؾطشي   ةمي  اإلعال

 اإلعالمؽ في مجال ياألكاديسيخسيؽ و تس  يؽ السالرحفي  ة مجسؾعة مؽ الخبخاء و سة التحخيخي  زع الدياالسذاركة: ي .3
 يؽ والسعمشيؽ وجسيؾر الؾسيمة.يوالدياس

و أخ لو دليل كل مؤشو  ،مؤشخا   (12)مجسؾعتيؽ تزؼ  إلىة التي اقتخحيا الخبخاء تقديؼ معاييخ الدياسات التحخيخي   تؼ  
  .ق والقياسحق  داة لمتأو أ شاىج

  .. تؽثيق الدياسات التحخيخّية7
 ةتؽثيق الدياسات التحخيخيّ ( 72ججول )

 والذؽاهج األدلة السؤشخات م
  األدواتو 

1- 
 Editorialلقؾاعج التحخيخ ) مؾث قةة وتعميسات دياسة التحخيخي  ميؾجج دليل ل

Guide ) 
 وثيقة الجليل 

 وثيقة الجليل  ( Style Bookؾجج دليل لشسط التحخيخ في الذكل والمغة )ي -2

3- 
دليل  ذلػ خبار)قج يتزسؽراء واأللمفرل بيؽ األ مؾث قةتؾجج قؾاعج واضحة 

 الؾثيقة  ة(الدياسة التحخيخي  

 الؾثيقة خبارات واألاإلعالنلمفرل بيؽ  مؾث قةتؾجج قؾاعج واضحة و  -4
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 الؾثيقة  لحساية الحياد وعجم التحيد التحخيخؼ  مؾث قةتؾجج تعميسات  -5
 الؾثيقة  لقؾاعج حساية الخرؾصية  مؾث قةتؾجج سياسة  -7
 الؾثيقة ة عي  تسلمسدؤولية السج مؾث قةتؾجج سياسة  -8

 

 .. العالنّية والسذاركة في الدياسات التحخيخّية2
 ةة والسذاركة في الدياسات التحخيخيّ العالنيّ ( 73ججول رقػ )

  األدواتو  والذؽاهج األدلة تاخ السؤش م

 اسة التحخيخية ونسط التحخيخ معمشة لمجسعؾريدلة الدأ -1
السؾقع االلكتخوني 

  لمؾسيمة

2- 
عية معمشة تس  تعميسات قؾاعج الفرل وسياسات الخرؾصية والسدؤولية السج

 لمجسيؾر
 السؾقع االلكتخوني

 لمؾسيمة 
 يؽالرحفي  سجل  عمى الدياسات التحخيخية لمؾسيمة يؽ الججدالرحفي  تجريب  تؼ  ي -3

4- 
صحاب السرمحة بؾضع الدياسة التحخيخية ؾن وأالرحفي  يذارك 

 ومخاجعتيا
 وثائق الؾسيمة

 

 .اإلعالميّ : جؽدة السحتؽى رابعاا 

 لسحتؾػ و عمى قائسة مؾحجة لسعاييخ جؾدة اأ اإلعالمي  فاق بيؽ الباحثيؽ عمى تعخيف جؾدة السحتؾػ ال يؾجج ات  
(2010،Shapiro) ،  وىؾ مشتج غيخ  ،اإلعالمالحؼ تقجمو وسائل  اإلعالمي  والسذكمة تبجو في طبيعة السشتج

وفي مقجمتيا  اإلعالموسائل  وخجمات يؾاجو مشتجات ؼؼ الحتحج  .واليج مالمحو بيدختحجاليسكؽ قياسو و  ممسؾس
كي ل ،خ لمخجمةتسات تججه يخكد عمى التحديؽ السدنو فيسا تحاول تظبيق مشغؾر جؾدة الخجمأ اإلعالمي  السحتؾػ 

سط الخبخاء بيؽ الحىاب نحؾ االلتدام و و  اإلعالمفي السقابل ثسة صخاع في وسائل  ،تمبي متظمبات ورغبات الدبائؽ
ثؼ ما مجػ مظابقة رغبات الجسيؾر مع معاييخ قؾاعج  ،شباع رغبات الجسيؾرإو الحىاب نحؾ أ السيشي ة بالقؾاعج 

 . (  ( Bogart , 2004ة السيشي  

ة لمؾسيمة ة والخارجي  ة في البيئتيؽ الجاخمي  بعاد التشغيسي  بسجسؾعة مؽ األ ةاإلعالمي  الؾسيمة  حتؾػ متختبط جؾدة            
ة نساط السمكي  أوبافدة سش( وبالLacy، 1991ة، وانتذار الؾسيمة، وطبيعة الجسيؾر)أىسيا: الدياسات التحخيخي   ةاإلعالمي  

(Lacy and others,1991لقج احتل معيار الجقة في األ ) عة ومكانة ىامة نقاشات مؾس   ةاإلعالمي  خبار والسعالجات
خبار وسسعة ة األويجور حؾلو سؤال مرجاقي   ،ساس جؾدة السعمؾماتأوىؾ  ،اإلعالمي  في مؾضؾع جؾدة السحتؾػ 

   .ةاإلعالمي  الؾسيمة 

162



 

 

ن يعكذ السحتؾػ وجيات نغخ ومعمؾمات أة وعجم االنحياز، ويعشي والشداى ساس الحيادأيذكل معيار التؾازن 
ق عادة حق  كثخ حداسية ويتوالتؾازن في التغظيات الدياسية ىؾ األ ،]56[(Entman,1989طخاف بتداو  )ألكافة ا

عشي ن السزسؾن  الستؾازن ال يأ إلىويججر االنتباه  ،]57[ (Gans,1979بتعخيف متؾازن لكافة السؾاقف الدياسية )
 . ]58[ (Max will, 2004السزسؾن الجقيق ) دائسا  

 تختبط مجسؾعتان مشيا بالبيئتيؽ ،اييخثالث مجسؾعات مؽ السعب تتأثخ اإلعالمواذا كانت جؾدة الرحافة ووسائل 
ات ترب ن ىحه السجخالت والعسميإف ،الجاخمية لمؾسيمة السيشي ة ة و ومجسؾعة ثالثة باألطخ السؤسدي   الدياسية واالقترادية

ساس أ التشؾ عة والتؾازن و والشداىة والجق   السؾضؾعي ة حيث تذكل  ،اإلعالمي  في السحرمة في جؾدة أو رداءة السحتؾػ 
وفق  قؾاعج  ،خبارات واألاإلعالنخبار والفرل بيؽ راء واألآلبالفرل الجيج بيؽ ا السؾضؾعي ةجؾدة السحتؾػ وتختبط 

 . اإلعالمي  السحتؾػ  يا واضحة يعكد
، ويسيد الجيج والخدؼء اإلعالمالجسيؾر، ما يسيد بيؽ  إلىن ضسان معاييخ الجؾدة في السحتؾػ تعشي ما يقجم إ

وترحيح  تحجيجبيؽ الرحافة الجيجة والجعاية، ويتظمب ضسان معيار الجقة سالمة التعامل مع السرادر والؾضؾح وال
 .]59[ (Dean, 2006حجاث )وصف الؾقائع واألو در السراق مؽ حق  تالوبحل الجيج في ، الخد   حق  خظاء وضسان األ

 ،]60[ (PBS,2011ويتظمب التؾازن والشداىة عخض كافة وجيات الشغخ والتعامل مع كافة السرادر الستاحة )
عات تسيعكذ السج ، اإلعالمي  كميا  في جؾدة السحتؾػ  ا  معيار  ةاإلعالمي  لمؾسيمة  اإلعالمي  في السحتؾػ  التشؾ عويعج 

ة في ضسان جؾدة السحتؾػ والؾعيفة التي يسثل مؽ خالليا كل أساسيميسة اعية ما يعشي تس  ات والفئات االجافوالثق
 ع.تسالسج

مو مؽ حاجات بسا يقج   اإلعالمي  التي يعكديا السحتؾػ  السيشي ة ىؼ معاييخ الجؾدة أ حج أأما السحمية فيي   
جاءت تحت عشؾان "ماذا يخيج  لؾسائل اإلعالم، أوضحت دراسة خ عؽ مبجأ الخجمة العامةالتي تعب   ،عتسوأولؾيات لمسج

خ ع السحمي، ما يؾف   تس  لمسج قخيبا   ة جارا  " بأن الجسيؾر يتؾقع أن تكؾن وسائل اإلعالم السحمي  ؟الجسيؾر مؽ األخبار السحمية
لية والكفاءة في تقجيؼ كحلػ تتظمب السحمية أن تعكذ معاييخ الذسؾ  ،معاييخ السالئسة والقجرة عمى الؾصؾل لمجسيؾر

واإلعالني ة بذكل عام لمسجتس عات السحمية السدتيجفة، ويجخل في ىحا السجال وعائف  ةاإلعالمي  الخجمات اإلخباري ة 
 (Heider, Mocombs, 2008:956-965الخقابة السحمي ة واإلحاطة الجارية باألحجاث في البيئتيؽ السحمي ة والخارجي ة)

]61[. 

 .الجخأة والسعالجات الشقجيةبتكار والتججيج و يؽ عمى االالرحفي  عكذ قجرة تن أ السيشي ة و دة كسا تتظمب الجؾ 

  مؤشخا   (27)ة شسمت أساسيمعاييخ ستة إلى  القياسو  قحق  القابمة لمت اإلعالمي  جؾدة السحتؾػ  تقديؼ معاييخ   تؼ  
 : اآلتيةالسجسؾعات  ضسؽ 

 .معيار الجقة .1

 عيار الجقةم( 74ججول رقػ )

  األدواتو والذؽاهج  األدلة السؤشخات م
 تحميل السزسؾن  دةج عمى مرادر متعجتس  السحتؾػ يع -1
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و شيؾد عيان غيخ مؾثؾق أجيؾلة مرادر م إلىالسحتؾػ ال يعدو  -2
 تحميل السزسؾن  بيؼ 

ألحجاث واألشخاص امحجد وواضح في ذكخ الؾقائع و السحتؾػ  -3
 تحميل السزسؾن  والسدسيات 

 تحميل السزسؾن   ائق الججلية مع مرادرىاحق  تؾػ يحكخ الالسح -4
 تحميل السزسؾن  ق مشياحق  يت السعمؾمات التي لؼ إلىيذار بؾضؾح  -5

 

 .السؽضؽعّيةمعيار   .2

 السؽضؽعّيةمعيار (  75ججول رقػ )

 األدواتو والذؽاهج  األدلة السؤشخات م

 تحميل السزسؾن  راءخبار واآلالسحتؾػ يفرل بيؽ األ -1

 تحميل السزسؾن  ة ي  اإلعالند خبار والسؾاالسحتؾػ يفرل بيؽ األ -2

 

  .معيار التؽازن والحياد  .3

 التؽازن والحيادمعيار  (76ججول رقػ )

 األدواتو والذؽاهج  األدلة السؤشخات م

 تحميل السزسؾن  كثخ مؽ وجية نغخ واحجةأالسحتؾػ يعخض  -1
 ؾن تحميل السزس كثخ مؽ مرجرأالسحتؾػ يقجم  -2
 تحميل السزسؾن  ةاإليجابي  و أة كثخ مؽ الدمبي  أمحايجة  اتجاىات  السحتؾػ  -3

 

 التشّؽعمعيار  .4

 التشّؽعمعيار ( 77ججول رقػ )

 األدواتو والذؽاهج  األدلة السؤشخات م
، اعي  تس، االج، االقترادؼ  )الدياسي   السؾضؾعي   التشؾ عالسحتؾػ يعكذ  -1

 (..ي  اإلندانو ، التخفييي  
 السزسؾن  تحميل
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 تحميل السزسؾن  قميسي  التشؾ ع الجغخافي  واإلالسحتؾػ يعكذ  -2
 تحميل السزسؾن  الجشجرحدب  التشؾ عالسحتؾػ يعكذ  -3
 تحميل السزسؾن  ع تسفي السج ثشي  التشؾ ع الجيشي  واإل -4

 . ةمعيار السحميّ   .5

 السحميةمعيار  (78ججول رقػ )

 اتاألدو والذؽاهج أو  األدلة السؤشخات م

 تحميل السزسؾن  ة.الؾطشي   القزاياحجؼ السؾاد التي تعالج  -1
 تحميل السزسؾن  قميؼ والسحافغات حجؼ السؾاد التي تعالج شؤون اإل -2

 تحميل السزسؾن  ةالسيسذو ة عات السحمي  تس  حجؼ السؾاد التي تعالج السج -3
 

  .ةبتكار والؽظيفة الخقابيّ معيار ال .6

 ةبتكار والؽظيفة الخقابيّ معيار ال (79ججول رقػ )

 األدواتو والذؽاهج  األدلة السؤشخات م

 تحميل السزسؾن  السحتؾػ يقجم تغظيات فييا تججيج  -1
فكار ومعالجات أالسحتؾػ يعكذ مؾضؾعات فييا  -2

 ابتكارية 
 تحميل السزسؾن 

 تحميل السزسؾن  ة قرائي  تيقات االسقححجؼ وعجد التقاريخ والت -3
السؾضؾعات التي تتشاول قزايا الفداد حجؼ  وعجد  -4

 والخقابة 
 تحميل السزسؾن 

 تحميل السزسؾن  ة الرحفي  حجؼ وعجد السؾضؾعات التي تعكذ الجخأة   -5
 

 .الستقاللّية معاييخ ضسان خامداا:
 اإلعالمي  م الشغاومتغيخات  اإلعالمة لؾسيمة خات البيئة الجاخمي  بيؽ متغي   متجاخال   ا  معيار  اإلعالمة تعج استقاللي  

 وبشسط ،وبالعالقة بالدمظات يات،مباشخة بسدتؾػ الحخ   تبط، وتخ ةاعي  تس  ة واالجة والثقافي  ة واالقترادي  بعاده الدياسي  أالدائج ب
  .[62] (McQuail,1992السرالح ) صحابأؽ و يوبالعالقة مع السعمش ،ةاإلعالمي  ممكية الؾسيمة 

ولكي  ،االستقاللي ةنجازىا عمى ج نجاحيا وإتسلرحافة ميشة ذات معشى يعن اأوالجؾدة  السيشي ة يخػ مشغؾر 
خالقي محجد أوتجريب ومعخفة والتدام  ةميارات خاصة محجد إلىن ىحه السيشة تحتاج إف ق ىحا الحكؼ الحاتي السدتقل  حق  يت
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 ما  كثخ تقج  أ ةاإلعالمي  الؾسيمة  فكمسا كانت ،االستقاللي ةو  السيشي ة ولقج ربط ىحا السشغؾر بيؽ  ،(Nolan,2008وواضح )
 . االستقاللي ةمالت نحؾ  ا  ميشي  

كسا ىؾ الحال في ؛ ق مشياحق  تالأو لسديا و  يرعب حرخىا أخخػ يسكؽ تتبعيا و  االستقاللي ةتؾجج معاييخ لزبط 
، Timothy Kenny, 2008)) [63] االستقاللي ةمؽ  يحج    ا  مرجر يؽ التي تعج الرحفي  نساط الخقابة الحاتية لجػ أبعض 

 إلىؼ البيئة الخارجية، و أ ،الدائج وقيؼ الشغام الدياسي واالقترادؼ اإلعالمي  محجدات الشغام  إلىوىحه السعاييخ تعؾد 
خالقي ضؾابط و محجدات الدمؾك السيشي واأل إلىخيخا أو  ةاإلعالمي  في الؾسيمة  ةة الجاخمي  دي  محجدات البيئة السؤس  

كأساس متيؽ في  االستقاللي ةد مالمح تحج  التي  السيشي ة بعاد الجاخمية و الخارجية و ىؼ األأ نفديؼ.وتشحرخ ألمرحفييؽ 
 فيسا يمي:  اإلعالمي  داء جؾدة األ

مدألة شكل وجؾىخ، فيي  اإلعالمة الستعمقة بؾسائل ة والتشغيسي  القانؾني   تعج األطخ :والتشغيسي   طار القانؾني  اإل .1
ة واستقاللي   ،تزسؽ حخية التعبيخ وحخية الؾصؾل لمسعمؾمات ،ةة وقانؾني  د مجػ وجؾد ضسانات دستؾري  مؽ يحج  
شح تس ديؾني  والتمف ذاعي  لمبث اإل جيات مشغسةووجؾد  ،يؽ في حساية مرادرىؼالرحفي   حق  واحتخاميا و  ،التحخيخ

 .(IPDC, 2008)اإلعالمحخص عمى تعجدية وسائل تو  ،عادلة فخصا  
تع بمج ما بقؾانيؽ تسة، فقج يومدتؾػ السذاركة والجيسقخاطي  ة الدياسي   البيئة عخوف ل عمىتس  : ويذطار الدياسي  اإل .2

وقج تكؾن  ،و نافحةأظبقة ولكؽ قج ال تكؾن ىحه القؾانيؽ م ، في السعمؾمات حق  جيجة متعمقة بحخية التعبيخ وال
 .(IPDC, 2008) ةدي  و السقاومة السؤس  مة بفعل ثقافة الدخية أو الفداد أوعيفتيا معخق

يل غؼ الدساح لمقظاع الخاص بامتالك وتذأ ؛ن نسط السمكية وتحخيخىاإنساط السمكية: أالشغام االقترادؼ و  .3
 Lacy) ةاإلعالمي   لالستقاللي ةسذ الستيشة حج األأر االحتكاأؼ مشع  ؛مؽ تخكيد السمكية والحج   ،  اإلعالموسائل 

and others , 1991). 
حكام األ :مشيا االستقاللي ةد مدتؾيات تحج   أخخػ ة أساسيل البيئة االقترادية عمى عؾامل تس  وتذ

سعاييخ اشى مع التس  بسا ي ؾيلتس  وال ومرادر الجخل ةاإلعالمي  الذخكات  والكذف التي تخص   ،الخاصة بالذفافية
 ، كحلػ نغام شفاف وعادل لمزخائب.لمذفافية الجولية

يؽ ومجػ التداميؼ بأخالقيات السيشة الرحفي  خالقي: يحجد الشزؾج السيشي و سمؾك التظؾر السيشي وااللتدام األ .4
مع  اإلعالمحيانا تتجاخل عؾامل بيئية قادمة مؽ خارج وسائل أ، و االستقاللي ةمؽ ضسان  ا  أساسية جانبا الرحفي  

 .يؽالرحفي  في تزخيؼ الخقابة الحاتية لجػ  ضعف في التكؾيؽ السيشي  
عمى  يؽالرحفي  مؽ قبل و مسارستيا  االستقاللي ةواضحة تزسؽ  لمؾسيمة: يتزسؽ وجؾد سياسات دي  البعج السؤس   .5

 .ةاإلعالمي  معمشة لجسيؾر الؾسيمة أن تكؾن 
 تؼ   ، مؤشخا   37شسمت  ( معاييخ فخعية5) إلى االستقاللي ةل ة السقتخحة في مجاتقديؼ قائسة السعاييخ الفخعي   تؼ  

 ما يمي:  إلىحرخىا بعج ثالث جؾالت متتابعة مع الخبخاء 

 .السعيار القانؽني لزسان الستقاللّية  .1

   الستقاللّيةالسعيار القانؽني لزسان  (21ججول رقػ )
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 األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م

و حخية التعبيخ و  اإلعالمحخية الرحافة و  (تكفل/ تزسؽ)ى أحكام الجستؾر يحتؾؼ عم 1
 وثيقة الجستؾر نفاذىا

 وثيقة الجستؾر اإلعالميزسؽ الجستؾر دور القزاء في حساية حخية الرحافة ووسائل  2
 وثيقة الجستؾر ة التعبيخ وحخية الرحافةحخي   إلىلغة الجستؾر تذيخ بؾضؾح  3
 جخاءات التقاضي إالقؾانيؽ و  ادلة في الجخائؼ التي تيجد حخية الرحافة زسؽ القانؾن محاكسة عي 4
 الذؾاىج  يؽالرحفي  فالت ألولئػ الحيؽ يختكبؾن جخائؼ ضج عجم اإل 5
 القؾانيؽ السعشية  في الحجود السقبؾلة  اإلعالمو وجؾد قؾانيؽ تقيج الرحافة  عجم 6
 القؾانيؽ السعشية  مشيةزايا العخقية و الجيشية واألتحت عشاويؽ الق اإلعالمعجم وجؾد قؾانيؽ تقيج  7
 القؾانيؽ السعشية  تؾجج عقؾبات تظبق عمى الرحافة غيخ السدؤولة 8

ضيق نظاق و بسا يتشاسب مع ىجف أمحرؾرة في  اإلعالمالقيؾد السفخوضة عمى حخية  9
 القؾانيؽ السعشية  التذخيع

 القؾانيؽ السعشية  يكتبؾن ال تؾجج عقؾبة حبذ لمرحفييؽ نتيجة لسا  10
 القؾانيؽ والذؾاىج اإلنتخنتو السجونيؽ عمى شبكة أاب و حبذ لمكت  أ ةحقؾجج مالتال  11
 الذؾاىج  يؽ لمكذف عؽ مرادرىؼالرحفي  ال يؾجج ضغط مفخط عمى  12
 القؾانيؽ  ال تؾجج قؾانيؽ تحسي مؾعفي الجولة مؽ التذييخ والشقج 13
 القؾانيؽ السعشية  مزسؾن قانؾنيا  والترحيح  الخد   حق   14

 قاضيتجخاءت الإو  السعشية القؾانيؽ اإلعالمالقزاء مدتقل ويتعامل بشداىة مع وسائل  15

 القؾانيؽ السعشية السعمؾمات إلىيؽ في الؾصؾل الرحفي   حق  يؾجج تذخيع يزسؽ  16
 القؾانيؽ السعشية اإلعالمال تؾجج تذخيعات تزسؽ رقابة مدبقة عمى  17
 القؾانيؽ السعشية اإلعالمو الذخكات لتأسيذ و تذغيل وسائل أفخاد تؾجج فخص متداوية لأل 19

 
 

 .لالستقاللّية السعيار القتراديّ   .2
  لالستقاللّية السعيار القتراديّ  (27ججول رقػ )

 األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م

 ممكية الجولة لؾسائل اإلعالم محجودة 1
 سعشية و الذؾاىجالقؾانيؽ ال 

شع تس  )مؽ تخكد ممكية وسائل اإلعالم تحج  جخاءات القؾانيؽ و اإل 2
داتجخاءات إقؾانيؽ التخخيص و  االحتكار (  ةالتشغيسي   السؤس 
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 الذؾاىج ة بيؽ وسائل اإلعالمات الحكؾمي  اإلعالنييد في تؾزيع تس  ال يؾجج  3

قاضاىا الحكؾمة مؽ ييد في الخسؾم و الزخائب التي تتتس  ال يؾجج  4
 الذؾاىج وسائل اإلعالم

 وثائق السؾازنات ؾيلتس  تؾجج شفافية في الكذف عؽ مرادر ال 5
 الذؾاىج

 

  .لمرحفييؼ معيار الدمؽك السهشيّ   .3

 لمرحفييؼ معيار الدمؽك السهشيّ  (22ججول رقػ )

 األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م

 السقبؾل ة بالحج  ؾن الخقابة الحاتي  الرحفي  يسارس  1
 السدؾحات 

 أخخػ عسال أيؽ غيخ مختبظيؽ بالرحفي  معغؼ  2
 السدؾحات 

ؾن اليجايا واليبات و التدييالت و االمتيازات الرحفي  ال يقبل  3
 السدؾحات و القظاع الخاصأمؽ الحكؾمة 

 
 .ة غخف األخبار والتحخيخالسعيار الجاخمي لالستقاللّية:   استقالليّ   .4

 خبار والتحخيخة غخف األاستقالليّ : لالستقاللّية السعيار الجاخميّ  (23ججول رقػ )

 السؤشخات م
 األدواتوالذؽاهج و  األدلة

 تعميسات شفؽية تعميسات مكتؽبة
1

1 
مؽ تجخل الحكؾمة و الدمظة  تحج  تؾجج تعميسات 

 التشفيحية في التحخيخ
 السسارسات وتحميل السزسؾن  وثيقة الدياسة التحخيخية 

2
2 

في األمشية  مؽ تجخل االجيدة  تحج  تؾجج تعميسات 
 تحخيخ ال

 السسارسات وتحميل السزسؾن  وثيقة الدياسة التحخيخية

3
3 

وثيقة الدياسة  مؽ تجخل الشخب والقؾػ الدياسية  تحج  تؾجج تعميسات 
 التحخيخية

السسارسات وتحميل 
 السزسؾن 

4
4 

ع تس  مؽ تجخل مؤسدات السج تحج  تؾجج تعميسات 
 سجنيال

وثيقة الدياسة 
 التحخيخية

السسارسات وتحميل 
 السزسؾن 

5
5 

وثيقة الدياسة  مؽ تجخل السجسؾعات الجيشية تحج  تؾجج تعميسات 
 التحخيخية

السسارسات وتحميل 
 السزسؾن 
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6
6 

 مؽ تجخل القبائل و العذائخ  تحج  تؾجج تعميسات 
 

وثيقة الدياسة 
 التحخيخية

السسارسات وتحميل 
 السزسؾن 

7
7 

داتمؽ تجخل  تحج  جج تعميسات تؾ   الجولية  السؤس 
 

وثيقة الدياسة 
 التحخيخية

السسارسات وتحميل 
 السزسؾن 

  
 .تؽثيق سياسات الستقاللّية الجاخمية .5

  الجاخمية الستقاللّيةتؽثيق سياسات  (24ججول رقػ )

 األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م
1

1 
دةوثيقة التعميسات والييكل التشغيسي   السمكية و التحخيخ  تزسؽ الفرل بيؽ مؾث قةتؾجج تعميسات    لمسؤس 

2
2 

دةوثيقة التعميسات والييكل التشغيسي  والتحخيخ اإلدارةلمفرل بيؽ  مؾث قةتؾجج تعميسات   لمسؤس 

3
3 

 التجارؼ  اإلعالنتعميسات سياسة  التجارؼ  اإلعالنحؾل سياسة  مؾث قةتؾجج قؾاعج 

 
  : األخالقّيةالسداءلة و نفاذ السبادئ جؽدة نعام  : سادسا

والؾسائل  األدواتكافة Media Accountability Systems (MAS)  ةاإلعالمي  ي قرج بشغؼ السداءلة 
، وىي نغؼ ةاإلعالمي  الحخي ة ع مؽ مخاقبة أداء اإلعالم ومحاسبتو وتشغيؼ مسارستو وحساية تسكؽ السجتس  واألساليب التي 
ة ة والتعاقجي  وتذسل كافة الريغ القانؾني  ، ب طبيعة الشغام الدياسي واالترالي الدائج في الجولةحد، متعجدة ومتشؾعة

 .ساليب التشغيؼ الحاتيوأ ةاعي  تس  واالج السيشي ة والتقاليج والتؾافقات 
 ؾق حقو  ،ع مؽ جيةتسؾق الفخد والسجحقيق التؾازن بيؽ حقمؽ فكخة ت ةاإلعالمي  تشظمق فمدفة نغؼ السداءلة 

 ، انظالقا  والتشغيؼ معا   الحخي ةنو ال غشى عؽ كل مؽ عمى أساس أأخخػ، مؽ جية  وسائل اإلعالم وحخيتيا في التعبيخ
التي يحتاجؾنيا ليربحؾا مذاركيؽ بالحياة  ةاإلعالمي  مؽ الحاجة ألن تقؾم وسائل بجورىا بتدويج السؾاطشيؽ بالخجمات 

 .[64](2000، صالح) الجيسقخاطية
 أجمياداءلة وسائل اإلعالم بغض الشغخ عؽ اختالفيا بتأدية وعائف تختبط باألىجاف التي قامت مؽ تقؾم نغؼ م

 :   وأىسيا
 .ةاإلعالمي   الحخي ةحساية استقالل وسائل اإلعالم وحساية  .1
ن يتاح أو  ،ن يكؾن عمى عمؼ بسا يحجث مؽ وقائع وأحجاثأع باالترال والسعخفة، تسالفخد والسج حق  تعديد ودعؼ  .2

 .و الفخصة بالتعبيخ والشقاش والسذاركةل
 .عتسؾق األفخاد والسجحقمخاقبة أداء وسائل اإلعالم ومحاسبتيا لسشع التعجؼ عمى  .3
ع تسؾق األفخاد والسجحقتؾفيخ نغؼ لمذكاوػ السقجمة مؽ قبل الجسيؾر عمى أداء وسائل اإلعالم واختخاقاتيا ل .4

 .ياوالتؾسط في حم  
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ن وسائل اإلعالم تدتظيع مقاومة الزغؾط أضسان  أجليؽ والجسيؾر مؽ الرحفي   السداعجة في بشاء الثقة بيؽ .5
  .الدياسية واالقترادية

 الحخي ة.الحفاظ عمى التؾازن بيؽ التشغيؼ و  .6
ثميا لمسدؤولية تس  ثل في مخاقبة أداء وسائل اإلعالم لمتأكج مؽ مجػ تس  ن الفكخة الخئيدة في نغؼ السداءلة تإ
تجمج  ،إلى صيغ خخػ وتحىب بعض الشغؼ األ، وتؾفيخ إطار عام لذكاوػ الجسيؾر والتؾسط فييا، ةي  عتسوالسج السيشي ة 

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

، ولكي تكؾن قادرة  ةاإلعالمي  تتعجد أنساط السداءلة  . (Eberwein and Others, 2011)  الخقسي ةاإلعالم في البيئة 
  :[65] (Bertrand, 2002) عمى السداءلة الجيجة فيي تحتاج إلى

 ن تكؾن شفافة ومتاحة لمجسيؾر.أ .1
ؾن،  ومـالك وسـائل اإلعـالم،  الرـحفي  ، ع تسوذات السرمحة  فييا) السج أن تذتخك جسيع الجيات الفاعمة .2

 ...(..ؾن والخبخاءاألكاديسي، ع السجنيتسمؤسدات السج
 .أن تقؾم عمى أساس أنيا خجمة عامة .3
 ؾيل وشفافيتو.تساستقاللية ال .4
 العجالة. .5
 .آليات واضحة ومؾثؾقة لمسداءلة وتقجيؼ الذكاوػ  .6

 (  2004 إلى ثالث مشاطق حدب الجية الفاعمة في التشفيح MAS ةاإلعالمي  داءلة لمس "باتخانج"رشف نغام ي    
(Bertrand, [66]وىي : 

ؾن الرحفي  تي قج تفيؼ عمى أساس أنيا تشغيؼ  ذاتي  ويذارك فييا يؽ الالرحفي  ة: جيؾد السداءلة الجاخمي   - أ
خ الترحيحات، تحخص عمى الرحف تعتخف باألخظاء وتشذ ؛السيشي ةومؤسداتيؼ لسخاقبة الجؾدة وضبط 

انات دورية حؾل الجقة والشداىة والسحخرون قبيا، ومؾعفؾ التحخيخ يعجون استبمعاييخ الجقة والشداىة وتخا
 يكتبؾن رسائل إلى القخاء.

الحؼ يحجث خارج وسائل اإلعالم بغض الشغخ عؽ  ،عي  تسوالسج األكاديسيالسداءلة الخارجية: الشذاط   - ب
دراسة ومخاقبة تقييؼ أداء وسائل اإلعالم عمى ل تسيؽ لو، ويذالرحفي  م و مجػ قبؾل وسائل اإلعال

 واستظالعات الخأؼ واإلعالم البجيل.
السداءلة التعاونية: األنذظة التفاعمية التي يذتخك فييا أكثخ مؽ طخف بيجف متابعة أداء وسائل اإلعالم  - ج

 ة والخسائل والتفاعل مع السحخريؽ.حفي  الروىيئات التحخيخ والسجالذ  ،عامة الشاسعمى ل تسوتذ ،ورصجىا
تظؾيخ قائسة  تؼ   ة مؽ السشاقذاتمبعج سمدو  أساسيبذكل  ةاإلعالمي  في السداءلة  "باتخانج"لى نغام إستشاد وباال

( معاييخ 4إلى )الؾصؾل  تؼ  وبعج جؾالت الفحص مع الخبخاء ، لسعاييخ الجؾدة في ىحا السجال مؤشخا   (48)تزؼ 
 .مؤشخا   (25)تقاس مؽ خالل 

  .معيار نعام السداءلة الخارجي أو العام .1
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  و العامأنعام السداءلة الخارجي معيار  (25ججول رقؼ )

 األدواتوالذؽاهج و  األدلة السؤشخات م
 السجمذ أووجؾد الييئة  و ىيئة مدتقمة لمذكاوػ أيؾجج مجمذ  1
 ة السجمذعزؾي في مجمذ الذكاوػ  اإلعالمتؾجج مذاركة واسعة مؽ وسائل  2
 ؾيلتس  مخاجعة مرادر ال و ىيئة الذكاوػ أؾيل شفاف و مدتقل لسجمذ تسيتؾفخ  3
داء الرحافة ووسائل اإلعالم يعجه صحفيؾن وخبخاء أو تقخيخ سشؾؼ حؾل أوجؾد كتاب  4

 ؽاألكاديسيويحخر مؽ قبل 
 وثيقة

 
 نعػ و أدوات السداءلة الجاخمية  .2

 ة الجاخميةنعػ و أدوات السداءل (26ججول رقؼ )

 األدوات وأوالذؽاهج  األدلة السؤشخات م
محخر لمجسيؾر  متخرص في شكاوػ الجسيؾر عمى السحتؾػ  ةاإلعالمي  ؾجج في الؾسيمة ي  1

 ( Ombudsman) ةويسارس عسمو باستقاللي   داء الؾسيمةأ عمىو 
 وجؾد محخر الجسيؾر 

 وثيقة    يحوالترح الخد   حق  لزسان  مؾث قةؾجج تعميسات واضحة و ت 2
 الييكل التشغيسي   لمؾسيمة اإلعالمي  يؾجج قدؼ لخصج و مخاقبة السحتؾػ  3
 السؾقع اإللكتخوني  اإلنتخنتالستقبال الذكاوػ مؽ خالل  إمكانيةوجؾد  4
 وجؾد نساذج مؽ ىحه التقاريخ  ةاإلعالمي  تقخيخ مخاجعة ونقج ذاتي يؾمي ألداء الؾسيمة  إعجاد 5
 تحميل السزسؾن   –داء الؾسيمة أبسا فييا ما يشتقج  -و بث رسائل القخاءأجد لشذخ وجؾد نغام مح 6
 نغام التعييؽ  بذفافية وعجالة كاديسيا  أؽ يؽ السؤىميالرحفي  ؾد نغام لتعييؽ وج 7
وجؾد سياسة واضحة ومعمشة في التعامل مع التعميقات والخدود عمى الرحافة والسؾاقع  8

 اإللكتخونية
 وثيقة 

 اإللكتخونيةمعمؽ لمجسيؾر وعمى السؾاقع  ةاإلعالمي  فراح واضح عؽ ممكية الؾسيمة إوجؾد  9
 لمسالك  خخػ مع قائسة بالسرالح األ

 السؾقع اإللكتخوني 

الحؼ يقجمو  اإلعالمي  وجؾد سياسة ومعاييخ واضحة ومعمشة لمتعامل واالستفادة مؽ السحتؾػ  10
 الجسيؾر

 السؾقع اإللكتخوني 

     
 معيار نفاذ السبادئ األخالقّية  .3

 األخالقّيةنفاذ السبادئ معيار  (27ججول رقؼ )

األدوات وأوالذؽاهج  األدلة السؤشخات م  

 وثيقة السيثاق عالميإ يؾجج ميثاق شخف صحفي /  1
 وثيقة السيثاق يؤكج ميثاق الذخف مبادغ السداءلة 2
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 دلة في السزسؾن أوجؾد  ء ؾن الشقج الحاتي واالعتخاف باالخظاالرحفي  يسارس  3

 
 عّيةمعيار السدؤولّية السجتس  .4

 ةعيّ تسة السجمعيار السدؤوليّ  (28ججول رقؼ )

 األدواتوالذؽاهج أو  األدلة السؤشخات م

 تحميل السزسؾن  التعبيخ عؽ اليؾية والسزسؾن الثقافي الؾطشي 1

 تحميل السزسؾن  التعبيخ عؽ التعجدية السحمية  2
 تحميل السزسؾن   اإلندانؾق حق  التعبيخ عؽ  3
 تحميل السزسؾن  عجم نذخ خظاب الكخاىية  4
 تحميل السزسؾن  احتخام  قيؼ األسخة  5
 تحميل السزسؾن  والسعاقيؽ  األطفالؾق حق  احتخام  6
 تحميل السزسؾن  لسزاميؽ التخفيو  اإليجابيةاالتجاىات  7
 لسزسؾن تحميل ا لتدم بشذخ قيؼ الجيسقخاطية والسذاركةاال 8

 
 
 

  .ختس  معاييخ التطؽيخ والتحديؼ السد : سابعاا 
يعج ب عج التحديؽ و  ،ة في مشغؾمة جؾدة أداء وسائل اإلعالمأساسيمكانة  انخ تس  يحتل التظؾيخ والتحديؽ السد 

ستجالل عمى اإل تؼ   ،ولغايات ىحه الجراسة، بعاد ضسان الجؾدة في قظاع الخجمات بذكل عامأحج أىؼ أيث تحجخ والتس  السد
دةخ بقجرة تس  التحديؽ السد دةوقجرة ، السيشي   لألداءة في التقييؼ الحاتي ية وميشي  د  عمى إرساء تقاليج مؤس   السؤس  عمى  السؤس 

 .السخجعي ةوالسقارنة   ،ةاإلعالمي  ومؾاكبة التكشؾلؾجيا  ،اإلعالمي  ووسائل اإلنتاج  ،يث في البشى التحتيةتحج  مؾاكبة ال
عمى مدتؾييؽ، بحدب اليجف مؽ  ؼ  تتعادة ما تس خ تقييؼ جؾدة  الخجمة في مجال فحص التحديؽ السدن عسمية إ 

دة التقييؼ، أحجىسا داخمي يعب خ عؽ  رأؼ الجسيؾر الجاخمي   ومجػ التدام ، يؽالرحفي  يؽ و اإلعالمي  وىشا نقرج  ،لمسؤس 
دة الستمقي لمخجمة، واالتجاه األول الحؼ يجرس  يؾر الخارجي  بسعاييخ داخمية لمجؾدة، واآلخخ يقيذ وجية نغخ الجس السؤس 

دية )  Interactive(، والجؾدة التفاعمي ة )Corporate Qualityالجؾدة الجاخمية يخكد عمى ثالثة أبعاد ىي الجؾدة السؤس 
quality( والجؾدة السادي ة ،)Physical Quality)  ، ؾل تقشيات ىشاك اتجاىات متعجدة في مجرسة جؾدة الخجمات حو

 .لى السبادرات الراعجة والدخيعةإليات استجامتو مؽ مبجأ التخاكؼ طؾيل السجػ آخ و تس  التحديؽ السد
يا طبيعة الخجمة التي تقجميا ىحه ىس  أ كثخ مؽ زاوية أخ في تسدات اإلعالم تبخز أىسية التحديؽ السدفي مؤس    

داتوحاجة ، الؾسائل باعتبارىا ججلية والدخعة الكبيخة في التغييخ التي ، ن تقجم نساذج اقترادية ناجحةأ ةاإلعالمي   السؤس 
  .يذيجىا اإلعالم السعاصخ نتيجة تكشؾلؾجيا االترال واإلعالم الستدارعة ما يتظمب سخعة في مؾاكبتيا
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 (42)اقتخحت دراسة في السخحمة األولى ، مالئسة لؾسائل اإلعالمتظؾيخ ىحا البعج ضسؽ ثالثة معاييخ رئيدة  تؼ    
  ، وىي:تؾافق عمييا الخبخاء بعج ثالث جؾالت مؤشخا   (26)لى إوصمت  مؤشخا  

 .خمعيار التحديؼ السدتس  .1

 ختسمعيار التحديؼ السد (29ججول رقؼ )

والذؽاهج أو  األدلة السؤشخات م
 األدوات

دةتعسل  1  يؽ اإلعالمي  مدح اتجاىات  عمى مؾاكبة ما ىؾ حجيث في اإلعالم  السؤس 

دة تذجع 2 خة عمى تسدخال تحديشات مدؽ عمى إلإلعالمي السؤس 
 يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  أدائيؼ 

دةتذجع  3 يؽ عمى استخجام وسائل العسل اإلعالمي   السؤس 
 يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  اإللكتخوني 

دةنغسة أ 4  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  ختس  ولؾائحيا مخنة وتحفد التحديؽ السد السؤس 
دةم تقؾ  5  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  ختس  بذكل مد ةاإلعالمي  بسخاجعة السسارسات  السؤس 

يق جؾدة حقلى تإتجعؼ رئاسة التحخيخ الجيؾد التي تؤدؼ  6
 يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  .السحتؾػ 

دةتقجم  7  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات   .يؽاإلعالمي  يديؽ مؽ تسالسكافآت لمس السؤس 
دة جخاءاتإفخ تؾ  8  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  .بتكاربجاع وااللإلعالمييؽ لإل فخصا   السؤس 
دةتخمؾ بيئة  9  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات   .السيشي ة مؽ الخؾف والزغؾط  السؤس 

دةتؾفخ  10  يؽاإلعالمي  مدح اتجاىات  .داء مياميؼالحساية لإلعالمييؽ في أ السؤس 
 

 . معيار التحّجيث والتطؽيخ .2

 يث والتطؽيختحجّ معيار ال (30رقؼ )ججول  

 م
 األدواتوالذؽاهج أو  األدلة السؤشخات

دةلكتخوني إيؾجج مؾقع  1  السؾقع اإللكتخوني   لمسؤس 
 السؾقع اإللكتخوني  لكتخوني تفاعمي مع الجسيؾرإلالسؾقع ا 2
 سجالت المؾازم  يتؾفخ جياز حاسؾب لكل إعالمي  3
 األرشيف اإللكتخوني  الؾسيمة  لكتخوني لسحتؾػ إيؾجج أرشيف  4
 شتخاكات اال نباء رئيدة ة اشتخاكات عمى األقل مع وكاالت أيتؾفخ ثالث  5
 شتخاكات اال يؾجج اشتخاكات في وكاالت وقؾاعج معمؾمات وخجمات إعالمية متخررة 6

173



 

 

 السظبعة   -مظبعة حجيثة لمرحف -يتؾفخ وسائل انتاج صحفي 7
 األستجيؾىات  رقسي في محظات اإلذاعة ث نتاج وبتجيؾ إيتؾفخ اس 8
 األستجيؾىات  ستجيؾ بث رقسي لسحظات التمفديؾن أنتاج و يتؾفخ استجيؾ إ 9

  الخقسي ةالسكتبة  تتؾفخ مكتبة رقسية   10
 

 .السخجعّيةمعيار السقارنة  .3

 السخجعّيةمعيار السقارنة  (31ججول رقؼ )

 م
والذؽاهج أو  األدلة السؤشخات

 األدوات
دة تؼتي 1  تقاريخ األداء  بالتعامل البشاء مع الخدود والتغحية الخاجعة مؽ الجسيؾر السؤس 
دةتقؾم  2 داتب أدائيا يؾميا   بسقارنة السؤس  اعات مجمذ تساج الؾطشية السساثمة  السؤس 

 التحخيخ
دةتقؾم  3 جمذ اعات متساج اإلقمسية والعالسية  ةاإلعالمي  بسقارنة أدائيا بالشساذج  السؤس 

 التحخيخ
دةتدتفيج  4 داتمؽ تجارب  السؤس   تقاريخ األداء  ة الشاجحة ة والعالسي  قميسي  اإل السؤس 
دةتتابع  5 عؽ السحتؾػ  أخخػ وسائل إعالم  شارات التي تأخحىاقتباسات واإلاال يؾميا   السؤس 

 تقاريخ األداء  ليا اإلعالمي  

 نغام السعمؾمات  تؾفخ نغام معمؾمات لمجسيؾر  6
 
 

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

وباختالف  ،لتظؾر الدياسيليو وفق اخ مدتقخ وتختمف الشغخة إغي ةاإلعالمي   السيشي ة دال مفيؾم يما  في الؾقت الحؼ
ويأخح  ،ي والعالسياإلندانيدتفيج مؽ التخاث  ،لى مشغؾر محمي لمسيشية والجؾدةإاجة الح ما يعشي عسميا  ، ةالبيئات الثقافي  

  .نتقاليةومحجدات السخحمة اال األردني  ع تسوالثقافي لمسج عتبار الخرؾصيات التي يسمييا التظؾر الدياسي  بعيؽ اال
تقع ، م وخظؾة إلى الخمفمايذيج األردن عسمية إصالح إعالمي طؾيمة ومتعثخة تؾصف بخظؾة إلى األحيث و  

 ،وتتخح ىحه القزية ،اإلعالمي  في مخكد الشقاش حؾل اإلصالح  اإلعالمي  وجؾدة السشتج  ةاإلعالمي   السيشي ة قزية 
، ما اإلعالمي  في حدؼ اإلصالح  ا  أساسييؽ اإلعالمي  ، ويبجو دور اإلعالمي  لتعث خ وتباطؤ مدار اإلصالح  مبخرا   ،أحيانا  

 .صالح اإلعالمإة في جيؾد أساسيمدألة  ةاإلعالمي  الجؾدة يجعل نذخ ثقافة 
د عمى البيئة الجاخمية لؾسائل اإلعالم بالجرجة تخك   ،السيشي ةحاولت ىحه الجراسة تظؾيخ مخجعية معيارية لمجؾدة 

ؽ والخبخاء يالرحفي  يؽ و اإلعالمي  وذلػ مؽ خالل مذاركة مجسؾعة مؽ ، بالجرجة الثانية اإلعالمي  األولى وعمى الشغام 
 : يتالشحؾ اآلعمى مؾزعة عمى سبع حدم  معيارا   (31)إلى تظؾيخ مت الجراسة تؾص  و ، ؽياألكاديسيو 
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 .( مؤشخا  26( معاييخ تقاس مؽ خالل )6) ت ىحه الحدمةوشسم : ديّ التخطيط والتشعيػ السؤسّ  جؽدة  -1
  .( مؤشخا  30) ( معاييخ تقاس مؽ خالل5)ت ىحه الحدمة وشسم  :جؽدة التأهيل والتجريب -2
  .( مؤشخا  12معياريؽ يقاسان مؽ خالل ) ت ىحه الحدمة وشسم  :خيةجؽدة الدياسات التحخيّ  -3
طار إؼ في أ ،ضسؽ البيئة الخارجية أخخػ وشسمت معاييخ ضسؽ البيئة الجاخمية لؾسائل اإلعالم و  :الستقاللّية  -4

  .( مؤشخا  73الل )( معاييخ تقاس مؽ خ5وشسمت ىحه الحدمة ) ،العام اإلعالمي  الشغام 
  .( معيارا  27( معاييخ تقاس مؽ خالل )6وشسمت ىحه الحدمة ) :اإلعالميّ جؽدة السحتؽى  -5
  .( مؤشخا  25) ( معاييخ تقاس مؽ خالل4) وشسمت ىحه الحدمة : األخالقّيةنفاذ السبادئ جؽدة نعام السداءلة و  -6
  .مؤشخا   (26اييخ تقاس مؽ خالل )( مع3)شسمت ىحه الحدمة  : يؼخ تسالسد يؼجؽدة التطؽيخ والتحد  -7

 
 

 التؽصيات

 ؼ يؽصؽن بسا يمي:، فإن الباحثيها الجراسةيلإعمى الشتائج التي تؽصمت  اعتساداا     
والعسل عمى نذخها لجسيع  ،في األردن ةاإلعالميّ دات الذخوع في استخجام هحه السعاييخ والسؤشخات في السؤسّ  .1

ي اإلذاعة ؤساء التحخيخ في الرحف ومحخري نذخات األخبار فواعتسادها في مسارسة عسل ر  ،العامميؼ
 ديؽن. والتمف

والتي تػ التؽافق عميها مؼ قبل الخبخاء وأظهختها  ،استخجام هحه السعاييخ والسؤشخاتبكسا يؽصي الباحثؽن  .2
م هحه جعة مؼ استخجاورصج التغحية الخا ،في األردن  ةاإلعالميّ دات في تقييػ عسل السؤسّ  ،نتائج الجراسة

وفتح السجال  ،ةالسسارسات التطبيقي   ضؽءجل تحجيج السالحعات إلعطاء فخصة لتطؽيخها في السعاييخ مؼ أ
 ما يعهخ مؼ تغحية راجعة.   ضؽءة في لسديج مؼ الجراسات السدتقبميّ 

شخات جخاء دراسة لتحميل هحه السعاييخ والسؤ سيؼ في اإلعالم ودراسات الجؽدة بإكسا يؽصى لمباحثيؼ والسهت .3
سارسة لس مخجعياا  لتحجيج نقاط القؽة والزعف باعتبارها تذكل إطاراا  الستخاتيجيّ  تحميل الخباعيّ موإخزاعها ل

   .العسل لؽسائل اإلعالم عمى مدتؽى الجولة

 
 :السخاجع والسرادر

 
بٍك عهى لُاة انجسٌرة إدارة انجٕدة انشايهت فً انًؤّضطاث اإلعاليٍّت بانتطآل حاًَ, فٍصم بٍ جاضى بٍ دمحم األحًذ,  -

 ص.  582, 2008, دار انًعرفت نهطباعت ٔانُشر, انذٔحت, 2006 -2004انفضائٍت فً انفترة يٍ 

ٌٕضف, حُاٌ, أخاللٍاث انًُٓت ٔيٕاحٍك انشرف  -

ر اإلعاليٍّاث انعربٍاث انطادش ًَّ , يؤت ًّ  2007,عًاٌ,  6/ 29 –  25اإلعالي

: دراضـت اضتطالعٍـت  انعساو, عبذ انًجٍذ ٔ خسَت ,ْادٌا ,  20- - ًّ اتجاْاث األردٍٍٍَّ َحٕ األداء اإلعالي

 .2010,انعذد انخانج + انرابع ,26,ديشك,يجهـت جايعـت ديشك ,انًجهذ 

أبٕ عرجت, تٍطٍر , انًٍُّٓت  فً انصحافت األردٍَّت"انعُصر انبشري": دراضت يٍذاٍَت, انًجهت انًصرٌت نبحٕث  -

 .1997ٌٍَٕٕ ,انعذد انخاًَ,-انماْرة, إبرٌماإلعالو فً كهٍت اإلعالو, جايعت 
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أبحاث انٍريٕن :  "1988 – 1920يٕضى , عصاو ضهًٍاٌ ,"انصحافت األردٍَّت : دراضت َمذٌت نتطٕرْا ٔ لٕآٍَُا  -

 . 266-227. ص ص 1989, 1,ع  5ضهطهت انعهٕو اإلَطاٍَت ٔ االجتًاعٍت,يج

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

عهٕاٌ, لاضى ٔفتحٍت, أبٕ بكر دمحم, لٍاش ٔتمٌٕى جٕدة انخذياث انصحٍت انتً تمذيٓا انًطتشفٍاث انهٍبٍت , يجهت  -

 .130-77,ص  2008, 112اإلداري , انطُت انخالحٌٕ ,انعذد 

, دار انشرٔق نهُشر ٔانتٕزٌع, انًٍحأي, لاضى َٔاٌف, عهٕاٌ, إدارة انجٕدة فً انخذياث يفاٍْى ٔعًهٍاث ٔتطبٍماث -

 .2006, 1عًاٌ, ط

ر انتربٕي انخايص نجٕدة انتعهٍى انجايعً - ًَّ  ،دمحم عبذ انمادر, لٍاش جٕدة انتعهٍى انجايعً: يحأنت اجتٓادٌت, انًؤت

 .   2005جايعت انبحرٌٍ, انًُايّ  , 

انخذياث انصحٍت:دراضت تطبٍمٍت,يجهت ٌٕضف, ٌطري انطٍذ, يبادئ إدارة انجٕدة انشايهت,يذخم نتحطٍٍ جٕدة أداء  -

 . 2002, 1, انعذد 24انبحٕث انتجارٌت, انماْرة ,يجهذ 

صانح, ضهًٍاٌ, األيبٕدضًاٌ: ٔدٔرِ فً تحمٍك عاللت يتٕازَت بٍٍ ٔضائم اإلعالو ٔانجًٕٓر, انًجهت انًصرٌت  -

 .2000نبحٕث اإلعالو ,انماْرِ, ٌُاٌر/ ٌٕنٍٕ , انعذد انطابع , 

, دار انًطٍرة نهُشر ٔانتٕزٌع , عًاٌ,  انذٌهًً, عبذ - ًّ  .2012انرزاق, انتخطٍظ اإلعالي

غانً, حطٍٍ, انعٕايم اإلدارٌت انًؤحرة عهى انطٍاضت  -

 .2003انتحرٌرٌت فً انصحف انًصرٌت , رضانت ياجطتٍر يمذيّ إنى كهٍت اإلعالو, لطى انصحافت ,جايعت انماْرة ,
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