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املؤثرة على األداء املهين للصحفيني  الداخليةالعوامل 

 العاملني يف وكالة األنباء األردنية

 *عامر خالد محمد أحمد 

 **شريف درويش اللبان  /أ.د :إشراف

 مقدمة:

ُت ُ ُأهم ُأحد ُاألنباء ُوكاالت ُعد ُاألخبار ُوسائلمصادر ُتزود ُاإلعالمُالتي

ُتغطيةُ ُعلى ُوقدرة ُواسع، ُانتشاٍر ُمن ُبه ُتتمتع ُلما ُالمختلفة، ُاإلعالمية بالمواد

ُ؛األحداثُوالقضاياُفيُلحظةُحدوثها،ُومنُثمُإرسالهاُلعمالئهاُخاللُزمنُقصير

إذُمماُيحققُلهاُامتيازُأنُتبقىُفيُصدارةُوسائلُاإلعالمُعلىُالمستوىُالعالمي،ُ

ُإلىُ ُالتيُتغطيها، ُالجغرافية ُالمساحة ُبازدياد ُوكاالتُاألنباء؛ ُوقوة ُسيطرة تزداد

األمرُالذيُ،ُتجانبُازديادُوسائلُاإلعالمُالتيُتعتمدُعليهاُللحصولُعلىُالمعلوما

ُفيُعملياتُجمعُ ُكفاءةً أدىُإلىُاعتبارهاُأحدُأهمُوأكبرُوسائلُاإلعالم،ُوأكثرها

ُدُإخباريةُقابلةُللنشر.المعلوماتُوتحويلهاُإلىُموا

ُتعملُعلىُتوثيقُُوتعمل ُإخبارية ُكمؤسساتُمعلوماتية وكاالتُاألنباء

ُواالجتماعيةُ ُواالقتصادية ُالسياسية ُالمجاالت ُمختلف ُفي ُواألنباء األحداث

ُاستفادتُ ُحيث ُوالعالمية، ُواإلقليمية ُالمحلية ُالمستويات ُكافة ُوعلى وغيرها؛

ُف ُالكبير ُالتطور ُمن ُاألنباء ُاالتصاالوكاالت ُتكنولوجيا ُوالمعلومات،ي ُت

أصبحُاستخدامُالتكنولوجياُالرقميةُشرطاًُضرورياًُالستمرارُعملهاُوتطويرُو

أدائهاُالمهني،ُوالحفاظُعلىُتوازنهاُووجودهاُأمامُوسائلُاإلعالمُاألخرى،ُإذُ

ُوتطورُ ُواالستقبال، ُوالمعالجة ُاإلرسال ُوتقنيات ُاإلنترنت، ُشبكة ساهمت

ُالوسائ ُالمتعددةتطبيقات ُاالصطناعيط ُالذكاء ُوأنظمة ُمنُُ، ُنوع ُتوفير في

ُفيُمجالُالتبادلُاإلعالمي ُوالسرعة ُوالتأثيرُعلىُاألداءُُالمرونة منُناحية،

ُالمهنيُللصحفيينُالعاملينُفيهاُمنُناحيٍةُأخرى.

ُو ُاللبناني؛ ُالصعيد ُمنُعلى ُ"وطنية" ُاللبنانية ُاألنباء ُوكالة تعتبر

ُ ُاإلعالمية ُُالهامةالمؤسسات ُيؤدي ُنجاحهاُُصحفيوهاالتي ُفي ُكبيراً دوراً

ُأهدافها ُوتحقيق ُيؤدونهاُواستمرارها ُالتي ُالمهنية ُأدوارهم ُخالل والتيُُ؛من

                                                           
ُباحثُدكتوراهُ(*)

ُجامعةُالقاهرةُ-بكليةُاإلعالمُُبقسمُالصحافةأستاذُُ(**)
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ُفيُنوعيةُالمضامينُالتيُيهتمونُبها،ُوطرقُمعالجتهمُلها،ُوبالتاليُفيُتؤثر

عواملُنتاجُتفاعلُمجموعةُمنُالباعتبارُأنُاألداءُهوُ،ُالمهنيُمستوياتُأدائهم

ُلغرفُاألخبارُالتيُيعملُ ُوالسياساتُالتحريرية ُمثلُاألهدافُالعامة الداخلية

ُالعلميُوالمهنيُالصحفيُرهافيُإطا ُوالتأهيل ُوالضوابطُالتنظيمية، ُوالقيود ،

ُ ُالتحرير، ُرؤساء ُإلى ُالموكلة ُاألدوار ُوطبيعة ُمنُللصحفيين، وغيرها

ُ.(1)العوامل

ُسبق ُعلىُما ُوبناًءا العواملُالداخليةُُمعرفةُتأثيرالدراسةُُتحاولُهذه،

ُالعملُالصحفي،ُوالسياسةُالتحريرية،ُ التاليةُ)المبادئُالمهنية،ُوأساليبُإدارة

الوطنيةُلإلعالمُُالوكالةُنُفيصحفييلعلىُاألداءُالمهنيُلوالتكنولوجياُالرقمية(ُ

ُاللبنانيةُ"وطنية".

 مشكلة الدراسة:

الصحفيةُللعديدُمنُالعواملُالمؤثرةُيتعرضُالصحفيونُأثناءُممارستهمُ

ُل ً ُتبعا ُوقوتها ُوالتيُتختلفُفيُدرجتها ُأدائهم؛ ُمنُعلى المتغيراتُمثلُلعديد

ُوتأهيلهمُ ُوتعليمهم ُواالجتماعية، ُالثقافية ُوخلفياتهم ُالشخصية، خصائصهم

ُالوظيفية،ُ ُوأدوارهم ُالسياسية، ُواتجاهاتهم ُمنُوالمهني، الممارساتُالروتينية

ُ العواملُإلىُجانبُُ،التنظيميةُوالمعاييرُالمهنيةُوالقيمُاألخالقيةحيثُالقواعد

ُالصحفيين،ُ ُومهام ُأدوار ُيحدد ُالذي ُالتنظيمي ُبالهيكل ُالمرتبطة التنظيمية

فيُالعديدُلُهذهُالعواملُتشكُ ،ُووالسياسةُالتحريرية،ُوتأثيرُالتكنولوجياُالرقمية

تفرضهُعليهمُمنُضغوطاًُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيين،ُنظراًُلماُمنُالحاالتُ

ُامتالكهمُتحديات ُضرورة ُفي ُيكونواُلُتتمثل ُألن ُتؤهلهم ُوخبرات مهارات

ُبقوالبهاُ ُالصحفية ُوالمعالجة ُالممارسة ُعلى ُالقدرة ُلديهم ُشاملين" "صحفيين

ُاإلخبارية.المتعددةُتبعاًُللوسيلةُاإلعالميةُوالجمهورُالذيُتوجهُإليهُالقصصُ

ما وبناًءاُعلىُماُسبق؛ُتتحددُمشكلةُالدراسةُفيُالسؤالُالرئيسُالتالي:ُ

)المبادئ المهنية، وأساليب إدارة العمل الصحفي، أثر العوامل الداخلية 

على األداء المهني للصحفيين والسياسة التحريرية، والتكنولوجيا الرقمية( 

 ة"؟العاملين في وكالة األنباء اللبنانية "وطني

 أهمية الدراسة:

ُتتمثلُأهميةُالدراسةُفيُالنقاطُالتالية:

الكشفُعنُالعواملُالداخليةُالمؤثرةُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيينُالعاملينُ .1

ُالشخصيةُ ُبالخصائص ُاألداء ُتأثر ُوكيفية ُاللبنانية، ُاألنباء ُوكالة في
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ُأدائهم ُواقع ُعلى ُالتعرف ُفي ُيفيد ُمما ُللصحفيين، ُوالتنظيمية ُوالمهنية

 المهني،ُالذيُينعكسُبدورهُعلىُأداءُالوكالةُبشكٍلُعام.

ُالمهنيُ .2 ُاألداء ُعلى ُالمؤثرة ُبالعوامل ُتعنى ُالتي ُالدراسات ُإلى الحاجة

الوكاالتُُللصحفيينُالعاملينُفيُوكاالتُاألنباءُالعربية،ُفيُظلُاستخدام

والتيُأثرتُعلىُالصناعةُالصحفيةُفيُالعالمُُ؛للتكنولوجياُالرقميةُالحديثة

 العربي،ُوذلكُمنُخاللُالتطبيقُعلىُوكالةُاألنباءُاللبنانية.

ُالعواملُ .3 ُدراسة ُإلى ُيسعى ُواسع ُبحثي ُالتجاه ُامتداداً ُالدراسة ُهذه ت عد

المؤثرةُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيينُالعاملينُفيُمختلفُوسائلُاإلعالم،ُ

يةُفيُأداءُصحفييُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية"ُحيثُتبحثُالدراسةُالحال

ُلمختلفُ ُبالنسبة ُوالمعلومات ُواألنباء ُلألخبار ً ُرئيسا ُمصدراً بوصفها

 الوسائلُوالمؤسساتُاإلعالميةُوغيرُاإلعالميةُاللبنانية.ُ

 أهداف الدراسة

ُالمؤثرةُُُُ ُالداخلية ُالعوامل ُفيُمعرفة ُالدراسة ُالهدفُالرئيسُمنُهذه يتمثل

ُ"وطنية"،ُُعلى ُاللبنانية ُاألنباء ُوكالة ُفي ُالعاملين ُللصحفيين ُالمهني األداء

ُ:ويندرجُتحتُهذاُالهدفُمجموعةُمنُاألهدافُالفرعيةُالمتمثلةُفيماُيلي

ُالصحفيونُ .1 ُبها ُالتيُيتمتع ُوالتكنولوجية التعرفُعلىُالمهاراتُالصحفية

 فيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية".

بادئُوالمعاييرُالمهنيةُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيينُالتعرفُعلىُتأثيرُالم .2

 العاملينُفيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية".

ُالمهنيُ .3 ُاألداء ُعلى ُالصحفي ُالعمل ُإدارة ُأساليب ُتأثير ُعلى التعرف

 للصحفيينُالعاملينُفيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية".

4. ُ ُاألداء ُعلى ُالتحريرية ُالسياسة ُتأثير ُعلى ُللصحفيينُالتعرف المهني

 العاملينُفيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية".

ُللصحفيينُ .5 ُالمهني ُاألداء ُعلى ُالرقمية ُالتكنولوجيا ُتأثير ُعلى التعرف

ُالعاملينُفيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُ"وطنية".

 االطار النظري للدراسة

ُالنظريُُُ ُإطارها ُفي ُالحالية ُالدراسة ُُتعتمد المستوى الفردي على

(Individual Level( والمستوى الروتيني ،)(Routines Level ،
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نموذج التسلسل ُفي(، Organizational Levelوالمستوى التنظيمي )

باإلضافةُإلىُ(، Hierarchy of Influences Modelالهرمي للتأثيرات )

 .مدخل الضغوط والممارسة المهنية

 Hierarchy of Influencesأوالً: نموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات )

Model) 

ُللتأثيراتُُُ ُالهرمي ُالنموذج ُفي ُاألساسية ُالفرضية ُقدمهُ تقوم الذي

(Shoemaker & Reese(ُُعام)ُعلى1991ُ)األداءُالمهنيُللصحفيينُُتأثر

ُفيُ بمختلفُالقيودُوالفرصُالتيُتعملُعلىُمستوياتُمختلفةُمنُالتأثير،ُبما

ُا ُوالروتين ُللصحفيين ُالفردية ُالخصائص ُوالمواردُذلك ُوالمعايير لمهني

،ُوغيرهاُالهيكليةُواالجتماعيةُىالتنظيميةُوالعالقاتُمعُمصادرُاألخبارُوالقو

ُ ُفهم ُيمكن ُال ُللصحفيينحيث ُالمهني ُواألداء ُالصحفي باعتبارهماُُالسلوك

ًُ ُتماما ُمستقلْين ُعاملْين ُواألساليبُُيتطلبُوإنما، ُاإلدارية ُالقرارات فهم

ُالتحريرية ُاألخذ ُالمؤثرةُُباالعتبار؛ ُوالمجتمعية ُوالتنظيمية ُالفردية العوامل

ُإيضاح،ُويساعدُالنموذجُالهرميُللتأثيراتُعلىُ(2)علىُالممارساتُالصحفية
محتوىُاألداءُالمهنيُللصحفيينُوالتيُتنعكسُعلىُلُالعواملُالمعقدةُالتيُتشكُ 

خلتُفيُأنظمةُ،ُحيثُأدتُالتغيراتُالتكنولوجيةُالتيُأدالتيُيعالجونهاُاألخبار

وسائلُاإلعالمُإلىُتغييرُالحدودُالقديمةُوظهورُمفاهيمُجديدةُمختلفةُكلياًُعماُ

كانُسائداًُفيُفتراتُسابقة،ُوقدُاشتملُالنموذجُعلىُخمسةُمستوياتُيمكنُمنُ

خاللهاُتحليلُشكلُالمحتوىُالصحفيُبناًءاُعلىُالعواملُالمؤثرةُفيهُمنُجهة،ُ

ويركزُالباحثُفيُهذهُالدراسةُعلىُالمستوىُ. (3)وفيُالصحفيُمنُجهةُأخرى

ُالمهنيُ ُباألداء ُوعالقتها ُالتنظيمي، ُوالمستوى ُالروتيني، ُوالمستوى الفردي،

ُللصحفيينُفيُالوكالةُاللبنانية.

 (Individual Levelالمستوى الفردي للصحفيين ) .1

ُوالتعليمُ ُوالعرق ُ)الجنس ُللصحفيين ُالشخصية ُالخصائص تؤدي

وخلفياتهمُالثقافيةُوتجاربهمُالشخصيةُمثلُالتنشئةُالدينيةُوالوضعُاالجتماعيُ

ُالشخصية،ُ ُومعتقداتهم ُومواقفهم ُقيمهم ُتشكيل ُفي ُدوراً ُإلخ( واالقتصادي،

ياتُالتيُوتعملُعلىُتوجيهُخبراتهمُالمهنيةُوأدوارهمُالصحفية،ُوتحددُاألخالق

ُاألداءُ ُعلى ُمباشٍر ُبشكٍل ُالمهنية ُواألخالقيات ُاألدوار ُوتؤثر ُبها، يلتزمون

المهنيُللصحفيينُوالذيُينعكسُعلىُالمحتوىُاإلعالميُالذيُيقومونُبإنتاجه،ُ

فيُحينُتؤثرُالمواقفُوالمعتقداتُالشخصيةُتأثيراًُغيرُمباشٍرُعلىُالمحتوىُ
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يُيتمتعُبهُالصحفيونُداخلُالمؤسسةُاإلعالمي،ُإذُترتبطُبمستوىُالسلطةُالذ

 .(4)التيُيعملونُبها

 Routines Level)المستوى الروتيني ) .2

ُالمتكررةُ ُوالممارساتُواألشكال ُالقواعد ُإلى ُالروتيني ُالمستوى يشير

ُوتشكيلُمحتوىُ ُوظائفهم ُألداء ُالصحفيونُفيُوسائلُاإلعالم التيُيستخدمها

ُالقواعد ُعلى ُالمستوى ُهذا ُويشتمل ُاإلخبارية،ُُاألخبار، ُوالقيم التنظيمية،

ُالمؤسسةُ ُوموارد ُأهميتها، ُودرجة ُالصحفية ُالمادة ُإلنتاج ُالمحدد والوقت

ُوالممارساتُ ُالقواعد ُهذه ُتشك ل ُأن ُويمكن ُاإلخبارية. ُوالمصادر الصحفية،

مجموعةُمنُالقيودُعلىُالصحفيين؛ُفعلىُسبيلُالمثالُت لِزمُالسياسةُالتحريريةُ

ُالبوابة ُحماية ُالصحفيينُعلىُاختيارThe Gatekeeper Labelُ)ُوقواعد )

ُصناعةُ ُعلى ُمباشٍر ُبشكٍل ُوتؤثر ُمعالجتها، ُوطرق ُالصحفية الموضوعات

القرارُالتحريريُفيُوسائلُاإلعالم،ُوبالتاليُيخدمُالصحفيُوظيفةُجزئيةُفيُ

ُفيُ ُالروتينية ُللقواعد ً ُأنُيقررُوفقا ُوعليه ُالبواباتُاإلعالمية، ُأكبرُمن نظام

ةُالصحفيةُعددُالقصصُوالمحتوىُاإلخباريُالذيُيصلُإلىُالجمهورُالمؤسس

ُ.(5)فيُنهايةُالعمليةُاإلعالمية

 (Organizational Levelالمستوى التنظيمي ) .3

يشتملُالمستوىُالتنظيميُعلىُملكيةُوسائلُاإلعالمُومصادرُتمويلها،ُ

ُوسياس ُالتنظيمي، ُوهيكلها ُالداخلية، ُوأخالقياتها ُوقواعدها تهاُوأهدافها

التحريرية،ُوالمؤثرةُفيُمجملهاُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيين،ُوعلىُالمحتوىُ

،ُإذُتشك لُاإلجراءاتُالتنظيميةُالسياقُالمباشرُللمستويينُ(6)اإلعالميُللوسيلة

ُالصحفيةُ ُالمؤسسة ُأعلى ُمن ُالصادرة ُللسياسات ُوي مِكن ُوالروتيني، الفردي

ُتلكُ ُصدور ُبالرغم ُوالروتيني(، ُ)الفردي ُاألدنى ُالمتسويات ُإجراءات إلغاء

السياساتُعنُصحفيينُفيُمراكزُأعلىُأوُمدراءُمؤسسيينُيخضعونُبدورهمُ

ُالعامةُلم ُالسياسة ُيحددون ُأنهم ُإال ُبهم، ُخاصة ُوفردية ُروتينية ستويات

ُوتوجهاتها،ُوبذلكُفإنُ ُأهدافها ُلخدمة ُالصحفية؛ُويلتزمونُبتنفذونها للمؤسسة

ُالمهنيُ ُاألداء ُعلى ُحاسم ُتأثير ُله ُالصحفية ُللمؤسسات ُالتنظيمي المستوى

ُوتحديد ُالمهنية، ُالثقافة ُمنُخاللُالتدخلُفيُبناء ُاستقالليةُُللصحفيين، درجة

ُيحددونُ ُالذين ُأصحابها ُيد ُفي ُللمؤسسة ُالمطلقة ُالقوة ُتكمن ُإذ الصحفيين،

ُالملكيةُ ُلتأثير ُكان ُوقد ُبها، ُالعاملين ُالصحفيين ُعلى ُويفرضونها سياستها

ُنظراًُ ُاإلعالم، ُفيُوسائل ُقلقُهام والتمويلُعلىُالمحتوىُاإلعالميُمصدر
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ُالمالكينُبشكلُغيرُمباشرُفيُالمحت وىُالصحفيُمنُخاللُممارساتُلتحكم

ُ.(7)التوظيفُوالترويجُلسياساتُمعينةُوالرقابةُالمفروضةُعلىُاألداء

ُالذيُ ُوالمحتوى ُللصحفيين ُالمهني ُاألداء ُيتأثر ُسبق؛ ُما ُعلى وبناًءا

ُالتنظيمية،ُ ُوالقواعد ُالقانونية، ُمنُالعواملُالهيكليةُمثلُالقيود ُبالعديد ينتجونه

،ُوالروتينُاليومي،ُونقصُالوقت،ُوقوىُالسوق،ُونظامُملكيةُوسائلُاإلعالم

ُواالجتماعية،ُ ُالثقافية ُوالعوامل ُالثقافي، ُوالتحيز ُاإلعالن، واعتبارات

ُوغيرهاُ ُإلخ(، ُوالمعتقد، ُوالعرق، ُللصحفيينُ)الجنس، والخصائصُالشخصية

 :(ُعلىInternal Factors) ،ُوتشتملُالعواملُالداخلية(8)منُالعواملُاألخرى

ُ)المستوىُالفرديُالصحفيينُال - عاملينُفيُمختلفُالمؤسساتُاإلعالمية

Individual Levelُُالعقائدية ُوخلفياتهم ُاالتصالية ُحيثُسماتهم ُمن )

 وأدوارهمُالمهنيةُواتجاهاتهمُالشخصية.

- ُ ُالروتيني ُ)المستوى ُاإلعالمية ُالمهنية (Media Routinesُالممارسة

ُالصحفيةُو ُالمادة ضغوطُالوقتُوقيودُوالتيُتشتملُعلىُمواعيدُتسليم

 ومقتضياتُالمساحةُالمحددةُللمادة.

- ُ ُالتنظيمي ُ)المستوى ُاإلعالمية (Organizational Levelُالمؤسسة

ويشتملُعلىُالسياسةُالتحريريةُللمؤسسةُوأساليبُإدارةُالعملُوتنظيمهُ

ُوقيمُالمؤسسةُوملكيتها.

 ثانياً: مدخل الضغوط والممارسة المهنية

الممارسةُالمهنيةُعلىُأنُعمليةُاإلنتاجُالصحفيُالضغوطُومدخلُُيؤكد

الُتتأثرُفقطُبالبيئةُأوُالسياقُاالجتماعيُأوُالنظمُالتيُتنتميُإليها؛ُولكنهاُتتأثرُ

،ُ(9)كذلكُباتجاهاتُالممارسةُالمهنيةُللصحفيينُداخلُالمؤسسةُالصحفيةُنفسها

تبدأُبااللتزامُإذُأنُالعمليةُالصحفيةُهيُنتاجُتفاعلُمجموعةُمنُالعناصرُالتيُ

ُتفرضهاُ ُالتي ُوالضوابط ُبالقيود ُوتنتهي ُللمؤسسة، ُالعام ُالهدف ُأو بالفكرة

ُمنُ ُالمدخل ُهذا ُوي عتبر ُللمؤسسة، ُالتنظيمية ُوالعالقات ُوالمراكز األدوار

ُ ُكبيراً ً ُاهتماما ُتولي ُالتي ُباالمداخل ُبالدرجةُُبوصفهملصحفيين المسؤولين

ُالصحفية ُالمادة ُإعداد ُعن ُح(10)األولى ،ُ ُإلى ُيشير ُيث ُالمهنيتأثر ُأدائهم

ُتجعل ُالتي ُالمهنية ُالضغوط ُمن لسياسةُُينخاضعُالصحفيينُبمجموعة

أنماطُالسيطرةُوالقيودُالتنظيميةُُلقيامُبعضُنتيجةًُُبها،ُونالمؤسسةُالتيُيعمل

ُ ُإلىُجانبُبعضُالضغوطُالمهنية،ُوالسياسية،ُ(11)ةاإلعالميُأدوارهمبتحديد ،

ُ ُواإلدارية ُللصحفيين؛ُواالجتماعية، ُأداء ُعلى ُتأثيراً ُالضغوط ُأكثر ُتعد التي
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ُإلىُجانبُتأثيرهاحريةُالصحفيُواستقالليتهُوفاعليته،ُمستوىُُلتحديدهانتيجةًُ

ُتنظيمُ ُلكيفية ُتحديدها ُمنُخالل ُمباشرة ُغير علىُالمحتوىُالصحفيُبطريقة

دراءُاإلداراتُواألقسامُوتوزيعُمسؤولياتها،ُوإيضاحُالعالقةُبينها،ُوتحديدُالم

الذينُيحددونُالمساحةُالمعطاةُللصحفيينُحينُتوكلُإليهمُتغطيةُموضوعاتُ

ُ.(12)معينةُدونُغيرها

ويذهبُمدخلُالممارسةُالمهنيةُإلىُتأثرُالمضمونُالصحفيُباتجاهاتُ

بالعديدُمنُالعواملُوالضغوطُوالتيُتتأثرُبدورهاُُالممارسةُالمهنيةُللصحفيين،

المؤسسةُالصحفية،ُوالتأهيلُالعلميُوالمهنيُالذيُمثلُالتنظيمُاإلداريُداخلُ

ُله ُبينُالصحفيينُالصحفيُخضع ُوالوظيفية ُواتجاهاتُالعالقاتُاالجتماعية ،

ًُفيُالتأثيرُعلىُأداءُ(13)أنفسهم ُهاما ُدوراً ُالمهنية ُتؤديُبعضُالمعايير ُكما ،

الصحفيين؛ُمنُخاللُالضغطُعلىُكيفيةُتناولهمُلبعضُالموضوعاتُأوُحجبُ

ُ ُمنُبعضها ُتختلف ُالتي ُالشخصية ُبعضُالمعايير ُوجود ُإلى ُإضافةً اآلخر،

ُصحفيُإلىُآخرُوالتيُمنُالممكنُأنُتحددُاتجاهاتهُوتؤثرُعلىُأدائه.

ًُلهذاُالمدخل؛ُ يتأثرُأداءُالصحفيينُبمجموعةُمنُالضغوطُالمهنيةُوتبعا

ُالتيُيتمثلُأبرزهاُفيُكلُمماُيلي:

ُُسياسة المؤسسة اإلعالمية: - ُمجموعة ُالتيُوهي ُوالمبادئ القواعد

تتحكمُبأسلوبُتقديمُالمضمونُالصحفي،ُوغالباًُماُتكونُمفهومةُضمنياًُ

لدىُالصحفيينُفيُالمؤسسة،ُوتظهرُفيُممارستهمُاإلعالميةُوسلوكهمُ

ُتختلفُ ُالتي ُالمرونة ُمن ُلنوع ُاإلعالمية ُالسياسة ُوتخضع المهني،

ُأوُمنُفترةُزمني ُإلىُأخرى، ُمنُمؤسسةُإعالمية ُإلىُأخرىُدرجتها ة

داخلُنفسُالمؤسسةُتبعاًُللظروفُالمحيطةُبها،ُأوُدرجةُأهميةُاألحداثُ

ُ.(14)التيُتتناولها

ُبينُعالقات العمل وضغوطه:  - ُتنافسية ُوظيفة ُاإلعالمية ُالوظيفة تعتبر

الصحفيين،ُحيثُيحاولُكلُصحفيُالحصولُعلىُالسبقُالصحفيُقبلُ

ةُمتابعيهُألسبابُقدُغيره؛ُبهدفُتوسيعُقاعدتهُالجماهيرية،ُوكسبُثق

ُاتباعُ ُمن ُالرغم ُوعلى ُوبذلك ُعقائدية، ُأو ُفكرية ُأو ُاقتصادية تكون

ُمنهمُُ ُصحفي ُلكل ُأن ُإال ُالمهنية؛ ُالمعايير ُنفس ً ُعموما الصحفيين

معاييرهُالخاصةُالتيُيحاولُأنُيتميزُبها،ُوإلىُجانبُالمعاييرُالمهنيةُ

ُدوراًُ ُالصحفيين ُبين ُالعالقات ُتؤدي ُوالخاصة، ُتجاوزهمُُالعامة في

ُعلىُ ً ُإيجابا ُيؤثر ُمما ُلديهم، ُالوظيفي ُالرضا ُوتحقيق ُالمهنة، لمخاطر

 .(15)أدائهمُالمهنيُودافعيتهمُلإلنجاز
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 -الدراسات السابقة :

ُتمُتقسيمُالدراساتُالسابقةُإلىُمحورينُرئيسيين،ُوذلكُعلىُالنحوُاآلتي:ُُُ

 المحور األول: الدراسات التي تناولت وكاالت األنباء:

"استراتيجيات التكيف الرقمي لوكاالت بعنوانُ( 2019)عارف، دراسةُ .1

األنباء: دراسة تطبيقية مقارنة على وكاالت أنباء رويترز والفرنسية 

ُاستخدامُ(16)والشرق األوسط" ُمستويات ُتحديد ُإلى ُالدراسة ُهدفت .

التكنولوجياُالرقميةُفيُوكالةُأنباءُرويترزُوالفرنسيةُوالشرقُاألوسط،ُ

سيرُأدائهاُالصحفيُالتكنولوجي؛ُمنُخاللُاستخدامُمنهجُالمسحُُوكيفية

ُتحريرُ ُومديري ُرؤساء ُمع ُالمتعمقة ُالمقابلة ُبأسلوب اإلعالمي

ُوخلصتُالدراسةُإلىُأنُأبرزُ وصحفيينُبالوكاالتُالثالثُالمدروسة.

تأثيراتُالتكنولوجياُعلىُاألداءُفيُتلكُالوكاالتُقدُجاءتُوفقاًُلماُيلي:ُ

ُالتك ُوكالةُمساهمة ُفي ُالخبر ُنقل ُسرعة ُزيادة ُفي ُالحديثة نولوجيا

"رويترز"،ُونقلُاألحداثُمباشرةًُللقنواتُالتلفزيونيةُوالوسائطُالرقميةُ

ُفيديوهاتُ ُوبث ُالفرنسية"، ُاألنباء ُ"وكالة ُفي ُوالصورة بالصوت

ُأنباءُ ُالفيديوُأوُموقعُالفيسبوكُفيُ"وكالة لألحداثُالمحليةُعبرُخدمة

ُو ُوالتغطياتُالحيةُالشرقُاألوسط"، ُالمباشر ُالتلفزيون جاءتُصحافة

ُباستخدامُ ُوالفرنسية ُرويترز ُوكالْي ُتقدمها ُالتي ُالخدمات ُمقدمة في

ُدوراتُ ُتنظم ُالفرنسية ُاألنباء ُاتضحُأنُوكالة ُكما ُالحديثة، التكنولوجيا

ُهذهُ ُتنظم ُرويترز ُوكالة ُوأن ُلصحفييها، ُأشهر ُأربعة ُكل تدريبية

ُ ُفي ُأشهر، ُستة ُكل ُاألوسطُالدورات ُالشرق ُأنباء ُوكالة ُتنظم حين

ُوأكدتُ ُطويلة، ُفترات ُوعلى ُمنتظم ُغير ُبشكل ُلصحفييها دورات

ُقيمُ ُإلى ُالفرنسية ُاألنباء ُلوكالة ُالتحريرية ُالسياسة ُاستناد الدراسة

االستقالليةُوالمصداقيةُوالسرعة،ُفيماُترتكزُفيُوكالةُرويترزُعلىُقيمُ

ُوكالةُال شرقُاألوسطُفتستندُإلىُالحياديةُالتوازنُوالسرعةُوالدقة،ُأما

ُوالنزاهة.

"خطاب اإلعالم الغربي في تغطية أحداث بعنوانُ( 2017)زاده، دراسةُ .2

الشرق األوسط )تقرير وكالة رويترز البريطانية عن الوضع في العراق 

ُأساليبُ(17)نموذجاً(" ُأحد ُعلى ُالضوء ُتسليط ُإلى ُالدراسة ُهدفت .

يرُالخبرية،ُوتحديدُالكيفيةُالتيُتسردُالوكاالتُالغربيةُفيُتحريرُالتقار

ُفيُ ُالراهنة ُباألحداث ُالمتعلق ُاإلعالمي ُخطابها ُرويترز ُوكالة بها

ُالمنهجُالوصفيُالتحليليُلتقريرُالوكالةُعنُ العراقُمنُخاللُاستخدام
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(.ُوتوصلتُالدراسةُإلىُأنُمحرريُوكالة2013ُالوضعُالعراقيُعامُ)

ُ ُلسياساتُاإلعالم ُالتابعون الغربيُيحاولونُفرضُالخطابُ"رويترز"

ُتقديمُ ُخالل ُمن ُالجمهور ُعلى ُبها ُيعملون ُالتي ُبالمؤسسة الخاص

الرسائلُالواضحةُوالضمنيةُالتيُيتمُإدراجهاُضمنُالتقريرُأوُالخبر،ُ

وأنُتقريرُالوكالةُعنُاألحداثُالعراقيةُلمُيلتزمُجانبُالحياد،ُإذُي ظِهرُ

ُلتيُتريدهاُالوكالة.فجوةُكبيرةُبينُالواقعُالحقيقيُوالصورةُا

3. ُ "موقف وكاالت األنباء العالمية من بعنوانُ( 2017)الجنيدي، دراسة

ُطبيعةُ. (18)قضية الالجئين السوريين" ُمعرفة ُإلى ُالدراسة هدفت

ُالسوريين،ُ ُالالجئين ُلقضية ُالعالمية ُلوكاالتُاألنباء ُاإلعالمية التغطية

مرتبطةُبهذهُالقضيةُوتأثيرُموقفُالوكاالتُعلىُأساليبُكتابةُالتقاريرُال

ُللتقاريرُ ُالمضمون ُتحليل ُبأسلوب ُالمسحي ُالمنهج ُاستخدام ُخالل من

ُساناُ ُووكالة ُاألناضول ُووكالة ُرويترز ُوكالة ُنشرتها ُالتي اإلخبارية

(.ُوتوصلتُالدراسةُإلىُأنُوكالة2016ُ-2013السوريةُخاللُالفترةُ)

نشرتُتقاريرُاألناضولُقدُجاءتُفيُالمرتبةُاألولىُبينُالوكاالتُالتيُ

(ُ ُبنسبة ُسنواتُالدراسة ُخالل ُالسوريين ُالالجئين ُيليهاُ%96.2عن ،)

(ُ ُبنسبة ُرويترز ُ)%3.2وكالة ُبنسبة ُالسورية ُالوكالة ُثم ،)0.6%ُ،)

ُومستوىُ ُكانتُصفتها ُمهما ُاألنباء ُوكاالت ُأن ُإلى ُالدراسة وأشارت

ُالستغاللُأزم ُالتيُتنتميُإليها ُتتعرضُلضغوطُالدولة ُفإنها ةُحياديتها

ُأنُخضوعُ ُالسياسيُواالقتصاديُوغيرها،ُكما السوريينُعلىُالصعيد

ُقيوداًُتعرقلُأداءهاُ ًُللدولةُيفرضُعليها ًُوسياسيا الوكاالتُمالياًُوإداريا

ُالمهني.ُ

"أخبار وكاالت األنباء: هل هي متعددة بعنوانُ( Jeon, 2016)دراسةُ .4

ُالدوليةُ. (19)األطياف؟" ُاألنباء ُوكاالت ُتغطية ُنمط ُفي ُالدراسة بحثت

ُفيُ ُالسياسية ُللقضايا ُأسوشيتدبرس( ُالفرنسية، ُاألنباء ُوكالة )رويترز،

ُوالسويدُ ُوهولندا ُوبريطانيا ُوألمانيا ُ)فرنسا ُأوروبية ُبلدان ستة

ُهذهُ ُفي ُاالقتباسات ُومصادر ُالمتحدثين ُعلى ُوالتركيز وسويسرا(،

ُاستخدام ُخالل ُمن ُمضمونُُالوكاالت ُتحليل ُبأسلوب ُالمسحي المنهج

(ُ ُقوامها ُعينة ُالمدروسة.7635ُعلى ُالوكاالت ُفي ُمنشوراً ُمقاالً )

وتوصلتُالدراسةُإلىُأنُالوكاالتُالدوليةُليسُلديهاُنمطُتغطيةُخاصُ

ُفيُالمقاالتُ ُمتنوعة ُمصادر ُاستخدام ُمن ُبالرغم ُالمصادر؛ فيُتحديد

زُتلكُالوكاالتُعلىُتغطيةُالتيُتتناولُالدولُالكبرى،ُحيثُثبتُتركي

أخبارُالدولُالكبرىُأكثرُمنُالدولُالصغيرة،ُوأشارتُالدراسةُإلىُمْيلُ
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(ُ ُبنسبة ُأنواعُ%50الوكاالت ُجميع ُاالقتباسُفي ُعالمتْي ُوضع ُإلى )

المقاالتُاإلخباريةُبصرفُالنظرُعنُالدولةُالتيُتتناولهاُتلكُالمقاالت،ُ

ُمصادر ُاالقتباسُمن ُالوكاالت ُت فض ل ُالسياسيةُُكما ُالنخب ُمثل معينة

ُالعاديين،ُ ُاألشخاص ُمن ُبدالً ُالحكوميين ُوالمسؤولين ُالمستوى رفيعة

ُالسياسيةُ ُوالمؤسسات ُالشخصيات ُمن ُاالقتباس ُنسبة ُبلغت حيث

(ُ ُالقضائية ُواألحزاب ُالعامُ%36.9الحكومية ُالرأي ُيشكل ُحين ُفي ،)

ُخبار.(ُمنُالمتحدثينُالمقتبسينُفيُاأل%17.3واألفرادُماُنسبتهُ)

"وكاالت األنباء العالمية وانعكاسها على بعنوانُ( 2016)محمد، دراسةُ .5

سعتُ. (20)المعالجة الصحفية لقضايا اإلرهاب في الصحافة المصرية"

ُالمنطقةُ ُلقضايا ُالعالمية ُتناولُوكاالتُاألنباء ُكيفية ُإلىُمعرفة الدراسة

ُالصحفُ المصريةُمنُالعربية،ُوانعكاسُاألخبارُالخارجيةُالتيُتتلقاها

ُالمنهجُ ُاإلرهابُمنُخاللُاستخدام ُلقضايا تلكُالوكاالتُعلىُمعالجتها

ُوالوفد.ُ ُاألهرام ُلصحيفتي ُالمضمون ُتحليل ُأسلوب ُباستخدام المسحي

ُإلىُأنُوكاالتُاألنباءُالعالميةُتنطلقُمنُمجتمعاتهاُ وتوصلتُالدراسة

ُعلى ُتعمل ُكما ُعليها، ُتطرأ ُالتي ُالمجتمعية ُبالتحوالت نشرُُوتتأثر

ُوتدعمُ ُوتوجهاتها ُاالجتماعية ُالقيم ُتخدم ُالتي ُواألخبار المعلومات

ُعلىُ ُاألهرام ُصحيفة ُاعتماد ُنسبة ُأن ُأوضحتُالدراسة ُكما سياساتها،

(ُ ُبلغت ُقد ُالعالمية ُللوكاالت ُالخارجية ُالسياسية ُمقابلُ%79األخبار )

ُالفرنسيةُووكالةُرويترز89%ُ) ُاألنباء ُالوفد،ُوجاءتُوكالة (ُلصحيفة

يُمقدمةُالوكالةُالدوليةُالتيُيثقُبهاُالصحفيونُفيُصحيفتْيُالدراسة،ُف

ُلمُ ُوالوفد ُبينُاألهرام ُثبتُأنُاالختالفُفيُالتوجهاتُاأليدولوجية كما

ُتؤثرُعلىُمعالجتهماُلألخبارُالسياسيةُالخارجيةُالمنشورةُبهما.

"وسائل التواصل االجتماعي ووكاالت بعنوانُ( Jones, 2015)دراسةُ .6

باء: ثقافة الممارسة المهنية التكنولوجية في وكاالت األنباء األن

ُاالجتماعيُ. (21)العالمية" ُالتواصل ُوسائل ُتأثير ُفي ُالدراسة بحثت

)تويتر،ُفيسبوك(ُعلىُعمليةُإنتاجُاألخبارُفيُوكاالتُاألنباءُالعالمية،ُ

ُالصحفيةُ ُالتغطية ُفي ُالوسائل ُهذه ُاستخدام ُعلى ُالمترتبة واآلثار

ُ ُوالمقابالتُللوكاالت؛ ُالتحليلي ُالمسحي ُالمنهج ُاستخدام ُخالل من

المتعمقةُمعُمجموعةُمنُالصحفيينُفيُوكالةُاألنباءُالفرنسيةُورويترزُ

ُالتواصلُ ُوسائل ُتوفير ُإلى ُالدراسة ُوتوصلت وأسوشيتدبرس.

ُفيُ ُالصحفيون ُيستخدمها ُبحيث ُللعمل؛ ُمتطورة ُإمكانات االجتماعي

ُالمعلوما ُعلى ُ)الحصول ُعملهم ُثبتُأنُسياق ُكما ُاألخبار(، تُوجمع
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ُالوسائطُ ُمع ُلتتوافق ُمستمر ُتغير ُفي ُاألخبار ُإلنتاج ُالتحتية البنية

الجديدة،ُوأنُوكاالتُاألنباءُالعالميةُتستخدمُوسائلُالتواصلُاالجتماعيُ

ًُفيُعملياتُجمعُاألخبار،ُ للوصولُإلىُطرقُموثوقةُوشاملةُجغرافيا

ُللجمهور،ُوتوسيعُنطا ُمباشرةً قُاالعترافُبالعالمةُالتجاريةُوتوزيعها

 للوكالةُمماُيزيدُمنُمستوىُمنافستهاُلوسائلُاإلعالمُاألخرى.

7. ُ ُ( 2014)بخيت، دراسة "محددات فاعلية الرسالة اإلعالمية بعنوان

.ُسعتُالدراسةُإلىُمعرفةُخصائصُ(22)لوكالة أنباء الشرق األوسط"

ُوالم ُاألوسط، ُالشرق ُأنباء ُوكالة ُفي ُالصحفي ُالعمل حدداتُبيئة

الخارجيةُلفاعليةُرسالتهاُاإلعالمية؛ُمنُخاللُاستخدامُالمنهجُالمسحيُ

(ُصحفيُفيُالوكالة.ُوخلصتُالدراسةُإلىُأن190ُعلىُعينةُقوامهاُ)

ُ"التحرير52.6%ُ) ُأبرزها ُبدوراتُتدريبية ُالتحقوا ُمنُالمبحوثينُقد )

ء"،ُوالترجمةُالصحفية،ُواستخدامُتكنولوجياُاالتصالُفيُوكاالتُاألنبا

(ُ ُبنسبة ُالكمبيوتر" ُ"استخدام ُاألجهزةُ%97.4وجاء ُمقدمة ُفي )

التكنولوجيةُالتيُيستخدمهاُالمبحوثونُبشكٍلُدائم،ُكماُتمثلتُأبرزُرؤىُ

ُمكانةُ ُالصحفي ُالعمل ُ"توفير ُفي ُالوكالة ُداخل ُللعمل الصحفيين

(ُ ُبنسبة ُالموقفُ%97.3مرموقة" ُ"تبني ُإلى ُالدراسة ُوأشارت ُ ،)

ُإز ُللدولة ُبنسبةُالرسمي ُوالخارجية" ُالمحلية ُوالقضايا ُاألحداث اء

(ُقدُجاءُفيُمقدمةُمالمحُالسياسةُالتحريريةُفيُالوكالة،ُكما69.5%ُ)

ُالتحريرية"ُ ُبالسياسة ُفيُ"االلتزام ُلألداء ُالحاكمة ُالمعايير تمثلتُأبرز

(ُ ُ"هامشُ%77.4بنسبة ُفي ُالتشريعية ُالمحددات ُأبرز ُتمثلت ُفيما ،)

ُالمناسبُللتعب ُبنسبةُالحرية ُالصحفي" ُالعملي ُالواقع ُفي ُالرأي ُعن ير

(54.2%.)ُ

8. ُ ُ( 2013)ستار، دراسة "فاعلية وكاالت األنباء الوطنية في بعنوان

ُدرجةُ. (23)عصر التدفق الحر للمعلومات" ُمعرفة ُإلى ُالدراسة سعت

ُاإلعالمُ ُوسائل ُعلى ُالسودان ُأنباء ُلوكالة ُالمعلوماتي ُالتدفق تأثير

ُمنُ ُوالعالمية ُواإلقليمية ُالمحلية ُلألنباء ُالوكالة ُتغطية ُومدى التقليدية،

(ُمفردةُمن200ُخاللُاستخدامُمنهجُالمسحُالميدانيُعلىُعينةُقوامهاُ)

كةُبخدماتُالوكالة.ُوتوصلتُالدراسةُالعاملينُفيُوسائلُاإلعالمُالمشتر

ُ"شبكةُ ُهي: ُللمبحوثين ُبالنسبة ُالمعلومات ُمصادر ُأبرز ُأن إلى

(ُ ُبنسبة ُبنسبةُ%74.5اإلنترنت" ُالدولية" ُاألنباء ُ"وكاالت ُيليها ،)

ُبنسبة62%ُ) ُالمحلية" ُ"األخبار ُوجاءت ُلألنباء"، ُسونا ُ"وكالة ُثم ،)

دمةُالخدماتُالتيُ(ُفيُمق%53.3(،ُوالنشراتُالخاصةُبنسبةُ)74%)
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ُبهاُ ُتتمتع ُالتي ُالمهنية ُالمعايير ُأبرز ُوكانت ُالسودانية، ُالوكالة تقدمها

(ُ ُبنسبة ُ"الموضوعية" ُهي: ُبنسبةُ%63الوكالة ُو"المصداقية" ،)

(،ُفيماُكانتُأفضلُالوسائلُالتكنولوجيةُالتيُتستخدمهاُالوكالة60.5%ُ)

(ُ ُبنسبة ُ"اإلنترنت" ُهي: ُاإلعالمي ُتدفقها و"المواقعُُ(،%76.5في

ُ(.%73.5اإللكترونية"ُبنسبةُ)

9. ُ ُ( 2013)الحيص، دراسة "اتجاهات مراسلي وسائل اإلعالم بعنوان

العربية واألجنبية العاملين في الكويت إزاء تغطية وكالة األنباء الكويتية 

. (24)"2012)كونا( لالنتخابات البرلمانية الكويتية في ديمسبر من عام 

المهنيةُواألخالقية،ُوالقيمُوالفنونُاإلخباريةُُبحثتُالدراسةُفيُالمعايير

ُاالنتخاباتُ ُأثناء ُ"كونا" ُالكويتية ُاألنباء ُوكالة ُتغطية ُبها ُاتسمت التي

(ُ ُعام ُالكويتية ُالمسح2012ُالبرلمانية ُمنهج ُاستخدام ُخالل ُمن (؛

(ُمراسلُفيُالكويت.ُوتوصلتُالدراسة40ُالميدانيُعلىُعينةُقوامهاُ)

ُوس ُاعتماد ُنسبة ُفيُإلىُأن ُالعاملة ُالكويتية ُوغير ُالكويتية ُاإلعالم ائل

(ُ ُبلغت ُقد ُالوكالة ُأخبار ُعلى ُالمراسلينُ%75.5الكويت ُوأن ،)

اإلعالميينُيثقونُبدرجةُكبيرةُبماُتنشرهُالوكالة،ُوجاءتُعبارتاُ"تتسمُ

(ُ ُبنسبة ُبالصحة" ُمصادرُ%91.5التغطية ُعلى ُالوكالة ُو"تعتمد ،)

(ُ ُبنسبة ُاألخبار" ُنقل ُفي ُالخصائصُ%90.5موثوقة ُمقدمة ُفي )

ُلالنتخاباتُ ُالكويتية ُالوكالة ُلتغطية ُواألخالقية ُالمهنية والمعايير

ُبنسبةُ ُالحكومة" ُنظر ُوجهة ُمن ُ"األهمية ُجاءت ُحين ُفي البرلمانية،

(ُفيُمقدمةُالقيمُ%81.5(،ُو"الجدةُوتحديثُاألخبار"ُبنسبةُ)92.5%)

 اإلخباريةُالتيُتضمنتهاُتغطيةُالوكالة.

10. ُ ُ( Griessner, 2012)دراسة "وكاالت األنباء واإلعالم بعنوان

سعتُالدراسةُإلىُمعرفةُكيفيةُ. (25)االجتماعي: عالقة مع المستقبل؟"

استخدامُوكاالتُاألنباءُالعالميةُلوسائلُالتواصلُاالجتماعي،ُواألسبابُ

ُالميدانيُ ُالمسح ُمنهج ُاستخدام ُخالل ُمن ُاستخدامها؛ ُإلى ُتدفعها التي

ُال ُتحليل ُإجراءُبأسلوب ُجانب ُإلى ُأنباء؛ ُوكاالت ُلخمس مضمون

ُوتوصلتُ ُالوكاالت. ُتلك ُفي ُالمحررين ُبعض ُمع ُمتعمقة مقابالت

ُلوسائلُ ُالعالمية ُاألنباء ُوكاالت ُاستخدامات ُأبرز ُأن ُإلى الدراسة

التواصلُاالجتماعيُهي:ُالوصولُإلىُالمعلوماتُوجمعها،ُوالمحافظةُ

ةُالتكوين،ُوتوفيرُطرقُفعالةُعلىُقدرتهاُالتنافسيةُفيُبيئةُوسائطُحديث

ُالقصصُ ُونشر ُمختلفة، ُشبكات ُعبر ُوالمعلومات ُاألخبار ُعن للبحث

ُهذاُ ُأسباب ُأبرز ُكانت ُفيما ُجديدة، ُجماهير ُإلى ُوالوصول اإلخبارية
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االستخدامُهي:ُزيادةُمصداقيةُالوكالة،ُوتحسينُصورتهاُأمامُالجمهور،ُ

ُ ُمع ُوالتفاعل ُللوكالة، ُالتجارية ُالعالمة ُوالعمالءُوتعزيز ُالجمهور مع

ُداخلُ ُالجديدة ُوالخدمات ُالتطورات ُحول ُالمعلومات ُلتبادل والخبراء

ُالوكالة.

الدراسات التي تناولت العوامل المؤثرة على األداء المهني المحور الثاني: 

 :للصحفيين في المؤسسات الصحفية

1. ُ ُ( 2018)حافظ، دراسة "التنظيم اإلداري لوكاالت األنباء بعنوان

وعالقته بالرضا الوظيفي للقائمين باالتصال وعالقات العمل  العربية

.ُبحثتُالدراسةُفيُاألسسُواألساليبُالتنظيميةُواإلداريةُ(26)السائدة"

ُتأثيرُ ُوكيفية ُالعربية، ُالصحفيُفيُوكاالتُاألنباء ُالعمل ُتؤطر التي

السياسةُالتحريريةُعلىُأداءُللصحفيينُفيها؛ُمنُخاللُاستخدامُمنهجُ

ُالم ُ)المسح ُقوامها ُعينة ُعلى ُوكاالت150ُيداني ُثالث ُمن ُمفردة )

ُإلىُ ُوتوصلتُالدراسة ُالكويتية(. ُاإلماراتية، ُ)الشرقُاألوسط، عربية

ُالوكاالتُ ُوتنظيم ُإدارة ُأسلوب ُعلى ُالمؤثرة ُالعوامل ُأبرز أن

المدروسةُهيُ"النظامُوالذوقُاالجتماعيُوالقيمُوالعاداتُواأليدولوجياُ

(،ُوكذلكُ"القوانينُواللوائحُالمنظمةُ%59.3ةُ)السائدةُبالمجتمع"ُبنسب

ُأنُ"الترويجُلسياساتُالدولةُ%49.3للعملُالصحفي"ُبنسبةُ) ُكما ،)

ُللوكاالتُ ُالتحريرية ُأهدافُالسياسة ُمقدمة ُجاءتُفي ُعنها" والدفاع

(،ُوأشارتُالدراسةُإلىُأنُأبرزُالعواملُالمؤثرةُعلىُ%56.7بنسبةُ)

ُا ُ"طبيعة ُهي ُالتحريرية ُحريةُالسياسة ُومناخ ُالقائم، ُالسياسي لنظام

الصحافة"ُو"العاداتُواألعرافُللدولةُالتيُتنتميُإليهاُالوكالة"،ُكماُ

(ُمنُالمبحوثينُالتحقواُبدوراتُتدريبيةُفيُمجالُ%92.3اتضحُأنُ)

ُاألزمات،ُ ُوإدارة ُالصحفية، ُوالترجمة ُالتحرير ُدورات ُمثل عملهم

ُومهاراتُاالتصال.

2. ُ ُبعن( 2017)واصل، دراسة "محددات صناعة القرار التحريري وان

ُهدفتُ(27)في الصحافة المصرية وانعكاساتها على األداء المهني" .

ُالصحفُ ُفي ُالتحريري ُالقرار ُمحدداتُصناعة ُمعرفة ُإلى الدراسة

ُالقراراتُ ُفي ُواإلدارية ُالتنظيمية ُالجوانب ُأثر ُوتحديد المصرية،

ُمنهجُالمسحُالميدانيُع ُمنُخاللُاستخدام ُقوامهاُالتحريرية لىُعينة

ُأن152ُ) ُإلى ُالدراسة ُوخلصت ُالمصريين. ُالصحفيين ُمن ُمفردة )

أبرزُتأثيراتُالسلطةُالسياسيةُفيُصناعةُالقرارُالتحريريُمنُوجهةُ
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نظرُالصحفيينُهي:ُ"ممارسةُالضغوطُعلىُالصحفُلعدمُتوجيهُالنقدُ

(ُ ُالسياسي" ُتنتقدُ%67.8للنظام ُالتي ُالمقاالت ُبعض ُو"حجب ،)

ُالقائم"ُ)سياساتُالن ُكانتُأبرزُتأثيراتُالضغوطُ%58.6ظام ُفيما ،)

ُالمادةُ ُحساب ُعلى ُاإلعالنات ُ"طغيان ُهي ُاالقتصادية واألزمات

(،ُو"نشرُبعضُاإلعالناتُالتيُالُ%73.3التحريريةُفيُالصحف"ُ)

ُالصحيفة"ُ) ُ"التركيزُعلىُ%54تتفقُمعُشخصية (،ُوجاءتُعبارتا

ُو ُللظروف ً ُوفقا ُغيرها ُدون ُالقضايا ُالمهنة"ُبعض ُاعتبارات ليس

(،ُو"عدمُنشرُبعضُالموضوعاتُلعدمُتوافقهاُمعُقيمُالمجتمع63%ُ)

(،ُفيُمقدمةُتأثيراتُالسياقُالزمنيُوالمجتمعيُفيُ%50.7وتقاليدهُ")

ُمعُ ُ"التوافق ُعبارتا ُجاءت ُكما ُالتحريري، ُالقرار ُصناعة عملية

(ُ ُالتحريرية" ُبأحد%73.7السياسة ُالصحفية ُالمادة ُو"ارتباط اثُ(،

(ُفيُمقدمةُمعاييرُاختيارُالموضوعاتُفيُالصحف،ُ%61.8مهمة"ُ)

(،ُو"انتقادُبعضُ%65.2فيُحينُ"التعارضُمعُالسياسةُالتحريرية"ُ)

(ُأبرزُأسبابُمنعُنشرُبعضُ%45.7المؤسساتُالسياديةُفيُالدولة"ُ)

 الموضوعاتُفيُالصحفُالمدروسة.

3. ُ ُ( 2017)خلوف، دراسة على القائمين "بيئة العمل وتأثيرها بعنوان

باالتصال في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: دراسة ميدانية مقارنة على 

ُتحليلُ. (28)العاملين في وكاالت األنباء المحلية" ُإلى ُالدراسة سعت

ُفيُمواقعُ ُباالتصال ُالقائمين ُأداء ُعلى ُوالتأثير ُالعمل ُبيئة ُبين العالقة

ُال ُورصد ُاإللكترونية، ُالفلسطينية ُاألنباء ُعلىُوكاالت ُالمفروضة قيود

ُقوامهاُ ُعينة ُعلى ُالميداني ُالمسح ُمنهج ُاستخدام ُخالل ُمن الصحفيين

ُأن124ُ) ُإلى ُالدراسة ُوتوصلت ُالوكاالت. ُتلك ُصحفيي ُمن ُمفردة )

ُفي80.6%ُ) ُأبرزها ُعلىُدوراتُتدريبية، ُمنُالمبحوثينُقدُحصلوا )

ُوكانتُأبرزُصورُمشاركةُ ُالصحفيُوالحاسبُاآللي، ُالتحرير مجالْي

ُالمواضيعُال ُ"اختيار ُهي: ُفيُالوكالة ُفيُالقراراتُالتحريرية مبحوثين

(ُ ُبنسبة ُتغطيتها" ُيتم ُللنشرُ%82التي ُالصالحة ُالمواد ُو"اختيار ،)

(ُ ُبنسبة ُالصالحة" ُغير ُأنُ%80.5واستبعاد ُإلى ُالدراسة ُوأشارت ،)

ُ"تدنيُ ُهي: ُالمبحوثين ُأداء ُعلى ُالمؤثرة ُالمؤسسية ُالعوامل أبرز

(،ُو"عدمُوجودُحوافزُماليةُأوُمعنويةُكافية"ُ%95.1)الرواتب"ُبنسبةُ

(ُ ُالداخلية"ُفيُمقدمةُ%93.5بنسبة ُجاءتُ"العواملُالفلسطينية ُفيما ،)

ُالعواملُالمؤثرةُعلىُأداءُالمبحوثين،ُيليهاُ"بيئةُالعملُداخلُالوكالة".
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"فاعلية تكنولوجيا االتصال على بعنوانُ( 2016)عبد الرحمن، دراسةُ .4

ُمعرفةُ. (29)اإلخبارية في وكاالت األنباء"التغطية  ُإلى ُالدراسة سعت

التكنولوجياُالمستخدمةُفيُوكاالتُاألنباءُلعملياتُنقلُاألخبار،ُوتحديدُ

ُالسودانيةُ ُالوكالة ُأخبار ُعلى ُالسودانية ُاإلعالم ُوسائل ُاعتماد درجة

ُبينُ ُالمنهجُالوصفيُاالستقرائيُخاللُالفترة لألنباءُمنُخاللُاستخدام

ُلتكنولوجيا2014-2015ُ ُإيجابي ُتأثير ُوجود ُإلى ُالدراسة ُوتوصلت .

ُالوكالةُالسودانيةُعلىُالتغطيةُاإلخبارية،ُوأنُ االتصالُالتيُتستخدمها

الموقعُاإللكترونيُللوكالةُهوُالمصدرُالرئيسيُالستقاءُاألخبارُلوسائلُ

ُاإلعالمُالتيُتعدُالصحفُالسودانيةُأكثرهاُاعتماداًُعلىُأخبارُالوكالة،

كماُثبتُأنُأسلوبُالتحريرُالصحفيُفيُالوكالةُأكثرُجذباًُمنُأساليبُ

(ُ ُتقنية ُوأن ُاألخرى، ُاإلعالم ُوسائل ُفي ُاألكثرSMSُالتحرير ُهي )

ُاستخداماًُلنقلُأخبارُالوكالةُللمشتركينُبخدماتها.

5. ُ ُ( 2016)ثابت، دراسة "العوامل المؤثرة على األداء المهني بعنوان

ُإلىُ. (30)أنباء الشرق األوسط" للقائم باالتصال بوكالة هدفتُالدراسة

معرفةُالعواملُالسياسيةُوالقانونيةُوالتشريعيةُواالقتصاديةُالمؤثرةُعلىُ

ُأنباءُالشرقُاألوسطُمنُخاللُ األداءُالمهنيُللقائمُباالتصالُفيُوكالة

(ُ ُقوامها ُعينة ُعلى ُالميداني ُالمسح ُمنهج ُمن150ُاستخدام ُمفردة )

ُوتوصل ُالوكالة. ُالسياسيةُصحفيي ُالعوامل ُأبرز ُأن ُإلى ُالدراسة ت

ُالمواقفُ ُكافة ُالمهنيُللمبحوثينُهيُ"تبنيُالوكالة ُعلىُاألداء المؤثرة

ُالقومي"ُ ُاألمن ُتخص ُالتي ُاألخبار ُو"مراعاة ُللدولة" السياسية

(،ُوكانتُأبرزُالعواملُالقانونيةُوالتشريعيةُالمؤثرةُعلىُ%25.6بنسبة)

(،ُوجاءتُ%23.1داخليةُللوكالة"ُبنسبةُ)األداءُالمهنيُهيُ"اللوائحُال

"العواملُاالقتصاديةُللمجتمع،ُوضعفُأجورُالصحفيين،ُوتدنيُاألجورُ

ُاالقتصاديةُ ُالعوامل ُمقدمة ُفي ُاألخرى" ُبالوكاالت ُمقارنةً ُالوكالة في

(ُ ُبنسبة ُالصحفيين ُأداء ُعلى ُجاءتُ%31.1المؤثرة ُكما ُمنها، ُلكٍل )

ُكانت ُللوكالة" ُالتحريرية ُبنسبةُُ"السياسة ُالمهنية ُالعوامل ُمقدمة في

(30.4%(ُ ُبنسبة ُالوكالة" ُإدارة ُ"نمط ُجاء ُفيما ُكأبرز27.4%ُ(، )

ُالعواملُالمهنيةُالمؤثرةُعلىُأداءُالصحفيينُفيُالوكالة.

6. ُ ُ( 2015)قرماط، دراسة "استخدام الصحفيين لتكنولوجيا بعنوان

فزيون االتصال الحديثة: دراسة وصفية تحليلية لعينة من صحفيي التل

ُلتكنولوجياُ. (31)الجزائري" ُالتحتية ُالبنية ُواقع ُفي ُالدراسة بحثت

االتصال،ُومدىُاستخدامهاُفيُالتلفزيونُالجزائري،ُوماُإذاُكانُلهذهُ



 العوامل الداخلية المؤثرة على األداء المهني للصحفيين العاملين في وكالة األنباء األردنية

سالعدد الساد –اإلعالم وتكنولوجيا االتصال مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث   216 

 

ُخاللُ ُمن ُللصحفيين ُالمهني ُاألداء ُتحسين ُفي ُأثر ُأي التكنولوجيا

(ُمفردةُمن40ُاستخدامُمنهجُالمسحُالميدانيُعلىُعينةُعمديةُقوامهاُ)

ُأنُ ُإلى ُالدراسة ُوتوصلت ُالجزائري، ُالتلفزيون ُفي الصحفيين

(ُمنُالمبحوثينُيرونُأنُالتلفزيونُالجزائريُيوفرُلهمُدائما97.5%ًُ)

ُوسائ ً ُأحيانا ُوأنُأو ُالصحفي، ُعملهم ُألداء ُحديثة ُتكنولوجية ل

ُتناسب92.5%ُ) ُالمستخدمة ُالحديثة ُاالتصالية (ُيرونُأنُالتكنولوجيا

(ُ ُيرى ُكما ُالصحفي، ُالعمل ُحاجات ً ُأحيانا ُأو ً ُأنُ%97.5دائما )

ُفيُإنجازُأعمالُالصحفيينُفيُ ُاالتصالُالمستخدمةُتساهم تكنولوجيا

هُالتكنولوجياُساهمتُفيُتقليلُ(ُيرونُأنُهذ%85وقتهاُالالزم،ُوأنُ)

(ُ ُيرى ُفيما ُاإلعالمية، ُالمهام ُألداء ُالالزم ُأنُ%77.5الجهد )

ُالعملُ ُمستوى ُرفع ُفي ُتساهم ُالمستخدمة ُاالتصالية التكنولوجيا

ُوالتركيب"،ُ ُالكتابة ُفي ُاآللي ُالحاسوب ُ"استخدام ُوجاء اإلعالمي،

ُمق ُفي ُللتحرير". ُاآللية ُو"المراجعة ُالمعلومات"، دمةُو"أرشفة

 الخدماتُالتيُقدمتهاُالتكنولوجياُالحديثةُللتلفزيونُالجزائري.ُ

"القوى الثقافية في الصحافة: بعنوانُ( Hanusch, 2015)دراسةُ .7

تأثير القيم الثقافية على وجهات نظر الصحفيين الماوريين 

سعتُالدراسةُإلىُمعرفةُأثرُالقيمُالثقافيةُعلىُممارسةُ. (32)المهنية"

نظرُالصحفيينُالماوريينُفيُنيوزلندا،ُمنُخاللُُالصحافةُمنُوجهة

(ُصحفي20ُاستخدامُالمنهجُالمسحيُبأسلوبُالمقابالتُالمتعمقةُمعُ)

ُإلىُوجودُ ُوتوصلتُالدراسة ُالنيوزلندية. ُاإلعالم ُفيُوسائل يعملون

ُوكيفيةُ ُالمهني ُأدائهم ُعلى ُبالصحفيين ُالخاصة ُالثقافية ُللقيم تأثير

ُ ُاإلعالمية، ُللمهن ُتجاهُممارستهم ُآرائهم ُتشكيل ُفي ُساهمت كما

ُبينُالقيمُ ُوأوضحتُالدراسةُوجودُصلةُوثيقة الممارساتُالصحفية،

ُالثقافةُ ُعلى ُالشخصية ُللقيم ُهام ُتأثير ُووجود ُوالمهنية، الشخصية

الصحفيةُللمبحوثين،ُوأنُممارستهمُالصحفيةُملتزمةُبأهدافُسياسيةُ

واالحساسُالسياسيُالعامُثقافيةُمثلُتحقيقُالتوازنُبينُالتغطيةُالسلبيةُ

ُمثلُ ُلبعضُاالعتباراتُاالقتصادية ُتأثير ُثبتُوجود ُكما لجمهورهم،

محدوديةُتمويلُالدولةُعلىُالصحافةُالماوريةُبشكٍلُكبير،ُإضافةًُإلىُ

ُبالمسؤوليةُ ُلدىُالمبحوثينُتشعرهم ُواإلعالمية ُالثقافية ُالمسؤولية أن

ُلمصادره ُالحماية ُمن ُمعينة ُمستويات ُتوفير ُعندُحيال ُالصحفية م

إبالغهمُعنُقصصُمثيرةُللجدل،ُوأنُمعالجتهمُلتلكُاللقصصُتتمُفيُ
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ُالمصادرُ ُمن ُمزيد ُاكتساب ُأجل ُمن ُواالحترام ُالنزاهة ُمن إطار

ُوتحسينُالوصولُإليها.

8. ُ ُ( Park & Cho, 2015)دراسة "ضغوط العمل وطرق بعنوان

ُب. (33)التعامل مع الصحفيين" ُالعالقة ُإيضاح ُإلى ُالدراسة ينُسعت

ُالجنوبية،ُ ُفيُكوريا ُالتكيفُلدىُالصحفيين ُالوظيفيُوطرق االجهاد

(ُ ُقوامها ُعينة ُعلى ُالميداني ُالمسح ُمنهج ُاستخدام ُخالل (112ُمن

(ُ ُفي ُيعملون ً ُوخلصت12ُصحفيا ُسيول. ُالعاصمة ُفي ُصحيفة )

الدراسةُإلىُأنُالعواملُالتيُتؤديُإلىُاالجهادُفيُالعملُكانُلهاُدورُ

ُأ ُتطوير ُعلى ُالمحيطةُإيجابي ُالظروف ُمع ُالصحفيين ُتكيف ساليب

بهم،ُووجودُدورُإيجابيُلعواملُالصراعُوالتفوقُعلىُأساليبُالتكيفُ

ُسنواتُ ُوعلى ُوأدائهم؛ ُالصحفيين ُمهارات ُعلى ُاالعتماد ُخالل من

خبرتهمُومسماهمُالوظيفي،ُكماُاتضحُأنُاألعراضُالجسديةُوالصحةُ

ُله ُكان ُالمنخفضة ُومستوياتُاالجهاد ُعلىُالنفسية ُكبير ُإيجابي ُأثر ا

ُطرقُتكيفُالصحفيينُمعُضغوطُالعملُالتيُيتعرضونُلها.

"العوامل المؤثرة على تغطية بعنوانُ( 2013)عبد الرازق، دراسةُ .9

وكاالت األنباء العربية والدولية لألحداث: دراسة للمضمون والقائم 

ُعلىُتغطيةُ. (34)باالتصال" ُالمؤثرة ُالعوامل ُإلىُمعرفة سعتُالدراسة

الصحفيينُالعاملينُفيُوكالةُأنباءُالشرقُاألوسطُووكالةُأنباءُرويترز،ُ

وتحديدُكيفيةُتأثيرُتلكُالعواملُبالسلبُأوُاإليجابُعلىُأساليبُالتغطية؛ُ

(ُ (ُمفردة68ُمنُخاللُاستخدامُمنهجُالمسحُالميدانيُعلىُعينةُقوامها

ويترز.ُ(ُمفردةُمنُوكالةُأنباءُر30منُوكالةُأنباءُالشرقُاألوسطُوُ)

ُلدىُالصحفيينُ"نقلُ ُالصحفية ُإلىُأنُأبرزُاألدوار وتوصلتُالدراسة

الخبرُبدونُأيُتدخلُبتفسيرُأوُرأي"ُفيُوكالةُأنباءُالشرقُاألوسط،ُ

ُوكالةُ ُفي ُالمختلفة" ُوأبعاده ُخلفياته ُوشرح ُالحدث ُتفسير و"محاولة

ُهي:ُ ُللصحفيين ُبالنسبة ُاألخبار ُاختيار ُمعايير ُأبرز ُوكانت رويترز،

تفاقُآرائهاُمعُسياسةُوتوجهاتُالدولة"ُفيُوكالةُأنباءُالشرقُاألوسطُُ"إ

(ُ ُفيُ%8.6بنسبة ُالنظر" ُوجهات ُكافة ُعن ُتعبر ُمتعددة ُ"مصادر ،)

(،ُفيماُجاءتُ"الصعوباتُالخاصةُبكيفيةُ%9.4وكالةُرويترزُبنسبةُ)

ُلهاُ ُيتعرض ُالتي ُالضغوط ُمقدمة ُفي ُالمعلومات" ُعلى الحصول

ُأ ُوكالة ُفي ُ"الضغوطُالصحفيون ُكانت ُحين ُفي ُاألوسط، ُالشرق نباء

 .المجتمعية"ُاألكثرُتأثيراًُعلىُصحفييُوكالةُرويترز
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 أسئلة الدراسة

ُتحاولُالدراسةُأنُتجيبُعنُاألسئلةُالتالية:

ُوكالةُ .1 ُفي ُالصحفيون ُيجيدها ُالتي ُوالتكنولوجية ُالمهاراتُالصحفية ما

 األنباءُاللبنانية؟

ُوكالةُاألنباءُنُفيصحفييلعلىُاألداءُالمهنيُلماُالمبادئُالمهنيةُالمؤثرةُ .2

 اللبنانية؟

ُنُفيصحفييلأساليبُإدارةُالعملُالصحفيُعلىُاألداءُالمهنيُلُتأثيرماُ .3

 وكالةُاألنباءُاللبنانية؟

4. ُ ُلُتأثيرما ُالمهني ُاألداء ُعلى ُالتحريرية ُوكالةُصحفييلالسياسة ُفي ن

 اللبنانية؟األنباءُ

5. ُ ُالتكنولوجيا ُاستخدام ُأثر ُلما ُالمهني ُاألداء ُعلى ُفيُصحفييلالرقمية ن

ُوكالةُاألنباءُاللبنانية؟

 فروض الدراسة

ُالداخليةُُالفرض األول: ُالعوامل ُتأثير ُفي ُإحصائية ُداللة ُذات ُفروق توجد

ُالمهنية، ُُ)المبادئ ُالصحفيوأساليب ُالعمل ُالتحريرية،ُُ،إدارة والسياسة

ُللصحفيي ُالمهني ُاألداء ُعلى ُالرقمية( ُالوكالةُوالتكنولوجيا ُفي ُالعاملين ن

ُ)النوع،ُ ُوالمهنية ُالشخصية ُتعزىُلسماتهم ُ"وطنية" ُاللبنانية ُلإلعالم الوطنية

 والعمر،ُوالمؤهلُالعلمي،ُوالوظيفةُالحالية،ُوسنواتُالخبرة(.

إدارةُتوجدُعالقةُارتباطيةُبينُتأثيرُالعواملُالداخليةُ)أساليبُُ:الثانيالفرض 

ُالصحفي ُالعمل ُوالسياسة ُالمبادئُ، ُوتأثير ُالرقمية(؛ ُوالتكنولوجيا التحريرية،

ُاللبنانيةُ ُلإلعالم ُالوطنية ُالوكالة ُفي ُالعاملين ُالصحفيين ُأداء ُعلى المهنية

ُ"وطنية".

ُاإلجراءات المنهجية للدراسة:

ُت ُ نوع الدراسة: ُتستهدفُعد ُالتي ُالوصفية ُالبحوث ُمن ُالدراسة هذه

ُا ُوالقضايادراسة ُواألحداث ُلظواهر ُأجل ُمن ُالكافيةُ، ُالمعلومات توفير

ُ ُلتفسيرها، ُبها، ُالمرتبطة ُالحقائق ُجانبُوتقديم ُتوصيفُالتجاهاتُإلى تقديم

ُوخصائصُ ُصفات ُتربطهم ُالذين ُاألفراد ُمن ُمجموعة ُوآراء ومعتقدات
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شخصيةُأوُمهنيةُمشتركةُنحوُالظاهرةُأوُالقضيةُأوُالموضوعُمحلُالدراسة؛ُ

ُها،ُوالعالقاتُالتيُترتبطُبينُمتغيراتها.بطريقةُتتيحُالتعرفُعلىُطبيعت

ُمعرفةُُُُ ُإلى ُالدراسات ُمن ُالنوع ُهذا ُاستخدام ُخالل ُمن ُالباحث ويهدف

ُ ُوكالةُُالداخليةالعوامل ُفي ُالعاملين ُللصحفيين ُالمهني ُاألداء ُعلى المؤثرة

إلفادةُمنهاُفيُتوجيهُالقائمينُعلىُبهدفُاوتوفيرُمادةُعلميةُُ،اللبنانيةاألنباءُ

تحديدُجوانبُالقصورُمنُأجلُمعالجتهاُوالحدُمنها،ُوتحديدُالجوانبُللةُالوكا

ُ ُلاإليجابية ُمستويات ُرفع ُإلى ُيؤدي ُمما ُوتطويرها، ُالمهنيُاألداءتعزيزها

ُ.للصحفيين

ُاإلعالمي منهج الدراسة: ُالمسح ُمنهج ُعلى ُالدراسة ُالمنهجُ تعتمد باعتباره

ُلتحقيقُأهدافُالدراسة البياناتُعبرُجمعُُعنُأسئلتهاُواإلجابةُاألكثرُمالئمةً

ُ ُفي ُالعاملين ُالصحفيين ُمن ُالرئيسة ُ"وطنية"، ُاللبنانية ُاألنباء وتحديدُوكالة

ُ ُوالعوامل ُلديهم، ُالتدريبية ُواالحتياجات ُالمهنية،ُُالداخليةالمهارات )المعايير

المؤثرةُعلىُأدائهمُأساليبُاإلدارة،ُالسياسةُالتحريرية،ُالتكنولوجياُالرقمية(،ُ

 ني،ُوطبيعةُواتجاهُهذاُالتأثير.المه

ُ: مجتمع الدراسة ُفي ُالعاملين ُالصحفيين ُجميع ُالدراسة ُمجتمع وكالةُيمثل

 (ُصحفيُوصحفية.200والبالغُعددهمُ)األنباءُاللبنانيةُ"وطنية"،ُ

ُ)ُعينة الدراسة: ُقوامها ُبسيطة ُاختيارُعينةُعشوائية ُوبنسبة100ُتم ُمفردة )

ُالصحفيينُوالصحفياتُفي50%ُ) ُمنُعدد ُ"وطنية"،ُ( ُاللبنانية ُاألنباء وكالة

 .(ُللصحفيات%59)(ُللصحفيين،ُمقابلُ%41)مقس مينُبنسبةُ

ُتمُُجمع البيانات: أداة ُأسئلتها، ُعن ُواإلجابة ُالدراسة ُأهداف ُتحقيق بهدف

ُ ُاستخدام ُلجمع ُ"اإلستمارة" ُاالستقصاء ُصحيفة ُإلتمامُأداة ُالالزمة البيانات

ُمنُ)ُالدراسة ُالزمنية ُحتىُ)2018مايو22ُُخاللُالفترة ُ(2018يوليو22ُُ(

بهدفُعبرُمقابلةُالمبحوثينُشخصياًُفيُوكالةُاألنباءُاللبنانيةُومقرهاُبيروت؛ُ

ُعليها ُإجابتهم ُوضمان ُاألسئلة ُلجميع ُفهمهم ُمن ُاشتملتُالتأكد ُوقد ،

 اورُوفقًاُلماُيلي:"اإلستمارة"ُعلىُمجموعةُمنُالمح

  :ُمنُالسمات الديموغرافية والمهنية للمبحوثين ُمجموعة ُعلى اشتمل

ُ)النوع،ُ ُوالمهنية ُالشخصية ُالمبحوثين ُخصائص ُتتناول ُالتي األسئلة

ُالحالية،ُ ُالوظيفة ُالصحفي، ُبها ُيعمل ُالتي ُالوكالة ُاألكاديمي، المؤهل

 صحفي(.سنواتُالخبرة،ُالعمر،ُاللغاتُاألجنبيةُالتيُيجيدهاُال
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  :اشتملُالمحورُالتدريب المهني والمهارات التي يتمتع بها الصحفيون

ُعدمُ ُأسباب ُصحفية، ُتدريبية ُبدورات ُ)االلتحاق ُالتالية ُاألسئلة على

االلتحاقُبالدوراتُالتدريبية،ُنوعيةُالدوراتُالتيُالتحقُبهاُالصحفيون،ُ

ُ ُالصحفيون، ُيتقنها ُالتي ُوالتكنولوجية ُالصحفية تطبيقاتُالمهارات

 التكنولوجياُالرقميةُالتيُيستخدمهاُالصحفيون(.

  :تضمنُالمحورُالعوامل الداخلية المؤثرة على األداء المهني للصحفيين

ُالعملُ ُإدارة ُوأساليب ُالمهنية، ُ)المبادئ ُالتالية ُالداخلية ُالعوامل تأثير

الصحفي،ُوالسياسةُالتحريرية،ُوالتكنولوجياُالرقمية(ُعلىُاألداءُالمهنيُ

 لصحفيينُفيُالوكالةُالوطنيةُلإلعالمُاللبنانية.ل

 تمُاستخدامُاألساليبُالتاليةُالختبارُصدقُأدواتُالدراسة: :اختبارات الصدق

 :الدراسةُ)إستمارةُاةُمنُخاللُعرضُأدُصدق المحتوى أو المضمون

االستقصاء(ُعلىُمجموعةُمنُالمحكمينُالمختصينُمنُأساتذةُالصحافةُ

ُذويُالخبرات ُفيُكٍلُُواإلعالم ُاإلعالمية ُبالممارساتُالبحثية الطويلة

تقيسُهاُ،ُوالتأكدُمنُأنمراجعتهاُمنُمصرُواألردنُوالكويت،ُمنُأجل

ُوتجيبُعنُ ُالدراسة، ُأهداف ُوتحقق ُالبحثية، ُالمشكلة ُأبعاد ُكافة فعالً

ُسالمتهاُ ُمن ُالتأكد ُإلى ُإضافةً ُفروضها، ُالختبار ُوتصلح أسئلتها،

ُوبأنُجميع ُاللغوي، ُالذيُتنتميُُووضوحها ُالمحور ُمع ُمتسقة فقراتها

ُبمال ُاألخذ ُبعد ُالميداني ُللتطبيق ُصالحة ُوبأنها حظاتُوتوجيهاتُإليه،

 .(*)األساتذةُالمحكمين

 ( االختبار القبليPre-Test :)ُتمُإجراءُاالختبارُالقبليُمنُخاللُتوزيع

(15ُاستمارةُاالستقصاءُعلىُعينةُجزئيةُعمديةُمنُالصحفيينُقوامهاُ)

ُ ُصحفيُوصحفية ُاللبنانية ُلإلعالم ُالوطنية ُالوكالة ُ)في (ُ%15وبنسبة

،ُبهدفُالتعرفُعلىُردودهمُ(ُمفردة100منُالعينةُالكليةُالبالغُعددهاُ)

                                                           
أد.ُنجوىُكاملُ/ُأستتاذُالصتحافةُ،ُجامعةُالقاهرةُ-كليةُاإلعالمُُ-أد.ُمحمودُعلمُالدينُ/ُأستاذُالصحافةُ (*)

كليتةُاإلعتالمُُ-قسمُالصتحافةُُ-أد.ُمحمدُحسامُالدينُ/ُأستاذُاإلعالمُالدوليُ،ُجامعةُالقاهرةُ-كليةُاإلعالمُُ-

أد.ُحتاتمُعالونتةُ،ُجامعةُاليرمتوكُ-وعميدُكليةُاإلعالمُأد.ُعليُنجاداتُ/ُأستاذُالصحافةُ،ُجامعةُالقاهرةُ-

أد.ُمنتاورُالراجحتتيُ/ُأستتاذُالصتتحافةُ،ُجامعتةُاليرمتتوكُ-كليتتةُاإلعتالمُُ-قستتمُالصتحافةُُ-/ُأستتاذُالصتحافةُ

،ُجامعتةُالقتاهرةُ-قستمُالصتحافةُُ-د.ُنيرمينُاألزرقُ/ُأستتاذُمستاعدُ،ُجامعةُالكويتُ-ورئيسُقسمُاإلعالمُ

ُ-د.ُعبتدُالباستطُشتاهينُ/ُأستتاذُمستاعدُ،ُجامعتةُالقتاهرةُ-قستمُالصتحافةُُ-يُ/ُأستتاذُمستاعدُد.ُعثمانُفكتر

ُ-كليتتةُاإلعتتالمُُ-قستتمُالصتتحافةُُ-ُمستتاعدد.ُعتتزامُعنتتانزةُ/ُأستتتاذُ،ُجامعتتةُالزرقتتاءُاألهليتتةُ-كليتتةُاإلعتتالمُ

ُجامعةُاليرموك.ُ-كليةُاإلعالمُُ-قسمُالصحافةُُ-د.ُناهدةُمخادمةُ/ُأستاذُمساعدُ،ُجامعةُاليرموك
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واستجاباتهمُومالحظاتهم،ُلمعالجةُعيوبُاالستمارةُوتعديلهاُقبلُإجراءُ

 التطبيقُالميدانيُبصورتهُالنهائية.

 أسلوب االختبار وإعادة االختبار )تمُاستخدامُ: اختبارات الثباتTest-

Retest) ُُاستمارة ُتوزيع ُنتائج ُتقارب ُدرجة ُعلى ُالتعرف بهدف

ُالتوزيعُ ُمن ُمحددة ُزمنية ُمدة ُمرور ُبعد ُنفسُالعينة ُعلى االستقصاء

ُجزئيةُ ُعينة ُعلى ُاالستقصاء ُاستمارة ُتطبيق ُخالل ُمن ُوذلك األول،

(ُ (ُمنُالعينةُالكليةُ%15سبةُ)(ُصحفيُوصحفيةُوبن15عمديةُقوامها

،ُثمُتمُإجراءُإعادةُالتوزيعُبعدُأسبوعينُمنُ(ُمفردة100البالغُعددهاُ)

ُوق ُالجزئية، ُاألولُعلىُنفسُالعينة ُالتوزيع ُالثباتُإجراء ُبلغتُنسبة د

(90.3%ُ )ُ ُاللبنانية، ُلإلعالم ُالوطنية ُالوكالة ُعاليةُفي ُنسب وهي

ُاالستم ُثبات ُإلى ُوتشير ُعلمياً، ُمحاورهاُومقبولة ُووضوح ارة،

 وعباراتهاُبالنسبةُللمبحوثين،ُوأنهاُصالحةُللتطبيقُالنهائي.

 نتائج الدراسة

ُ ُالعوامل ُإلىُمعرفة ُالمهنيُُالداخليةسعتُالدراسة ُعلىُاألداء المؤثرة

المستوى علىُمنُخاللُاالستنادُ؛ُوكالةُاألنباءُاللبنانيةفيُللصحفيينُالعاملينُ

 Routines)(، والمستوى الروتيني )Individual Levelالفردي )

Level( والمستوى التنظيمي ،Organizational Level ،)ُُيقدمه الذي

 Hierarchy of Influencesنموذج التسلسل الهرمي للتأثيرات )

Model ،)ُ ُإلى وتوصلتُ ،مدخل الضغوط والممارسة المهنيةباإلضافة

ُحوُاآلتي:مكنُتلخيصهاُعلىُالنالدراسةُإلىُعددُمنُالنتائج،ُي ُ

 السمات الشخصية والمهنية للصحفيينأوالً: 

ُالوكالةُ ُفي ُالصحفيين ُمن ُاألكبر ُالنسبة ُأن ُإلى ُالدراسة أشارتُنتائج

(ُ ُنسبتهن ُبلغت ُإذ ُاإلناث؛ ُمن ُبـ)%%59اللبنانية ُمقارنةً ُللذكور،41%ُ( )

سنة(ُفيُالمرتبةُاألولىُبين50ُُأقلُمنُُ-45ُوجاءُمنُتتراوحُأعمارهمُبينُ)

سنةُفأكثر(،50ُُ(،ُيليهمُمنُتبلغُأعمارهمُ)%21الصحفيين،ُوبلغتُنسبتهمُ)

(ُ ُبينُ)%19وبلغتُنسبتهم ُأعمارهم ُتبلغ ُمن ُثم سنة(،40ُُأقلُمنُُ-35ُ(،

(،ُ%17سنة(،ُوبلغتُنسبتهمُ)45ُأقلُمنُُ–40ُ(،ُُثمُ)%18وبلغتُنسبتهمُ)

(،ُوفيُالمرتبةُاألخيرةُ)أقلُ%14سنة(،ُوبلغتُنسبتهمُ)35ُأقلُمنُُ–30ُثمُ)

ُبلغتُن%11سنة(،ُوبلغتُنسبتهمُ)30ُمنُ سبةُالحاصلينُعلىُمؤهلُ(،ُكما

(ُحاصلينُعلىُمؤهلُجامعيُ%27(ُمقابلُ)%73جامعيُفيُمجالُاإلعالمُ)
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فيُمجالُغيرُاإلعالم،ُوجاءُمنُيشغلونُوظيفةُ"مندوبُصحفي"ُفيُالمرتبةُ

(ُ ُبنسبة ُ)%35األولى ُبنسبة ُصحفي" ُ"محرر ُيليهم ُ"مراسل24%ُ(، ُثم ،)

(ُلكٍلُمنهما،ُ%6ةُ)(ُثمُ"رئيسُقسم"ُو"مترجم"ُبنسب%14صحفي"ُبنسبةُ)

(ُ ُبنسبة ُقسم" ُرئيس ُ"نائب ُ)%5ثم ُبنسبة ُدائرة" ُ"مدير ُثم ُثم4%ُ(، ،)

(،ُثمُ"مديرُتحرير"ُ%2(،ُثمُ"سكرتيرُتحرير"ُبنسبةُ)%3"مصور"ُبنسبةُ)

سنةُفأكثر(ُفيُالمرتبة15ُُ(،ُوجاءُممنُتراوحُسنواتُخبرتهمُ)%1بنسبةُ)

10ُأقلُمنُُ-5ُرتهمُبينُ)(،ُيليهمُمنُتتراوحُسنواتُخب%35األولىُبنسبةُ)

ُ)ُسنوات( ُ)%29بنسبة ُثم ،)10ُ-ُُ ُمن ُ)15ُأقل ُبنسبة ُ%22سنة( وفيُ(،

ُ(.%14(ُبنسبةُ)سنوات5ُ)أقلُمنُسنواتُخبرتهمُُتبلغالمرتبةُاألخيرةُمنُ

 ثانياً: التدريب والتأهيل المهني للصحفيين

ريبيةُالذينُالتحقواُبدوراتُتدُاللبنانيةبلغتُنسبةُالصحفيينُفيُالوكالةُ

(ُ ُالصحفي ُالعمل ُمجال ُفي ُ)%73تصب ُمقابل ُبأي27%ُ(، ُيلتحقوا ُلم )

ُالدوراتُ ُانعقاد ُأوقات ُمالئمة ُ"عدم ُأبرزها ُاألسباب ُمن ُللعديد دورات

،ُوكانتُأبرزُالدوراتُالتيُو"قلةُالدوراتُالتدريبيةُفيُالوكالة(ُللصحفيين"

(ُ ُبنسبة ُالصحفي" ُ"التحرير ُهي ُالصحفيون ُبها ُو"%67.1التحق تطويرُ(،

(ُ ُبنسبة ُواإلنترنت" ُالكمبيوتر ُاستخدام ُو"%65.8مهارات التشريعاتُ(،

ُأبرزُالمهاراتُالصحفيةُوالتكنولوجيةُ%26"ُبنسبةُ)وأخالقياتُالمهنة (،ُأما

(ُ ُبنسبة ُالكمبيوتر" ُاستخدام ُ"إجادة ُفكانت: ُالصحفيون ُيتقنها ُوُ%92التي ،)

ُاإلنترن ُشبكة ُخالل ُمن ُالبحث ُتقنيات ُاستخدام ُ)"إجادة ُبنسبة (،ُ%87ت"

ُ)و ُبنسبة ُلها" ُوالتطبيقاتُالمصاحبة ُالهواتفُالذكية ُاستخدام (،ُ%79"إجادة

ُعملهمُ ُفي ُالصحفيون ُيستخدمها ُالتي ُالتطبيقاتُالتكنولوجية ُكانتُأبرز فيما

(ُ ُبنسبة ُاإلنترنت" ُ"شبكة ُهي ُبنسبةُُ(،%81الصحفي ُاإللكتروني" و"البريد

 .(%72و"الكمبيوترُالمكتبي"ُبنسبةُ)ُ(،74%)

 ً ُ: العوامل الداخلية المؤثرة على األداء المهني للصحفيينثالثا

 المبادئ المهنية -

ُوعدمُ ُالموضوعات ُنشر ُعند ُبالمصداقية ُ"االلتزام ُالعبارات جاءت

(،ُو"تحريُالدقةُوالموضوعيةُأثناءُالتغطيةُ%94تشويههاُأوُالتالعبُبها"ُ)

االلتزامُبالنزاهةُوالعملُعلىُرفعُموثوقيةُالقصصُ"(،ُو%93.7الصحفية"ُ)

(ُ ُ%93.3اإلخبارية" ُعلى ُالمبادئ ُتأثيرات ُمقدمة ُفي ُالمهنيُداءاأل(؛

وقدُيرجعُذلكُإلىُأهميةُالتزامُالصحفيينُبهذهُ،ُالوكالةُاللبنانيةُنُفيصحفييلل

ُوالمعايير ُالمهنيالمبادئ ُأدائهم ُعلى ُوتأثيرها ُالتشريعاتُ؛ ُنصت ُحيث ،
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والقوانينُالصحفية،ُإلىُجانبُأخالقياتُالمهنةُومواثيقُالشرفُالصحفيُإلىُ

ضرورةُااللتزامُبهاُمنُأجلُتحقيقُاألهدافُاإلعالميةُوالتنمويةُواالجتماعيةُ

ُإلىُالمساءلةُ ُيعرضهم ُقد ُبها ُالصحفيين ُالتزام ُأنُعدم ُكما ُاإلعالم، لوسائل

جةًُالنتشارُاألخبارُغيرُالدقيقةُالقانونية،ُأوُإلىُانخفاضُثقةُالجمهورُبهم،ُنتي

ُإلىُجانبُذلكُتعدُ أوُغيرُالصحيحةُأوُالتيُتنطويُعلىُمعلوماتُمضللة،

علىُنقلُوجهةُُ،ُوبالتاليُتعمللبنانفيُُاللبنانيةُالوكالةُالرسميةاألنباءُُوكالة

النظرُالرسميةُللدولةُوإيصالهاُلوسائلُاإلعالمُالتيُتعملُعلىُنشرهاُوتزويدُ

اُإلىُااللتزامُبهذهُالمبادئُوالمعايير،ُوإلزامُالصحفيينُ،ُمماُيدفعهاالجمهورُبه

ُبضرورةُممارسةُالمهنةُالصحفيةُفيُإطارها.

 أساليب إدارة العمل الصحفي -

جاءتُالعباراتُ"يتمُتخطيطُالمهامُوالواجباتُالصحفيةُقبلُالشروعُفيُ

لوكالةُ(،ُوُ"أشعرُبأننيُأساهمُفيُتحقيقُأهدافُا%82.6العملُالصحفي"ُ)

ُعلىُ%81.6منُخاللُأدائيُالمهني"ُ) ُبناًءا ُالعملُوتوزيعه ُتنظيم ُوُ"يتم ،)

إدارةُالعملُ(؛ُفيُمقدمةُتأثيراتُأساليبُ%80.6قدراتُالصحفيينُوكفائتهم"ُ)

إدارةُالعملُفيُُتأثرذلكُإلىُُوقدُيرجعاألداءُالمهنيُللصحفيين.ُعلىُُالصحفي

والتعدداتُالحزبيةُوالطائفيةُغيرُالمستقرةُالوكالةُاللبنانيةُباالتجاهاتُالسياسيةُ

داخلُالدولةُاللبنانية،ُمماُيدفعهاُإلىُاتخاذُمواقفُحياديةُوأنُتبقىُعلىُمسافةُ

واحدةُبينُمختلفُاألحزابُوالطوائفُبطريقةُالُت حِدثُبهاُأيُنوعُمنُأنواعُ

 عُالسياسيُأوُالحزبيُأوُالطائفي.الصرا

 السياسة التحريرية -

ُ ُالعبارات ُالممنوعاتُجاءت ُمن ُلعدد ُالتعرض ُبعدم ُقائمة "تحديد

والمحظوراتُالتيُتمسُالشخصياتُالعامةُوبعضُالمسؤوليينُوالسياسيينُفيُ

(ُ ُالعباراتُ%79.4الدولة" ُوتوجيه ُالصحفية ُالمادة ُأساليبُكتابة ُو"تحديد ،)

(ُ ُاألحداث" ُوصف ُفي ُاختيارُ%78.6المستخدمة ُطرق ُ"تحديد ُو ،)

ُالصح ُ)الموضوعاتُوالقضايا ُالوكالة" ُفي ُتأثيراتُ%74.6فية ُمقدمة ُفي (؛

ويمكنُتفسيرُذلكُ.ُالسياسةُالتحريريةُعلىُأداءُالصحفيينُفيُالوكالةُاللبنانية

ُعلىُ ُالمؤثرة ُالداخلية ُالعوامل ُأبرز ُأحد ُالتحريرية ُالسياسة ُاعتبار فيُضوء

ُبالسياسةُاإلعالميةُالمتبعةُداخلُ ُارتباًطاُوثيقًا األداءُالمهني،ُنظراًُالرتباطها

الدولة،ُوالتيُتحددُأهدافُاإلعالمُفيُالمجتمع،ُوأساليبُالممارسةُاإلعالميةُ

ُوفقًا ُمؤسساته؛ ُللسلطةُُداخل ُالعامة ُوالتوجهات ُواالستراتيجيات لألهداف

ُتناولهمُ ُوأساليب ُالصحفيين ُأدوار ُالتحريرية ُالسياسة ُتحدد ُوبذلك السياسية،
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ومعالجتهمُللقضاياُوالموضوعاتُالمختلفة،ُفيُإطارُتوجهاتُالنظامُالسياسي،ُ

ُالداخليةُ ُالسياسية ُومصالحها ُواتجاهاتها ُالوكالة ُمواقف ُمع ُيتوافق وبما

الخارجية،ُمماُيؤديُإلىُإيجادُمعاييرُوقواعدُأساسيةُالختيارُالموضوعاتُو

ُالعام،ُ ُبالرأي ُتأثيرها ُومدى ُوجماهيريتها، ُحسبُأهميتها ُالصحفية والقضايا

 األمرُالذيُينعكسُبشكٍلُرئيسيُعلىُاألداءُالمهنيُللصحفيين.

 التكنولوجيا الرقمية -

ُمحت ُعلى ُاالطالع ُعملية ُ"تسهيل ُالعبارات ُاإلعالمُجاءت ُوسائل وى

(ُ ُالمعلوماتُ%95.2األخرى" ُإلىُمصادر ُالوصول ُ"ساهمتُفي ُوعبارتا )

ُتتسمُ ُبطريقة ُالرأي ُاستطالعات ُإجراء ُفي ُ"ساعدت ُو ُويسر" بسهولة

(ُ ُأداءُ%92.4بالسرعة" ُعلى ُالتكنولوجيا ُتأثيرات ُمقدمة ُفي ُمنهما؛ ُلكٍل )

التُاستخدامُالصحفيينُدوقدُيرجعُذلكُإلىُارتفاعُمعُصحفييُالوكالةُاللبنانية.

ُالرقمية،ُفمنُخاللُالوطنيةُاللبنانيةُُفيُالوكالة لتطبيقاتُووسائلُالتكنولوجيا

ُالتطبيقاتُ ُتلك ُعلى ً ُكليا ُيعتمدون ُالصحفيين ُأن ُاتضح ُالمباشرة؛ المالحظة

ُبعد ُوبثها؛ ُوتحريرها ُومعالجتها ُاألخبار ُجمع ُعمليات ُفي لُُوالوسائل تحو 

ُمختلفُوإتاحةقةُالتقليديةُإلىُالطريقةُالتكنولوجية،ُمنُالطريُالعملُفيُالوكالة

ُالممكنة ُالتكنولوجية ُواألجهزة ُالستخدامهاُللصحفيينُالتطبيقات ُتأهيلهم ُبعد ؛

ُالتكنولوجياُ ُمع ُالتكي ف ُمجال ُفي ُتصب ُالتي ُالتدريبية ُالدورات ُخالل من

اتُاإلنتاجُالصحفي،ُورفعُمستويُاتالرقمية،ُنظراًُلمساهمتهاُفيُتسريعُعملي

ُالعملُالصحفيُمنُخاللُاالتصالُبينُ الدقةُفيُاألداء،ُوتحسينُأنظمةُإدارة

ُواستحداثُطرقُالحصولُعلىُالمعلومات ُالعمل، ُوتقسيم ُاألقسام، وتوسيعُ،

ُ.محليةليشملُمختلفُالمناطقُوالمحافظاتُالُنشاطُالوكالة

 ً  اختبار فرضيات الدراسة: رابعا

المبادئ (ُفيُتأثير0.05ُوجودُفروقاتُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ)عدمُ -

ًُلمتغيرُُوالمعايير المهنية ُتبعا علىُأداءُالصحفيينُالعاملينُفيُالوكالة

 النوع،ُوالعمر،ُوالمؤهلُالتعليمي،ُونوعُالوظيفة،ُوسنواتُالخبرة.

أساليب إدارة (ُفيُتأثير0.05ُوجودُفروقاتُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ) -

ُتبعاًُالعمل الصحفي  ُالوكالة ُفي ُالعاملين ُالمهنيُللصحفيين علىُاألداء

لمتغيرُالنوع،ُوالمؤهلُالتعليمي،ُونوعُالوظيفة،ُوسنواتُالخبرة،ُوعدمُ

 وجودُفروقاتُبينُالصحفيينُتبعاًُلمتغيرُالعمرُفقط.
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السياسة (ُفيُتأثير0.05ُعدمُوجودُفروقاتُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ) -

لىُاألداءُالمهنيُللصحفيينُالعاملينُفيُالوكالةُتبعاًُلمتغيرُعالتحريرية 

النوع،ُونوعُالوظيفة،ُوسنواتُالخبرة،ُووجودُفروقاتُبينُالصحفيينُ

 .تبعاًُلمتغيرُالعمرُوالمؤهلُالتعليمي

التكنولوجيا (ُفيُتأثير0.05ُوجودُفروقاتُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ) -

ُللصحفييالرقمية  ًُلمتغيرُعلىُاألداءُالمهنيُ نُالعاملينُفيُالوكالةُتبعا

ُفروقاتُتبعاًُ ُوجود ُوعدم ُوسنواتُالخبرة، ُالتعليمي، ُوالمؤهل النوع،

 لمتغيرُالعمرُونوعُالوظيفة.

ًُعندُمستوىُ) - ُبين0.01ُوجودُعالقاتُارتباطيةُإيجابيةُدالةُإحصائيا )

ُ وتأثيرُُالتكنولوجيا الرقمية؛واأساليب إدارة العمل الصحفي، تأثير

 .اللبنانيةُعلىُأداءُالصحفيينُالعاملينُفيُالوكالةُالمبادئ المهنية

(ُبينُتأثير0.05ُعدمُوجودُعالقةُارتباطيةُدالةُإحصائياًُعندُمستوىُ) -

علىُأداءالصحفيينُالعاملينُُالمبادئ المهنيةوتأثيرُُالسياسة التحريرية؛

 .اللبنانيةُفيُالوكالة

 التوصيات

ُالتيُتوصلتُإ ُالنتائج ُمماُفيُضوء ُالباحثُبكل ُيوصي ُالدراسة؛ ليها

ُيلي:

ُصحفيةُ - ُدورات ُعقد ُخالل ُمن ُالصحفيين ُوتدريب ُبتأهيل االهتمام

متخصصةُومتقدمة؛ُوخصوصاًُفيُمجالُالتكي فُالرقميُوالتعاملُمعُ

ُمنُ ُالوكالة ُفي ُالعمل ل ُلتحو  ُنظراً ُالحديثة، ُالتكنولوجيا تطبيقات

التكنولوجية،ُمعُاألخذُباالعتبارُأنُتكونُالطريقةُالتقليديةُإلىُالطريقةُ

 أوقاتُالدوراتُمناسبةُلجميعُالصحفيينُالعاملينُفيُالوكالة.

منُحيث:ُُاللبنانيةإعادةُالنظرُفيُأساليبُإدارةُالصحفيينُفيُالوكالةُ -

ُواألجورُ ُواالمتيازات ُوالمكافآت، ُوالحوافز ُالوظيفي، ُالترقي أنظمة

ُج ُإلى ُالصحفيون، ُعليها ُيحصل ُالصحفيينُالتي ُبميول انبُاالهتمام

ُنسبةُ ُألن ُنظراً ُعليهم، ُالموضوعاتُوالقضايا ُتوزيع ُعند ورغباتهم

ُالُ ُاللبنانية ُلإلعالم ُالوطنية ُالوكالة ُأن ُيرون ُالصحفيين ُمن كبيرة

تضمنُتكافؤُفرصُالترقيةُوالحوافز،ُوالُتتبعُنظاماًُعادالًُفيُتوزيعُ

ُباالعتبار ُتأخذ ُوال ُواالمتيازات، ُعندُُهمميولُالمكافآت ورغباتهم

 .توكيلهمُبالمهامُالصحفية
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ُمعُ - ُمباشرة ُاتصالية ُقنوات ُفتح ُفي ُالتكنولوجي ُالتطور ُمن االستفادة

الجمهور،ُوإشراكهُفيُالعمليةُاالتصاليةُوصناعةُاألخبار؛ُتحقيقاًُلمبدأُ

ُفيُجعلُأفرادُ ُويساهم ُاللبنانية؛ ُمنُانتشارُالوكالة ُيزيد ُمما التفاعلية،

ُمست ُعليها،ُالجمهور ُالتعليق ُعبر ُالصحفية ُللرسائل ُإيجابيين قبلين

ُيصبحُ ُوبالتالي ُاالجتماعي، ُالتواصل ُمواقع ُفي ُومشاركتها وتداولها

ُللموضوعاتُ ُاختياراتُالصحفيين ُفي ُومؤثراً ً ُنشطا ُعنصراً الجمهور

ُأخرىُتتسعُدائرةُ ُالتيُتمسُالرأيُالعامُمنُجهة،ُومنُجهٍة والقضايا

ُللصح ُاإلخبارية ُالمصادرُالمصادر ُعلى ُمقتصرة ُمازالت ُوالتي فيين

 الرسميةُوالسياسيةُسواءُالوزاراتُأمُالمؤسساتُالحكوميةُاألخرى.

ُالتيُت مارسُعلىُالصحفيين،ُ - ُالتحريرية الحدُمنُضغوطاتُالسياسة

ُينبغيُ ُالتي ُالموضوعاتُوالقضايا ُاختيار ُفي ُمستوىُحريتهم ورفع

ُاتجاهات ُعلى ُالحكم ُصالحيات ُومنحهم ُالصحفيةُُتغطيتها، التغطية

ُبالمعاييرُ ُااللتزام ُشريطة ُوالهامة، ُالحساسة ُالقضايا ُفي ً وخصوصا

 المهنيةُوالقيمُاألخالقيةُواالجتماعية.
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