
 The Islamic University–Gaza  ػػزةػػػػػػغ -ػػػػة الميػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػعػػػامػػػػػػالج

 Research and Postgraduate Affairs شئكف البحث العممي كالدراسات العميا

 Faculty of Arts اآلدابميػػػػػػػػػػة ػػػػػػػك

 Master of Journalism ماجستير صحافة

 

  
الصحؼ ب ة بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء المينيفاعمي

 الفمسطينية اليكمية 
القائـ باالتصاؿعمى دراسة   

 

Effectiveness of Internal Work Environment in 

Developing the Professional Performance in the 

Daily Palestinian Newspapers  

A Communicator Study  
 

 

 
ثة     الب  إعداد        اح 
 معمر أحمد نيفيف حسف

 
 

 الدكتكر اؼ     إشر  
 طمعت عبد الحميد عيسى 

 
 

      ير      ست      اج     م      ال      ة     ج     ر        مى د     ع        صكؿ       الح          طمبات     ت      لم     ن اال       تكم      اس             ذا البحث     ى       دـ     ق  
 زة   غ     ب          سالمية      اإل      ة   ن ع      ام     ج        ي ال             )اآلداب( ف      ة      مي     ك                 ي )الصحافة( ب     ف  

 
ـ2017أبريؿ/  –ق 1438رجب /  



 أ 

 رارػػػإق

 أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف: ةأنا المكقع

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ  
 الفمسطينية اليكمية 

 دراسة عمى القائـ باالتصاؿ
 Effectiveness of Internal Work Environment in 

Developing the Professional Performance in the 

Daily Palestinian Newspapers  

A Communicator Study  
 

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 
لنيؿ درجة أك  اآلخريف إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ

 ك بحثية أخرل.لقب عممي أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أ
 

Declaration 
I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

  
 

 :Student's name نيفيف حسف معمر :ةاسـ الطالب

 التكقيع
 

Signature: 

 <Date ـ01/04/2017 التاريخ

 
 





  ب

 ممخص الرسالة 
 

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني لتعرؼ عمى اإلى تيدؼ الدراسة : ىدؼ الدراسة
 .مسطينية اليكميةبالصحؼ الف
 يف باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية.طبقت ىذه الدراسة عمى القائم  :عينة الدراسة

تنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية التي استخدـ فييا المنيج المسحي، كفي  :منيج كأداة الدراسة
مف خبلؿ  ئـ باالتصاؿكمنيج الدراسات االرتباطية لمقاأساليب الممارسة إطاره تـ تكظيؼ أسمكب مسح 

                                               ن                                             أداة صحيفة االستقصاء، كالتي تـ تكزيعيا إلكتركنيا  عمى المحافظات الشمالية كمحافظة غزة عمى عينة 
اليكمية )صحيفة  ةفي الصحؼ الفمسطيني         ن                    ( مبحكثا  مف القائميف باالتصاؿ181عشكائية قكاميا )

-6-19لغاية  :611-11-19اريخ ت فمسطيف، كالقدس، كاألياـ، كالحياة الجديدة(، خبلؿ الفترة مف
611; . 

 كتكصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا: :نتائج الدراسة
الصحؼ الفمسطينية  تسكد عبلقات التفاىـ كاالنسجاـ كالتعاكف بيف القائميف باالتصاؿ في .1

%، 71.1تسمح بإبداء الرأم كالمشكرة لمعامميف فيما بينيـ بنسبة  ، كما%83.6بنسبة  اليكمية
ال تقدـ  إال أنيا%، 66.1يركف أف األنظمة كالمكائح كاضحة كمعمنة لمجميع بنسبة  حيث

 %.55.2حكافز مادية كمعنكية لئلنجاز كاالبداع الكظيفي بنسبة 
 رضا درجة تمغكب%، 73داخؿ مقرات الصحؼ بنسبة جيدة تتكفر ظركؼ عمؿ مادية  .2

 %.70.8نسبة عنيا  المبحكثيف
نمط ممكية الصحيفة ) :ة تحد مف تطكر األداء الميني منياىناؾ معكقات لمبيئة الداخمي .3

ضعؼ األماف الكظيفي كالحكافز كالمكافآت كلكائح الترقي ، %34كالسياسات التحريرية بنسبة 
 ،%30.5قمة الككادر البشرية المؤىمة عمى استخداـ التقنيات الحديثة بنسبة  %،33.3بنسبة 

 (.%29.1عمؿ متخصصة بنسبة ضعؼ االىتماـ بعقد دكرات تدريبية ككرش 
 تكصيات الدراسة: 

 عمى النتائج السابقة، تقدـ الباحثة مجمكعة مف التكصيات أىميا:    ن بناء  
يجب تكافر االىتماـ كالثقة كالمصداقية كالعمؿ في بيئة محفزة كمشجعة ألداء العمؿ  .1

 كتجكيده كتطكيره بفاعمية ككفاءة.
يا حيث أنيا تساعدىـ في تنمية قدراتيـ ضركرة زيادة عدد الدكرات التدريبية كتنكع .2

 كمياراتيـ كمعارفيـ.
ضركرة تطكير المكائح كالقكانيف في بيئة العمؿ الخاصة بالصحؼ الفمسطينية لتتماشى مع  .3

 التطكر الحاصؿ في الحياة الحديثة كاألكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية القائمة.



  ت

Abstract 
Study Aim: This study aimed to identify the effectiveness of the internal work 

environment in the development of professional performance in the Palestinian 

daily newspapers.  

Study Sample: This study was implemented on the communicators in the 

Palestinian newspapers.  

Study Approach and Tools: This study belongs to the descriptive research in 

which the survey method was used. In this context, the study used the surveyed 

sample method through using an inquisition form. This form was electronically 

distributed in the Northern Governorate and the Gaza Governorate, considering a 

randomly distributed sample of 181 workers in the following Palestinian daily 

newspapers: Palestine, Al Quds, Al-Ayyam, and Al-Hayat Al-Jadida. This 

occurred during the period from 15-11-2016 to 15- 2-2017, and reached a set of 

results. 

 The most important ones are: 

1. The relations of understanding, harmony and cooperation prevail among the 

communicators in the Palestinian daily newspapers in percentage of 83.:%. 

This also allows for opinion and advice exchange among them in a percentage 

of 71.1%. 6:.1% of those employees believe that the regulations and codes are 

clear and published to all, and 55.6% of them believe that those codes and 

regulations do not provide material and moral incentives to enhance 

achievement and creativity. 

2. Good working conditions are secured in the headquarters of the investigated 

newspapers by a percentage of ;7%, with a satisfaction rate of 71.8%. 

3. There are some obstacles in the internal environment that limit the 

development of professional performance, including: weakness of job security, 

ownership pattern of the newspaper and editorial policies by 34%,  incentives, 

bonuses and promotion regulations by 77.7%, and limited availability of 

qualified human resources in the field of modern technologies by 30.5%, 

weakness of interest in holding training courses and specialized workshops by 

6=.1%. 

Based on the previous results, the study arrived at a number of 

recommendations. The most important ones are: 

1. There must be an interest, trust, credibility and a stimulating and encouraging 

work environment to improve the performance of workers and to develop the 

work efficiently and effectively. 

2. There is a need to increase the number and diversity of offered training courses 

as they help the workers to develop their abilities, skills and knowledge. 

3. It is necessary to develop regulations and codes in the working environment of 

the Palestinian newspapers in line with the recent developments in modern life 

and the existing economic, social and political conditions. 
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ََ اللََََ ََقََ َدَََ ََصَ َ َالََََ ََ َمَََ َيَََ َظَََ َعَََ
 [76 :البقرة ]   
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ىد ا ء                ا إل 

                                ن       ن     ن أعطتنا مف عمرىا كدميا كركحيا حبا  كحنانا  كأمبل  ....إلى مف إلى مف ركع العطاء أماـ قدمييا
ىا سر نجاحي كحنانيا ؤ كاف دعابسمة الحياة كسر الكجكد.... إلى مف إلى ... في غد أجمؿ.

 بمسـ جراحي.
 أمي الحبيبة
 مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر كاعتزاز. إلى الذم ال تفيو الكممات كالشكر كالعرفاف، إلى
 أبي الحبيب

ٌ                                                     ن         إلى مف ساندني كيسر  لي الصعاب، كسار معي نحك الحمـ خطكة بخطكة بذرناه معا  كحصدناه                   
ؿ مشاؽ مسيرتي كلكال تشجيعو لي ما كنت كصمت إلى ما أنا                        ٌ إلى رفيؽ دربي الذم تحم  ...    ن معا .

 ...فيو اآلف.
 زكجي الغالي

 ،ني أكالدم)أحمد، محمكد، البراء، آية، آالء، ليف( حفظيـ اهلل كرعاىـإلي ثمرة حياتي كقرة عي
 جعميـ مف الذرية الصالحة....نفعنا بيـ، ك ك 

 .                                                إلى كالدم  األخرييف كالدم  زكجي حفظيما اهلل كرعاىما
 ...إلى مف شاركني حضف األـ كبيـ أستمد عزتي كاصرارم..... أقرب إلى ركحيىـ إلى مف 

 ي األعزاءانإخك 
 ى مف بكجكدىف أكتسب قكة كمحبة ال حدكد ليا.... إلى مف عرفت معيف معنى الحياة.....           إل

 أخكاتي الغاليات
إلى أف نمتقي  ...."محمكد" سأظؿ أركم ركحؾ الراحمة بالدعاء شييد بإذف اهللإلى ركح أخي ال

 .في الجنة بإذف اهلل، رحمؾ اهلل رحمة تجيرؾ مف النار كتدخمؾ الجنة
                                                                      ن          لى األخكات التي لـ تمدىف أمي....إلى مف تميزف بالعطاء كالكفاء كسرنا سكيا  عمى طريؽ إ

 النجاح كالخير... 
 صديقاتي العزيزات

 

                               إليهم مجيعا  أ هدي مثرة  حصادي .
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       ه كتقدير     ه شكر  
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َ
َأ َاَلَِت َنََعَهَتَك َشَكَر

َ
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َ
َأ َوَزَعَِن
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َأ ََرَب َ َوَقاَل   َ َ  َ  َ  َ  َ
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ََ  َ  َ َ  َ َ  َ ََحاَْلَاََ  َهَا ََ

َ
َأ َن
َ
ََوأ ََ ََوا َََّ ََََوَ َ   َ َ  َ َ  َ  َ  َ

 
ََ  َ
 
َ َ َ  َ   َ َ َ َ   َ  َ َ

َدَخَلَِنَبََرَْحََتَكََِفََعَباَدَكَالَصاَْلَيََ
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ََ َتَرَضاَهََوأ   َ َ  َ َََ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ   َ  َ  ََ  َ

 َ  َ  َ
 
َ َ َ َ َ  َ  َ  َ [19 :النمؿ] 

            ن     ن       ن                     ن     ن                          الحمد هلل حمدا  طيبا  مباركا  كالشكر عمى نعمو شكرا  جزيبل ، كالصبلة كالسبلـ عمى النبي 
 لمعالميف.                             ن مـ الناس الخير كالمبعكث رحمة  اليادم األميف، محمد صمى اهلل عميو كسمـ، مع

                                                                          ن      ن أشكر اهلل سبحانو كتعالى عمى فضمو بأف أكرمني بإنجاز ىذا العمؿ، فمو الحمد أكال  كآخرا .
الفضؿ بفضميـ كشكرىـ كتقديرىـ، لذا فإنني  ماؿ ككماؿ األخبلؽ، كاالعتراؼ لذك فإنو مف تماـ األعم

كبير، كمتابعة                       و ، لما بذلو معي مف جيد  الحميد عيسى الدكتكر/ طمعت عبدأقدـ شكرم كتقديرم مف: 
رشاد                                    و مستمرة، كعمى ما منحني إياه مف عمـ   متكاصؿ حتى خرجت ىذه الرسالة بصكرتيا               و غزير، كا 

 الحالية.
 :كما كأتقدـ بالشكر العميؽ كالتقدير ألستاذم الكريميف 

 حفظو اهلل.  مصطفى الجماليخضر  الدكتكر:ك  حفظو اهلل.  جكاد راغب الدلك الدكتكر:األستاذ 
بيما لدكرىما الكبير في إصبلح جكانب                                               ه لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة فإني محظكظة  

بداء المبلحظات العممية.                                       القصكر فييا كا 
                                ٌ ئؾ المخمصيف الذيف لـ يبخمكا عمي                                         ن         ن    كال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر تقديرا  كاعترافا  ألكل

                 ى                                                 شجعني كحفزني، كقد ـ لي النصائح، كساعدني إلتماـ الدراسة، كأخص بالذكر بالمساعدة، ك لكؿ مف 
 الدكتكر الفاضؿ زىير عابد ك الدكتكر عبدالكريـ فرج اهلل.

صحيفة الحياة الجديدة لما  مدير تحرير        ن                    زيؿ أيضا  األستاذ بشار برماكم كأخص بالشكر الج
 .إلى عينة الدراسة كنجاحيا                 ن                كخدمات كانت سببا  في نجاحي لمكصكؿقدمو لي مف تسييبلت 

جمؿ عبارات الشكر كالتقدير البد أف ألآلخريف، فإف        و كتقدير            و كممات شكر  عندما نبحث عف ك 
                               ن                                        تسبؽ حركفنا كتنيي سطكرنا معبرة  عف صدؽ المعاني النابعة مف قمكبنا ليؤالء.

بجانبي    ً فؾ  لكقك  كاالمتنافشكر كؿ ال   ً لؾ   "نادية التعباف أ.ديقتي كزميمتي في العمؿ "صإلى 
، فقد كنتي      ً كقدرؾ      ً حقؾ        ً تكفيؾ       ن                                                         و دكما ، فميما بحثت في قامكس الكممات كعبارات الشكر فمف أجد كممات  

كفي ىذا المقاـ       ن                                                                 دائما  معطاءة فقد ىيأتي لي الجك المناسب إلتماـ دراستي حتى تحت ضغط العمؿ،
لتشجيعيا لي ككقكفيا  ريف"    ن                                                          أيضا  أقدـ خالص شكرم كامتناني ألختي الغالية كزميمتي في العمؿ "نس

 .في عمادة القبكؿ كالتسجيؿ بجامعة األقصى في العمؿ ، كالشكر المكصكؿ لجميع زمبلئيبجانبي
تماـ ىذه الدراسة،        ن                                                                              كأخيرا  عظيـ الشكر كجزيؿ االمتناف لكؿ مف ساىـ في انجاز ىذا العمؿ كا 

   اهلل عز كجؿ أف تككف في خدمة عباده الصالحيف.      ن داعية  

 / نيفيف معمرالباحثة                                   
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 قدمة:م

كخارجيا، أحد األسباب الميمة  الصحفيةتعد بيئة العمؿ الصحفي داخؿ المؤسسة 
م مؤسسة إعبلمية فإف ألاؿ، كبالنسبة لمقائـ باالتص مينيكالمؤثرة عمى مستكل األداء ال

متطمبات العمؿ الصحفي الناجح تتطمب العمؿ عمى جانبيف ميميف، ىما مضمكف الرسالة 
، أك ما يعرؼ بالتخطيط المادم لممؤسسة الذم يضمف كالمعنكية الصحفية، كالعكامؿ المادية

 .كجكدىا كاستمرارىا
، مكاجيتيا في ينبغي ألم مؤسسة ت الرئيسية التيكتمثؿ بيئة العمؿ إحدل التحديا

مما يؤدل إلى تطكير األداء  لممؤسسة،إطار تحديد االستراتيجيات المستقبمية كاألىداؼ الكمية 
الميني، كذلؾ بتييئتيا لتككف مفيدة كنافعة ألداء الفرد كالمؤسسة، كبما يمكف مف المكازنة الجيدة 

 .(1) ظمة كمستمرة كمحفزةالذم يؤديو، كبصكرة من الفرد، كالعمؿبيف إمكانات 
                                                             ن      ن          كما تؤدم بيئة العمؿ بمختمؼ متغيراتيا كخصائصيا كتفاعبلتيا، دكرا  كبيرا  في تشكيؿ 
كتعديؿ كتغيير القيـ كالعادات كاالتجاىات كالسمكؾ، حيث أف بيئة العمؿ تمثؿ شخصية 

ف نجاحيا في خمؽ المناخ المبلئـ لممكظفيف مف شأنو أف  يشجع عمى                                                                           المؤسسة بكؿ أبعادىا، كا 
 .(2)خمؽ أجكاء عمؿ ىادفة تحقؽ سبؿ الثبات كاالستقرار لؤلفراد كالتنظيـ عمى حد سكاء

األفراد ك  الصحفية لمؤسساتامف الجكانب الميمة لكؿ مف  الصحفي العمؿ بيئة كتعد
دكر ميـ في انتماء  في المؤسسات الصحفية كتطكير بيئة العمؿ تحسيففييا، كل العامميف

يا كأنو فرد مرغكب فيو، لبانتمائو العامؿ شعر فبيئة العمؿ المثالية يات عمميـ، العامميف لمؤسس
أدائو الميني كتطكر ر يتطك  تساعد فيكبالتالي يقدـ كؿ ما لديو مف قدرات كطاقات كامنة، 

 كرفع مكانتيا كتميزىا. الصحفية المؤسسة
ر كمرتبات كقد يعتقد البعض أف تحسيف بيئة العمؿ يككف فقط مف خبلؿ رفع أجك 

المكظفيف، كلكف االتجاىات كالرؤل اإلدارية الحديثة أكدت عمى أىمية كجكد مجمكعة مف القيـ 
كالمبادئ كاألخبلقيات كاإلنسانيات كالمشاعر التي تعد أكثر أىمية في خمؽ أفضؿ مكاف لمعمؿ، 
التي مف بينيا مراعاة اليمكـ كالمشكبلت الشخصية لممكظفيف، كالحرص عمى االتصاؿ 
كالتكاصؿ المستمر داخؿ بيئة العمؿ، كأىمية العبلقات كالمشاعر كالجكانب الشخصية بيف 
العامميف في المؤسسة، كبينيـ كبيف الرؤساء كالقادة، التي تسيـ في رفع مستكيات اإلنتاجية، 

 كبالتالي تطكر كنمك كنجاح كتميز مؤسسة العمؿ.
 

                                                           

 (.6( القحطاني، بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بمعنكيات العامميف في معيد الجكازات بالرياض )ص1)
 (.::1( حمكد، السمكؾ التنظيمي )ص2)
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 توالذم يعمؿ فيو الصحفي داخؿ مؤسس العمؿ الداخمية بمثابة الحيز كالمحيط بيئة كتعد
    ن                                                        ميما  في تحقيؽ طمكحاتو كأىدافو، كخاصة إذا كانت كاضحة المعالـ                      ن الصحفية، كتعتبر عامبل  

بالزمبلء  كالرؤساء داخؿ نطاؽ المؤسسة  كاالحتكاؾحيث يحدث فييا التفاعؿ  كالحدكد
كبالتالي تعمؿ  بذلو الصحفي،ف بيئة العمؿ الداخمية تؤثر في كمية الجيد الذم يأ، كما الصحفية

تنمية قيـ  عمى رفع ركحو المعنكية كمستكل ارتياحو كرضاه كانتمائو لمؤسستو التي تساعد في
 . مما يساعد في رفع  مستكل أدائو الميني كتحمؿ المسئكلية االلتزاـ

كبالتالي فإف بيئة العمؿ الصحفي ليا تأثير كبير عمى تطكير األداء الميني، حيث 
لقكؿ بأف تحسيف األداء الميني يمكف أف يتـ مف خبلؿ التحميؿ الدقيؽ كالتمحيص في يمكف ا

مككنات بيئة العمؿ الداخمية كعكامؿ مؤثره فييا، كتفعيميا بشكؿ إيجابي يؤدل إلى تحسيف األداء 
فقد باتت عممية تطكير األداء الميني الميني لدل القائمكف باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية، 

                                                              ن           يف مف أىـ كأبرز القضايا الممحة في الميداف الميني اإلعبلمي، خصكصا  مع التطكر لمصحفي
 اليائؿ الذم تشيده الصحافة في المجتمعات المحمية كالعربية كالعالمية.

حيث يحتاج ذلؾ التطكر السريع إلى تطكير األداء الميني لمصحفييف، كيمكف أف يتـ 
عمى كؿ ما ىك مستحدث كجديد في تكنكلكجيا ذلؾ عف طريؽ التدريب المستمر كالمتكاصؿ 

العمؿ الصحفي، كاكتساب الصحفي لميارات الكتابة كالمعرفة بالمغات األجنبية كثقيؼ نفسو، 
جك أسرم تسكده ركح التعاكف كالتفاىـ بيف الزمبلء في المؤسسة الصحفية الكاحدة، إضافة كخمؽ 

بدأ الثكاب كالعقاب كالحكافز كالمكافآت، إلى تحسيف الكضع المادم كاإلدارم، كاالعتماد عمى م
كالعمؿ ضمف خطة استراتيجية كاضحة، كضماف حقكؽ الصحفييف، كتكفير سبؿ الحماية الكافية 
ليـ أثناء تأديتيـ لعمميـ، كذلؾ كمو كغيره مف شأنو أف يسيـ في تطكير األداء الميني لمقائـ 

 الدراسة لتبحث في البيئة الداخمية كمف ىنا جاءت ىذه، (1)باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية
لمعمؿ الصحفي كفاعميتيا في تطكير األداء الميني كمدل تأثيرىا عمى القائـ باالتصاؿ في 

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية.
 فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء المينيلمتعرؼ عمى  كلقد سعت الباحثة

خبلؿ التعرؼ عمى سمات كمؤىبلت القائـ باالتصاؿ  في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كذلؾ مف
بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو شخصية ال عبلقات، كمعرفة المينيال أدائو التي تساىـ في تطكير

، كمعرفة مدل استيفاء بيئة العمؿ الداخمية لعناصرىا فعاليتيا فى تطكير أدائو المينيكمدل 
رؼ عمى درجة رضا القائميف باالتصاؿ عف بيئة )اإلدارية كالمادية كالشخصية(، كذلؾ التع

                                                           

 . )مكقع إلكتركني(.نبذة تعريفية عف قسـ الصحافة كاالعبلـ -أكراؽ عمؿ أبك حشيش،  (1) 
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في تكنكلكجيا كأدكات اإلنتاج الصحفي  العمؿ الداخمية، كما سعت الباحثة لمتعرؼ عمى دكر
عمى كاقع األداء الميني في بيئة ، اضافة إلى التعرؼ لمقائـ باالتصاؿ تطكير األداء الميني

معكقات بيئة العمؿ  الكشؼ عفؾ بيدؼ العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كذل
                                                                              ن     الداخمية فييا كالتي تحد مف تطكير األداء الميني مف كجية نظر القائـ باالتصاؿ، كصكال  إلى 

 مقترحات لتحسيف أكضاع بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصػػػؿ األكؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة
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 :اسات السابقةالدر أىـ  :   ن أكال  
  

                          ن      ن        ن                                         تعد الدراسات السابقة تراثا  عمميا  تراكميا ، يكفر قاعدة معرفية لتحديد معالـ المشكبلت 
البحثية، كبمكرتيا كصياغة أىدافيا كتساؤالتيا، عبر القراءة المتأنية ليذه الدراسات، كلقد قامت 

ـ الدراسات السابقة يقسالتراث العممي المرتبط بمكضكع الدراسة بتلبعض الباحثة مف خبلؿ مسح 
 التي حصمت عمييا إلى ثبلثة محاكر كىي:

 .في الصحافة القائـ باالتصاؿتتعمؽ بدراسات  -1

 دراسات تناكلت بيئة العمؿ في الصحافة. -6

 .لمصحفييف داء المينياألبؽ دراسات تتعم -7
 

 :في الصحافة باالتصاؿ ـالدراسات التي تتعمؽ بالقائ: األكؿالمحكر 
 

 : (1)(2015) يدراسة الدريمم -1
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك مفيكمي الحرية    

كالمسئكلية االجتماعية في الصحافة الفمسطينية، ككصؼ أكضاع الحرية الصحافية في المناطؽ 
ٌ                                                                الفمسطينية، حيث تكك ف مجتمع الدراسة مف القائميف باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية                    

أسمكب المسح الشامؿ، كىي  ةالباحث تالثبلث: القدس، الحياة الجديدة، فمسطيف، حيث اعتمد
 كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة، مف البحكث الكصفية، كاستخدمت منيج الدراسات المسحية،

كمف أىـ النتائج التي تكصمت  كتـ جمع البيانات باالعتماد عمى صحيفة االستقصاء كالمقابمة.
 لدراسة:ليا ا
حافة الفمسطينية اتجاىات الصفي أف اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك مفيكـ الحرية  -أ 

 .يجابي، كما تبيف أف تأثير ممكية الصحؼ عمى ىذه االتجاىات إإيجابية
أبرز الضغكط التي تكاجو القائـ باالتصاؿ ىي الضغكط السياسية كالحزبية، كما جاء  -ب 

العمؿ الصحفي تدخؿ رؤساء التحرير في تغطية  في مقدمة المعكقات التي تكاجو حرية
 كمعالجة المكضكعات الصحفية.

تبيف أف القائميف باالتصاؿ مف قطاع غزة يمتمككف اتجاىات أكثر إيجابية نحك مفيكمي  -ج 
الحرية كالمسئكلية االجتماعية مف القائميف باالتصاؿ مف الضفة الغربية، كأف القائميف 

 .غيرىـ مككف اتجاىات إيجابية أكثر مفباالتصاؿ في صحيفة فمسطيف يمت

                                                           

، اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك مفيكمي الحرية كالمسئكلية االجتماعية في الصحافة الفمسطينية ( الدريممي1)
 .: دراسة ميدانيةـ6117 -:611اليكمية خبلؿ الفترة 
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 : (1)(2014) الراجحيدراسة  -2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ المحرريف البرلمانييف بالصحؼ الككيتية  
كىي دراسة  اء مجمس األمة الككيتي اللتزاميـ،بالمسئكليات األخبلقية كالقانكنية، كتقييـ أعض

( 63عبلمي، كتمثمت عينة الدراسة في المحرريف كبمغت )كصفية اعتمدت عمى منيج المسح اال
       ن                                                    ( عضكا ، كاستخدمت الدراسة أداة االستبانة كالمقابمة المقننة. 66مفردة، كأعضاء مجمس األمة )

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
%( 65.1أف نسبة الصحفييف الذيف لـ يحصمكا عمى دكرات تدريبية في ىذا المجاؿ ) -أ 

 %(.34.9كالذيف حصمكا عمى دكرات )
%( يركف أف عبلقة المحرريف بأعضاء مجمس األمة تحكميا 52.3أف نسبة ) -ب 

 كىذه العبلقة ال تؤثر عمى تغطية الشئكف البرلمانية. ،االستقبللية كالمينية
أف نسبة المحرريف الذيف ال يحرصكف عمى الرجكع لمميثاؽ الصحفي عندما تكاجييـ  -ج 

 %(.52.4%( كالذيف يرجعكف لمميثاؽ )11.1بأخبلقيات المينة ) مشكمة تتعمؽ
 

 : (2)(2014) حسيفدراسة   -3
كالعكامؿ التي  ،ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى السياسات التحريرية لمصحؼ الخميجية 

تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ خاصة في ظؿ التطكر التكنكلكجي كاستخداـ التكنكلكجيا 
كصفية استخدمت منيج المسح،  صاؿ كاالنترنت. كىي دراسةات االتكالحاسبات كشبك

كتمثمت عينة الدراسة في العامميف بالصحؼ الخميجية، كاستخدمت أداة الدراسة االستبانة، 
لمتعرؼ عمى آرائيـ في مبلمح السياسة التحريرية التي تمتـز بيا الصحؼ التي يعممكف بيا، 

دل اعتمادىـ عمى الكسائط التكنكلكجية في كمدل عبلقتيـ بالمضمكف اإلعبلمي لمصحؼ، كم
 . كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:تغطيتيـ اإلخبارية

أف درجة الحرية التي يسمح بيا النظاـ السياسي كمدل االلتزاـ باألخبلقيات ىي مف  -أ 
                    ن                                     أكثر العكامؿ تأثيرا  في السياسة التحريرية لمصحؼ الخميجية.

                                   ن                       التصاؿ في الصحؼ الخميجية راضكف نسبيا  عف السياسات التحريرية أف القائميف با -ب 
 كيشعركف بأف العمؿ بالصحافة قد يجعميـ أكثر حرية في التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ.

                                                           

الراجحي، المسئكليات األخبلقية كالقانكنية لممحرريف البرلمانييف في الصحافة الككيتية مف منظكر القائـ  (1)
 .: دراسة ميدانية(969->=7)ص ص ييفباالتصاؿ كالبرلمان

  .حسيف، السياسات التحريرية لمصحؼ الخميجية كالعكامؿ المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ: دراسة ميدانية (2)
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أىـ المقترحات التي تقدـ بيا القائمكف باالتصاؿ تكفير الميارات التي يحتاجيا الصحفي  -ج 
 %(.69.9ية كمعنكية لممتميزيف بنسبة )%(، كمنح حكافز كمكافآت ماد83.5بنسبة )

 

 : (1)(2013) النجار دراسة  -4
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة الضغكط المينية كاإلدارية التي تمارس  
عمى القائـ باالتصاؿ في الصحؼ المصرية، كالتعرؼ عمى العبلقة بيف الصحفي كمصادر 

ي عمميـ، كقد ت التي تكاجو الصحفييف فاألخبار، باإلضافة إلى رصد المشاكؿ كالعقبا
المسح اإلعبلمي، كالمنيج المقارف، كقد طبقت الباحثة استمارة  اعتمدت الدراسة عمى

ممف يعممكف في الصحؼ القكمية   ن ا  ( صحفي350االستبياف عمى عينة مف الصحفييف قكاميا )
 :كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىمياكالحزبية كالخاصة.  

عدـ كجكد فركؽ في المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو الصحفي في الحصكؿ عمى األخبار  -أ 
 ( فيما عدا مشكمة الكقت.0.05غير دالة عند مستكل ) 2كالمعمكمات حيث كانت قيمة كا

                                      ن                               كجكد فركؽ في ممارسة رئيس التحرير ضغكطا  عمى الصحفييف عند مستكل الداللة  -ب 
(0.01.) 

( المصادر-المنافسة –الكقت  –لضغكط المينية )المساحة كجكد فركؽ في مدل تأثير ا -ج 
 (.0.001دالة عند مستكل ) 2عمى مكضكعية الصحفييف، حيث كانت قيمة كا

 
 

 : (2)(2013أبك حاتـ )دراسة   -5
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ التي تؤثر في الحصكؿ عمى  

حديد مصادر المعمكمات الصحفية، ككيفية المعمكمات الصحفية في اليمف، حيث عممت عمى ت
التعامؿ معيا، كالمعايير التي يتبناىا الصحفيكف في انتقاء مصادرىـ، كالتعرؼ عمى الصعكبات 
كالمعكقات التي تكاجو الصحفييف أثناء البحث عف المعمكمات. كقد استخدـ الباحث منيج 

        ن             ( مبحكثا ، ينتمكف إلى 291) فالمسح، كاعتمد في دراستو عمى االستبياف عمى عينة مككنة م
                                      ن                                       جميع كسائؿ اإلعبلـ المحمية المختمفة، فضبل  عف عدد كبير مف المراسميف لكسائؿ اإلعبلـ 

 كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: الخارجية.

                                                           

( النجار، الضغكط المينية كاإلدارية التي تمارس عمى القائـ باالتصاؿ في الصحؼ المصرية: دراسة 1)
 ميدانية. 

 ميدانية.الصحفية في اليمف: دراسة  لمؤثرة في الحصكؿ عمى المعمكمات( أبك حاتـ، العكامؿ ا2)
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المصادر التي يعتمد عمييا الصحفيكف في الحصكؿ عمى  ىي أكؿ ككاالت األنباءأف  -أ 
ثـ المؤتمرات  شيكد العيافثـ المسئكؿ المباشر جاء بعدىا (، 196كرار )المعمكمات بت

 .الصحفية
بتكرار  المعمكمات،تحكـ مصادر ىي  أكثر الضغكط التي يتعرض ليا الصحفيكفأف  -ب 

(، كضغكط قكل اإلرىاب في آخر قائمة الضغكط التي يتعرض ليا الصحفيكف، 180)
 .(51بتكرار )

فييا العامؿ السياسي باالجتماعي  أثرعمؿ في بيئة يتي يأف القائـ باالتصاؿ اليمن -ج 
 .باالقتصادم بالقبمي بالديني بالجغرافي

 
 

 : (1)(2013األكشر )دراسة   -6
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ كعبلقتيا 

تككنت عينة الدراسة مف  بفنكف التحرير الصحفي في الصحؼ المصرية القكمية كالخاصة، حيث
، كىي مف الدراسات  عينة مف القائميف باالتصاؿ في صحيفتي: األىراـ، كالمصرم اليـك
الكصفية، كاعتمدت عمى منيج المسح اإلعبلمي بشقيو الميداني كالتحميمي، كتـ جمع البيانات 

ف أىـ كم باالعتماد عمى صحيفة تحميؿ المضمكف كصحيفة االستقصاء كالمقابمة الشخصية.
 النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:

كجكد اختبلفات لنكع التأثير بالنسبة لمعكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ باختبلؼ  -أ 
نكع الصحيفة التي يعممكف بيا، ككجكد ارتباط طردم تاـ بيف ترتيب اىتماـ صحيفتي 

 الدراسة كالقائميف باالتصاؿ لممكاد التحريرية.
لة إحصائية بيف متكسطات درجات مجمكعات القائميف باالتصاؿ كجكد فركؽ ذات دال -ب 

في صحيفتي األىراـ كالمصرم اليكـ في درجة تبني أساليب تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 
.  بالعمؿ الصحفي لصالح القائميف باالتصاؿ في صحيفة المصرم اليـك

 -تماء الحزبياالن –اإلقامة  –التخصص  -مف متغيرات )النكع                  ن تبيف عدـ تأثير كبل   -ج 
العمر( عمى درجة تأثير العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ في  -سنكات الخبرة

 الصحؼ عينة الدراسة، بينما تؤثر كظيفة القائميف باالتصاؿ عمى ىذه الدرجة.
 
 

                                                           

( األكشر، العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ كعبلقتيا بفنكف التحرير الصحفي في بعض الصحؼ 1)
 المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية مقارنة.
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 :( 1)(2013) الزيانيدراسة   -7
ييف في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الضغكط المينية التي تؤثر عمى الصحف

، كذلؾ مف خبلؿ ا عمى أداء عممو الصحفي بفعاليةكمدل تأثيرى ،الصحؼ اليكمية البحرينية
،  ن ا  ( صحفي177منيج المسح االعبلمي، مف خبلؿ أداة االستبياف كتـ تطبيقو عمى عينة قكاميا )

 ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:حيث استخدـ نظرية القائـ باالتصاؿ
 درجة الضغكط التي يتعرض ليا الصحفيكف في الصحافة البحرينية اليكمية.تدني  -أ 
 تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة التعرض لمضغكط في ضكء سنكات الخبرة. -ب 
كجكد العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى أداء الصحفييف لعمميـ مثؿ عدـ الشعكر باألماف  -ج 

 .الكظيفي، كعدد ساعات العمؿ
 

 

 : (2)(2013بد )عادراسة   -8
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الضغكطات كالمعكقات التي تكاجو الصحفييف 

كالتي تحد مف حرية عمميـ كحركتيـ، كذلؾ  ،الفمسطينييف خاصة كاألجانب عامة في قطاع غزة
مف خبلؿ منيج المسح االعبلمي، مف خبلؿ أدكات الدراسة كالتي تتمثؿ في المقابمة كاالستبياف 

كتكصمت الدراسة إلى ، كاستخدـ نظرية الحرية،  ن ا  ( صحفي60ـ تطبيقو عمى عينة قكاميا )كت
 مجمكعة مف النتائج أىميا:

تكجد صعكبات تحد مف حرية الصحافة  -      ن أحيانا   –% مف المبحكثيف أجابكا بأنو 38.33أف  -أ 
            ن                          % أجابكا فعبل  تكجد صعكبات تكاجو الصحفي 26.67في قطاع غزة، في حيف أف 

 يني.الفمسط
أف أكثر العكامؿ التي تحد مف العمؿ الصحفي ىي النظاـ السياسي الحاكـ، ثـ السياسة  -ب 

 االعبلمية لممؤسسة، ثـ العادات كالتقاليد.
الضغكطات التشريعية كالقانكنية التي تحد مف العمؿ الصحفي ىي ضغكطات القكانيف  أكثر -ج 

 %.60ت %، أما الضغكطات االقتصادية فقد بمغ51.66األمنية بنسبة 
 
 
 

 

                                                           

دراسة ميدانية عمى عينة  -تصاؿ في الصحافة البحرينية الزياني، الضغكط المينية المؤثرة عمى القائـ باال (1)
 (.:89-877ص)ص  مف الصحفييف في الصحافة اليكمية البحرينية

 (.1=9-;:9ص )ص  دراسة استطبلعية -( عابد، "ضغكط القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية2)
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 : (1)(2011سعيد )دراسة   -9
كاختبار مدل قكة ثباتيا في ظؿ  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ نظرية حارس البكابة

تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات، كدراسة تكنكلكجيا االتصاؿ كتأثيراتيا عمى فرضيات النظرية، 
داني كعينة مف الفضائيات حيث تككنت عينة الدراسة مف القائميف باالتصاؿ في االعبلـ السك 

االستبياف،  منيج المسح مف خبلؿ أداةاستخدمت الدراسة  العربية، كجميكر المشاىديف، كقد
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:كالمقابمة كالمبلحظة، 

يجابي لحرية االعبلـ كالتعبير،  ن      ا  غير إ% مف المبحكثيف يؤكدكف أف ىناؾ كضع83 -أ 
ر عمى السيادة                                                ٌ االختراؽ اإلعبلمي بكاسطة شبكات التمفزة كاالنترنت أث   % يركف أف94ك

 القكمية لمدكلة.
نتاج القيـ تكنكلكجي ىك مف يفرض ىيمنتو عمى إأف مف يممؾ الثالكث الأكد المبحكثكف  -ب 

% أف الصحافة االلكتركنية كمساحات حرية التعبير في 95كالرمكز، فيما اعتبر 
 عممية حراسة البكابة في الصحافة الكرقية عديمة الجدكل. الكسائط االلكتركنية جعمت

 

 : (2)(2009الترؾ )راسة د -10
الخصائص المينية كالنفس اجتماعية لمصحفييف ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر 

، كالبحث في العبلقة بيف االتجاىات الفمسطينييف عمى اتجاىاتيـ نحك االحتراؼ الميني
الحترافية لدل الصحفييف الفمسطينييف، كقد استخدمت الدراسة المنيج االحترافية كالخصائص ا

المسحي مف خبلؿ أداة المقابمة كاالستبياف التي تـ تكزيعيا عمى جميع الصحفييف العامميف في 
        ن             ( صحفيا  في قطاع غزة.365عينة الدراسة ) تالصحؼ اليكمية كاألسبكعية كالمجبلت كبمغ

 يا الدراسة:كمف أىـ النتائج التي تكصمت ل
 

تطكير العمؿ في الصحؼ الفمسطينية كالنيكض بالصحفي مف كجية نظر  تتمثؿ سبؿ -أ 
الصحفييف الفمسطينية: االىتماـ بالتدريب كالتأىيؿ، كتطكير القدرات الفنية، كاعداد قانكف 

 .لتنظيـ العمؿ الصحفي

                                                           

لبكابة: دراسة كصفية عمى القائـ سعيد، تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كتأثيرىا عمى نظرية حارس ا (1)
 ـ.6111 ->611باالتصاؿ في اإلعبلـ السكداني كعينة مف الفضائيات العربية، في الفترة مف 

الترؾ، أثر الخصائص المينية كالنفس اجتماعية لمصحفييف الفمسطينييف عمى اتجاىاتيـ نحك االحتراؼ  (2)
 الميني.
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ني الركاتب، كقيكد أثناء عمميـ مجمكعة مف المشاكؿ كالعقبات كمنيا تد تكاجو أفراد العينة  -ب 
الصحفي، حرية التعبير، كعدـ كجكد تأميف كضماف اجتماعي، كعدـ تعاكف المسئكليف مع 

 الحصكؿ عمى المعمكمات. كمشكمة
ضعؼ األكاصر االجتماعية بيف الصحفييف خارج العمؿ، كما أف بيئة العمؿ الصحفي   -ج 

كثيقة باالحتراؼ الصحفي  اسية( في فمسطيف ليا عبلقةي)االقتصادية أك االجتماعية أك الس
 .عمى الصحافة كالصحفي المحترؼ كالعمؿ الصحفي

 

 : (1)(2007أحمد )دراسة   -11
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الرضى الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ في 
الصحافة الفمسطينية في قطاع غزة، كذلؾ بقياس مستكل الرضا الكظيفي لديو طبقا لممتغيرات 

رافية، حيث تككف مجتمع الدراسة مف القائميف باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية في الديمغ
قطاع غزة ، كقد استخدمت الدراسة منيج المسح الشامؿ مف خبلؿ أداة االستبياف كالمبلحظة 

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة: بالمشاركة.
% 59.6لصحافة الفمسطينية بمغ أف مستكل الرضا الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ في ا -أ 

كىي نسبة سمبية بحيث حظيت أعمى نسبة لمرضا في مجاؿ العكامؿ الذاتية، ثـ مجاؿ 
 العبلقة مع رؤساء العمؿ، فمجاؿ العكامؿ المينية.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تبعا لمتغير تبيف   -ب 
حيث  ،جاالت الدراسة باستثناء ضغكط الجميكرالمؤىؿ العممي، أك متغير النكع في م

 كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح الذككر.
تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيرات ممكية الصحؼ، كمتغير االنتماء  -ج 

 السياسي كمتغير العمر في بعض المجاالت.
 

 : (2)(2005يكنس )دراسة  -12
مى العكامؿ المؤثرة عمى أداء القائـ باالتصاؿ في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ ع 

الصحؼ اإلماراتية الحككمية في ظؿ تصاعد المنافسة اإلعبلمية، حيث سعت الدراسة إلى رصد 
كتحميؿ العكامؿ التي تؤثر عمى أداء الصحفييف في الصحؼ الحككمية بصحيفتي البياف 

                      ن     فييا منيج المسح معتمدا  عمى  كاالتحاد اإلماراتية، كىي دراسة كصفية، استخدـ الباحث

                                                           

 .تصاؿ في الصحافة الفمسطينية: دراسة ميدانية في قطاع غزةأحمد، الرضا الكظيفي لدل القائـ باال (1)
 .( يكنس، العكامؿ المؤثرة في أداء القائـ باالتصاؿ في الصحؼ اإلمارتية الحككمية2)
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كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف        ن  ( صحفيا . 60و عمى عينة قكاميا )االستبياف حيث طبق
 النتائج مف أىميا:

يستخدـ غالبية الصحفييف تكنكلكجيا المعمكمات في الممارسات الصحفية، كيتأثر أدائيـ  -أ 
 بعدة عكامؿ منيا بيئة العمؿ الصحفي داخؿ الصحيفة.

%( ذكركا أنو تكجد صعكبات في الحصكؿ عمى المعمكمات التي يحتاجيا 80) أف -ب 
 الصحفي في عممو.

تتعدد العكامؿ التي تؤثر عمى الصحفييف منيا عكامؿ تتعمؽ بمساحة النشر ككثرة األعباء  -ج 
 كالمياـ الصحفية لممحرر كاألمف الكظيفي كالمنافسة بيف الزمبلء.

 

 
 

 تناكلت بيئة العمؿ في الصحافة:المحكر الثاني: الدراسات التي 
 

 : Ziani (2015)(1) دراسة -13
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االحتراؼ الميني الصحفي، كاألبعاد المتعمقة 

 إلى الدراسة ىذه بطبيعة العمؿ الصحفي التي تؤثر عمى عممو في صحيفتو اليكمية ، كتنتمي
 كالمقارف، المسح، منيج: ىما يفأساسي منيجيف عمى اعتمدت حيث الكصفية، الدراسات
يعممكف في الصحؼ   ن ا  ( صحفي230مف ) كالمقابمة، كتككنت العينة االستبياف، أداة باستخداـ

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: .البحرينية، كىي )الكطف، الكسط، البمد(
ف العامميف ف في صحيفة الكطف أكثر عرضة لئلجياد كالضغط مف الصحفييالصحفيك  -أ 

 .في صحؼ الدراسة األخرل، كذلؾ الختبلؼ بيئة العمؿ في كؿ منيـ
 يؤثر متغير الخبرة بنسبة مرتفعة في األداء الميني لمصحفييف.  -ب 
تبيف أف الصحفييف العامميف في صحيفة الكطف يعانكف مف انعداـ األمف الكظيفي   -ج 

 بشكؿ أكبر مف الصحفييف العامميف في صحؼ الدراسة األخرل. 
 

 : Macku (2013)(2) دراسة -14
(، حيث Mafraىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى بيئة العمؿ الصحفي في دار النشر )

 الدراسات إلى الدراسة ىذه كتنتمي  ي                                                   ت عد كاحدة مف أكبر شركات االعبلـ في الجميكرية التشيكية،
                                                           

(1)Abdul Karim ziani, Work Stress On The Bahraini Journalist 

(p.p. 424-445). 

(2)Lucie Macku, Journalist and His Working Environment, ) Case Study of  a Czech 

Publishing House), (p.p. 671-68- ). 



14 

( 40نة قدرىا )المقابمة عمى عي  أداة باستخداـ المسح، منيج عمى الكصفية، كقد اعتمدت
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف (، Mafra     ن                          صحفيا  ممف يعممكف في دار النشر )

 أىميا:
عدـ كجكد اتصاؿ فعاؿ بيف الصحفييف العامميف في دار النشر باختبلؼ أقساميا  -أ 

 كتخصصاتيـ فييا، كانما يكجد تعاكف فيما بينيـ في المطبكعات عمى االنترنت.
ف شددكا عمى ضركرة تقسيـ العمؿ بشكؿ فعاؿ كدقيؽ لمساعدتيـ في جميع الصحفيي  -ب 

 أداء عمميـ بكفاءة.
نما يكلكف   -ج                                            ن                              ال يعتبر الصحفييف غرؼ األخبار المتكاممة شيئا  يؤثر عمى عمميـ، كا 

 فيو أك مكقعو في الصحؼ.   ن                              ا  أكبر لمساحة القسـ الذم يعممكفاىتمام
 : (1)(2012عبد اهلل )دراسة  -15

تأثير سمات بيئة العمؿ الصحفي عمى القائميف باالتصاؿ اسة لمتعرؼ عمى ىدفت ىذه الدر 
، كقد 2011-2010ة دارسة تحميمية مقارنة في الفتر  كىي المصرية كاألردنيةفي الصحؼ 

نظرية القائـ باالتصاؿ، كاعتمدت الباحثة مي، كالمنيج المقارف، ك استخدمت منيج المسح اإلعبل
المقابمة المتعمقة، ات ىي: أسمكب المبلحظة بالمشاركة، ك عدة أدك عمى في جمع البيانات 

 باالتصاؿ في صحؼ الدراسة المصرية كاألردنية.  ن ا  ( قائم289)االستبياف الذم تـ تكزيعو عمى ك 
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:

متحكؿ عف مينة الصحافة ل  ن ا  أقؿ استعدادالمصرية إف القائميف باالتصاؿ في الصحؼ  . أ
 كلك براتب أعمي مما ىك األمر في الصحؼ األردنية. ينة أخرللم

الدراسة مف حيث أثر  يكجد اختبلؼ في آراء القائميف باالتصاؿ الممثميف لعينة . ب
الحكافز، فمنيـ مف يرل بأف ليا دكر ايجابي التكنكلكجيا الحديثة في زيادة فرص الترقي ك 

 كمنيـ مف يرل عكس ذلؾ.
جميع الصحؼ المصرية كاألردنية عمى ضركرة أف يككف  حرص القائمكف باالتصاؿ في . ج

 .            ن       ن                 الصحفي مفعبل  كممزما  في الصحؼ المصريةميثاؽ الشرؼ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دارسة  المصرية كاألردنية( عبداهلل، تأثير سمات بيئة العمؿ الصحفي عمى القائميف باالتصاؿ في الصحؼ (1
 .6111-6111تحميمية مقارنة في الفترة 
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 :  (1)(2012) بكشيخدراسة   -16
 في ممارسة الصحفي العمؿ بيئة تحدثو الذم التأثير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت 
 استخدمت كقد، الجزائر في لخاصا القطاع صحؼ لدل المكتكبة الصحافة مينة أخبلقيات
 قكاميا عمدية عينة عمى االستبياف، باستخداـ صحيفة دراسة الحالة المسحي ك المنيج الباحثة

كمف أىـ النتائج التي . الجزائرية اليكمي الشركؽ لجريدة الطاقـ الصحفي مف     ن فردا   (40)
 تكصمت ليا الدراسة:

 الصحفييف، عمؿ تكاجو التي معنكية،كال الماديةك  المينية، الصعكبات مف جممة رصد -أ 
التعبير.  في الحرية ىامش تقمص ثـ الرسمي، الخبر مصادر إلى الكصكؿ منيا صعكبة

 . الػمرضية غير المسؤكليف تعامؿ طريقة النفسي، ثـ كالضغط ،تدني األجكرك 
العمؿ  عمى المتكاصؿ كالتدريب التككيف غياب يعتبركف العينة أفراد مف% 80  -ب 

 الميني األداء مستكل تقيقر في  ن ا  ميم  ن ا  سبب اإلعبلمية المؤسسات في الصحفي
 . الخاصة المكتكبة الصحافة في كاألخبلقي

 عمى المساكمة مف     ن نكعا   تفرض الصحفي العمؿ بيئة أف العينة، أفراد مف% 70أكد   -ج 
: منيا كأخبلقية، مينية تجاكزات كجكد إلى الدراسة الصحافة، كخمصت مينة أخبلؽ
 .الدقة حساب عمى الصحفي بالسبؽ كاالىتماـ الخبر، صحة مف التحقؽ في التياكف

 

 : Murthy & G. Anita (2010)(2)دراسة  -17
 كسائط ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المبلمح االجتماعية الديمغرافية لممرأة في 
 كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسح باستخداـ .عمميا بيئة كدراسة الجماىيرم، اإلعبلـ

( مف النساء العامبلت في 145) مف تككنت منتظمة عشكائية عينةر اختيا تـاالستبياف، ك 
 أباد، براديش( كىي: )حيدر الصحؼ كشبكات التمفزيكف كاإلذاعة في ثبلث مدف مف كالية )اندرا

 (. كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:فيجاياكادا، فيساخاباتناـ
باحتراـ كتقدير كأف  كصحفيات يعاممكنيـ عامبلت يركف أف الذككرالنساء ال معظـ .أ 

خريف في متيـ مع الذككر اآليعاممكنيـ كمعام الذككر ىـزمبلء يركف إف 32.3%
 .العمؿ

                                                           

 .: دراسة حالةػة أخبلقيات المينػػةبكشيخ، بيػئػػة العمػػؿ الصحفػػي كأثػػرىا في ممارس (1)

(2( Murthy & G. Anita, Department of Journalism and Mass Communication, 

 (p p73–103). 
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ىناؾ فشؿ داخؿ المنظمات اإلعبلمية بعد تكفر مرافؽ رعاية ألطفاؿ النساء العامبلت  .ب 
 في العمؿ.

البد مف تكفرىا داخؿ المؤسسات اإلعبلمية في  ىناؾ احتياجات ىامة لممرأة العاممة .ج 
اليند كىي: )تكفير كسائؿ نقؿ لمنساء البلتي يعممف لساعات متأخرة، تكفير ساعات 

 عمؿ أكثر مبلئمة تتأقمـ مع احتياجات المرأة العاممة(.
 

 : (1)(2004)أبك حشيشدراسة   -18
كاألكضاع المحيطة األكضاع الداخمية المختمفة  إلى التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة

التعرؼ عمى خصائص القائـ كذلؾ ، ك الصحفي عمى العمؿمدل تأثيرىا ك  بصحؼ الدراسة 
عبلـ، كمسح تخدمت الدراسة منيج مسح كسائؿ اإلباالتصاؿ في صحؼ الدراسة ، كقد اس

ي الصحؼ في قطاع غزة مف خبلؿ يأساليب الممارسة، عمى عينة عمدية ىي مجمكعة صحف
حيث تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف الستبياف كالمبلحظة كالمقابمة، ا عدة أدكات ىي:
 النتائج أىميا:

ف عمى شيادات جامعية كمتخصصكف ر كالشباب كحاصمك غالبية الصحفييف مف الذكك  -أ 
 في االعبلـ كيتمركز جزء كبير منيـ في مدينة غزة.

ال غنى  كيفتقر إلى صفات أساسية ،يتمتع الصحفي الفمسطيني بصفات كقيـ ميمة  -ب 
، كما يكجد عنيا مثؿ المكضكعية كالحيادية كالضعؼ أماـ الماؿ كالمنصب كالتسييبلت

 .ضعؼ لدييـ في التكجو نحك التأىيؿ كالتدريب
كجكد ضعؼ في تكجو الصحفي تجاه تأىيؿ نفسو بنفسو، كضعؼ في تكفر سبؿ   -ج 

عدـ تدكير كعدـ اتباع نظاـ كاضح لمحكافز كالعقاب كالثكاب، ك  ،الحماية لمصحفييف
 الصحفييف بيف أقساـ الصحيفة كغياب الممارسة الديمقراطية.

 

 : (2)(2003)العبدمدراسة   -19
التكنكلكجيات ك التأثيرات الصحية لبيئة العمؿ المؤتمتة، ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى   

كزيع كتـ تالمسحي،  المنيج الباحث استخدـ كقدكالكطف"،  فجريدتي "عماالحديثة كتطبيقاتيا في 

                                                           

 ( أبك حشيش، بيئة العمؿ في الصحؼ الفمسطينية: دراسة لكاقع الصحؼ كالقائـ باالتصاؿ.1)
بيئة العمؿ الصحفي: دراسة ميدانية عمى المؤسسات  العبدم، التأثيرات الصحفية لمتكنكلكجيا المستخدمة في (2)

 الصحفية العمانية.
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أىـ النتائج التي كمف        ن  ( صحفيا . 98عمى عينة قكاميا )ف فتياالستبياف عمى العامميف بالصحي
 تكصمت إلييا الدراسة ىي:

مف المخاطر الصحفية المحيطة بالعامميف في المؤسسات الصحفية العمانية  كجكد عدد  -أ 
و اإلرىاؽ % يمي50خاصة المتعامميف مع تكنكلكجيا الحاسب اآللي كجاء الصراع بنسبة 

 %.47.2بنسبة 
غياب التشريعات التي تنظـ العمؿ في المؤسسات الصحفية العمانية بغرض الحفاظ  -ب 

 عمى صحة كسبلمة العامميف بيا بما يعكس الغياب اإلدارم بيذه النقطة.
غياب الضمانات الصحية التي تكفرىا المؤسسات الصحفية العمانية لمصحفييف  -ج 

 خاص لممؤسسة لعبلج المصابيف. فبل يكجد طبيب ،كالعامميف بيا
 
 

 : Pollard(2000)(1)دراسة   -20
العمػػؿ  كمتطمبػػات المؤسسػػة متطمبػػات بػػيف ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى المكازنػػة 

 فػي لمعػامميف الػكظيفي الرضػا عمى المعادلة ىذه نتيجة كأثر األخبار مجاؿ في االحترافي
 قكاميػػا الطبقيػػة العشػػكائية العينػػة أسػػمكب الدراسػػة سػػتخدمتاإلخبارية الكندية كا المؤسسػات

 نتائج عدة إلى الدراسة كتكصمت االستبياف. صحيفة المعاينػػة باستخداـ كتمػػت مفػػردة، (636)
  أىميا:
 األخبار. مجاؿ في بالعمؿ أصدقائيـ تكصية حكؿ شككؾ لدييـ العينة حجـ نصؼ أف -أ 
 أخػػرل مػػرة الكظيفػػة نفػػس اختيػػار فرصػػة ليػػـ أتيحػػت لػػك لعينػػةا أفػػراد مػػف% 60 إف -ب 

 .لدييـ الكظيفي الرضا نسبة ارتفاع عمى يدؿ ما فسػػكؼ يختاركنيا،
نسبة العامميف في الصحؼ الذيف يشعركف بالرضا الكظيفي أكبر مف نسبة العامميف في  -ج 

 الكظيفي. الخدمة االخبارية اإلذاعية كالذيف يشعركف بالرضا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Pollard , Job satisfaction among news workers : The influence of professionalism 

, perceptions  of organizational structure , and social attributes , journalism 

Quarterly  (pp.682 – 697).  
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 لمقائـ باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية: دراسات األداء الميني: المحكر الثالث
 :  (1)(2017) األسمرمدراسة  -21

إلى التعرؼ عمى تأثير العكامؿ الداخمية في الصحيفة اإللكتركنية عمى الدراسة  ت  ى ىد ف
ي بيئة العمؿ الصحفي كالسياسة المحرر الصحفي أثناء أدائو الرسالة اإلعبلمية، كالتي تتمثؿ ف

التحريرية لمصحيفة كالقكانيف المنظمة لمعمؿ اإلعبلمي، ككذلؾ معرفة تأثير العكامؿ الخارجية؛ 
 كاستمارة المسحي المنيج الباحث استخدـ كقد.       ي                       التي ت سببيا جيات خارج المؤسسة أم تمؾ

 حؼ اإللكتركنية لكؿ مفعينة عشكائية مف بعض الصحفييف العامميف في الص عمى االستبياف،
       ن              ( صحفيا  ما بيف رؤساء 50)، كيقدر عددىـ ب"الكئاـ اإللكتركنية""سبؽ" كصحيفة  صحيفة

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة: التحرير كالمحرريف.
يتأثر القائـ باالتصاؿ في الصحؼ اإللكتركنية السعكدية بشكؿ كبير بالقضايا  -أ 

                    يً                                 ه عمى القضايا التي ت ي ـ المجتمع بشكؿ كبير؛ بينما جاءت االجتماعية؛ مف خبلؿ تركيز 
 العادات كالتقاليد كاألعراؼ مف أقكل العكامؿ االجتماعية المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ

 .في الصحؼ اإللكتركنية السعكدية
                                                                 ي ى       جاء عامؿ المعرفة كالقكانيف المنظمة لمعمؿ اإلعبلمي مف العكامؿ التي ت ع زز عمؿ  -ب 

لصحؼ اإللكتركنية السعكدية، كىك عامؿ ميـ في العمؿ الصحفي الصحفي في ا
 .الميني

أكدت الدراسة أف المعرفة كالقكانيف المنظمة لمعمؿ اإلعبلمي في العمؿ الميني ضعيفة  -ج 
لدل القائـ باالتصاؿ في الصحؼ اإللكتركنية السعكدية؛ كذلؾ بسبب أف الصحفي يمجأ 

 .لتعميمات منو     ن                               دائما  لتكجييات رئيس التحرير كيتمقى ا
 

 : (2)(2016عبد الحميد )دراسة  -22
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير التأىيؿ كالتدريب فى المؤسسات الصحفية كعبلقتو 
باألداء الميني لمصحفييف المصرييف، إلى جانب الكقكؼ عمى أىـ الصعكبات التي يكاجيكنيا 

كذج مقترح لمنيكض بالعممية التدريبية أثناء عمميـ كالتي تؤثر عمى أدائيـ الميني، كتقديـ نم
 كالتأىيؿ كاإلعداد الميني لمصحفييف المصرييف.

                                                           

 ميدانيةدراسة  :األسمرم، العكامؿ االجتماعية المؤثرة في أداء المحرريف في الصحؼ اإللكتركنية السعكدية(1) 
ٍ               عمى عينة مف الصحفييف في صحيفتي  سبؽ كالكئاـ".                               

: عبدالحميد، "التأىيؿ كالتدريب في المؤسسات الصحفية كعبلقتو باألداء الميني لمصحفييف المصرييف (2)
 .يةدراسة ميدان
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تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية، كيرتبط التصميـ الشكمي أك الييكمي لمبحث الكصفي 
بنكع المنيج الذم يتبعو الباحث في الدراسة، حيث تستخدـ الدراسة منيجيف أساسييف ىما: منيج 

كتكصمت  . ن ا  ( صحفي280كتككنت عينة الدراسة مف ) ،ح االعبلمي، كالمنيج المقارفالمس
 يا:ىمعدة نتائج مف أ إلىالدراسة 

ما مف قبؿ المؤسسات الصحفية لتنظيـ الدكرات التدريبية  حد إلىىناؾ اىتماـ  -أ 
 لممحرريف العامميف بيا.

لمكارد كاالمكانيات قمة ا)أبرز المشكبلت التي تكاجو الصحفييف في مجاؿ التدريب   -ب 
ضعؼ قدرات كميارات ، ك جكد برامج تدريبية حديثة كمتطكرةعدـ ك ، ك كالميزانيات
 عدـ الربط التدريب النظرم بالتطبيؽ العممي كالميداني.، ك المدربيف

 تأثير لممتغير السياسي عمي األداء الميني لمصحفييف المصرييف.  -ج 
 

 : (1)(2015أبك ماضي )دراسة  -23
ى التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ الدراسة إل تىدف

كتنتمي ىذه الدراسة  الجتو لقضايا االنقساـ الفمسطيني.أثناء معاليكمية الفمسطينية  في الصحؼ
 ع بيانات، كتـ جمالباحثة منيج الدراسات المسحية كاستخدمت ،إلى البحكث الكصفية التحميمية

كب تحميؿ المضمكف في سمأكما تـ استخداـ ة مف خبلؿ صحيفة االستقصاء، انيالدراسة الميد
كشممت عينة الصحؼ صحيفتي  الدراسة التحميمية مف خبلؿ أداة تحميؿ المضمكف،جمع بيانات 
كمف أىـ  .ـ14-7-2009كحتى  2007-14-7مف في الفترة ة كفمسطيف، الحياة الجديد

 النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:
مكضكعات ي تغطية ز العكامؿ التي تؤثر عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ فأبر  أف -أ 

االنقساـ الفمسطيني كانت لصالح االنتماءات كاالتجاىات الفكرية، تمتيا السياسات 
 التحريرية كنمط الممكية.

أف السياسة التحريرية لممؤسسة ال تسمح بالنقد المباشر لمنظاـ السياسي المكالية لو، في   -ب 
يف أف الصحيفة تنشر األخبار التي تتفؽ مع تكجياتيا الفكرية كالسياسية فقط في ح

 قضية االنقساـ.
لمصحيفة  الجية المالكةأف ميمة ك     ن       ن      ن  حزبا  سياسيا  معينا ،  الجية المالكة لمصحيفة تتبع -ج 

 عف مكاقفو كسياساتو.ك  ،عف الحزب الذم تتبع لو تكمف بالدفاع
                                                           

: ( أبك ماضي، العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطيني(1
 .دراسة ميدانية تحميمية
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 :  Ireri(2015)(1) دراسة  -24
ت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الرضا الكظيفي لمصحفييف الكينييف في كظائفيـ ىدف 

 تـبالرغـ مف انخفاض الدخؿ، كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسح باستخداـ االستبياف، ك 
 مؤسسات فيالعامميف  مف الصحفييف الكينييف( 504) بكاقع منتظمة عشكائية عينةر اختيا

 جزئي، كاستيدفت كبدكاـ كعقكد متفرغيف صحفييف الدراسة تكخاصة، كتناكل عامة إعبلمية
 كمنتجي المكاتب المحرريف، كرؤساء ككبار المراسمكف، كالمحرركف،: الصحفييف أنكاع جميع

ت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التمفزيكنية. كقد تكصم األخبار كمذيعي كاإلذاعة، التمفزيكف
 :مف أىميا

 
اد فكما أ٪(. 83) الحالية كظائفيـ عف راضكف لصحفييفا مف العظمى الغالبية أف .أ 

 الكظيفي، كاألمف أف المؤشرات الرئيسية لمرضا الكظيفي لدييـ ىي: )الدخؿ، الصحفيكف
 الكظيفي( كاالستقبلؿ

 في الصحفييف ربع مف يقرب ما كيندرج. الشيرم دخميـ عف راضيف غير٪( 61.8) أف .ب 
 .أمريكيا دكالرا 625 إلى أمريكيا رادكال 375 البالغة الشيرية الركاتب شريحة

سكاء في  حد أتفؽ كبل الجنسيف مف الذككر كاالناث مف الصحفييف عف رضاىـ عمى .ج 
 . كظائفيـ

 

 : (2)(2014) ماضي دراسة -25
 باالتصاؿ لمقائميف الميني األداء في المؤثرة العكامؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت 

 المكاقع فى باالتصاؿ القائميف المينية السمات خبلؿ مف ذلؾك  ،اإلخبارية اإللكتركنية المكاقع في
اإلعبلمي، منيج المسح استخدمت الباحثة فييا  ،اإلخبارية، كىي دراسة كصفية اإللكتركنية

كىي )مكقع  تمثؿ مجتمع الدراسة التياختارت الباحثة عينة الدراسة مف المكاقع اإلخبارية حيث 
، كبكابة الكفد، كمصراكم البديؿ اإللكتركني، كمكقع البكاب ة نيكز، كاليكـ السابع، كالمصرم اليـك

          ن ( مبحكثا .143اإللكتركني( كقامت بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف القائميف باالتصاؿ بمغت )
 
 

                                                           
(1) Kioko Ireri, High Job Satisfaction Despite Low Income- A National Study of 

Kenyan Journalists (pp. 164-186). 

 المؤثرة في األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ في المكاقع اإلخبارية اإللكتركنية. العكامؿ ( ماضي، 2)
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 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
 المكاقع يف بزمبلئو باالتصاؿ القائـ عبلقة بيف معنكية داللة ذات عبلقة تكجد -أ 

 .اإلخبارية اإللكتركنية
 صقمت الدكرات ىذه فكأ متخصصة، تدريبية دكرات المبحكثيف مف% 62.9 تمقى -ب 

 مجاؿ فى المتعددة الكسائط استخداـ كفى الحديثة، التقنيات مع التعامؿ فى مياراتيـ
 .اإلخبارية المكاقع داخؿ العمؿ

 األداء مستكل بالجميكر باالتصاؿ القائـ عبلقة بيف معنكية داللة ذات عبلقة تكجد ال -ج 
 لديو. يالمين

 

 : Mellado(2014)(1)  دراسة -26
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األدكار المينية لمصحفييف في المحتكل اإلخبارم  

في الصحافة الكطنية التشيمية، كىي دراسة كصفية استخدـ فييا الباحث منيج المسح اإلعبلمي 
 ,El Mercurioغير منتظمة مف األخبار في الصحؼ المطبكعة )مف خبلؿ مسح عينة طبقية 

La Tercera, Las Últimas Noticias, La Cuarta, and La Nación  بمغت )
( قصة إخبارية في الصحؼ المذككرة، كذلؾ لمتعرؼ عمى أدكار الصحفييف المينية في 1988)

اسة إلى مجمكعة مف النتائج كقد تكصمت الدر تمؾ األخبار كطرؽ سردىـ لؤلحداث كالتقارير. 
 مف أىميا:

استخدـ الصحفيكف في عرضيـ لؤلحداث الكطنية في البعد المعمكماتي العكاطؼ بنسبة  -أ 
%، كأف نسبة العناكيف التي تفيد بكجكد خمفيات معمكماتية لدل الصحفي بمغت 14.3
11.8.% 

كىذا بدكره  ،تترتبط الصحؼ التشيمية بالمصالح التجارية كالسياسية في مختمؼ المجاال -ب 
مبي، ألف غالبية الصحؼ يؤثر عمى أداء الصحفي مف حيث تناكلو لؤلخبار بشكؿ س

 ىا عمى التمكيؿ.يتكقؼ بقاؤ 
الصحفيكف في غالبية الصحؼ التشيمية ىـ صحفيكف في مؤسسات السمطة السياسية  -ج 

%( كىذا مف شأنو أف يؤثر عمى األداء الميني 68كاالقتصادية بنسبة قد تصؿ )
 فييف.لمصح

  

                                                           

)1  ( Mellado ,C. & Lagos, C, Professional Roles in News Content: Analyzing 

Journalistic Performance in the Chilean National Press, (pp.2090–2112). 
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 : (1)(2013كافي )دراسة  -27
ىدفت الدراسة إلى محاكلة االرتقاء بمستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في مؤسسات 
اإلعبلـ في قطاع غزة، إلى جانب التعرؼ عمى مستكيات الرضا الكظيفي لدل العامميف، كمف 

الذاتية كاإلدارية  ثـ تحديد ىذا المستكل، كذلؾ التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف بعض العكامؿ
 كالمينية، كبيف الرضا الكظيفي.

تنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصفية، حيث استخدـ الباحث المنيج المسحي، باالعتماد 
عمى أداة االستبانة، كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في المؤسسات اإلعبلمية داخؿ 

 ف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:كم .     ن صحفيا   (750)قطاع غزة كالبالغ عددىـ 
أف أىـ العكامؿ التي تحقؽ الرضا الكظيفي لمعامميف في المؤسسات اإلعبلمية  -أ 

األداء الميني، ىي الجكانب االقتصادية المتمثمة في  عمىالفمسطينية، كليا تأثير 
 الحكافز كالعبلكات كالبداالت المالية.

لمعامميف في المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية أف العامؿ الثاني في الرضا الكظيفي   -ب 
ىي العكامؿ الذاتية لممكظفيف كتمثمت في مكانة العمؿ في المجتمع، كالطمكحات 

 كالعبلقات االجتماعية المميزة بيف العامميف كالنخب االجتماعية. الشخصية،
 أف العبلقة بيف العامميف في المؤسسات اإلعبلمية مف رؤساء كزمبلء كعبلقة ذلؾ -ج 

 بالرضا كأثره عمى األداء الميني جاءت مرضية كامتازت بالكد كالتعاكف.
 

 : (2)(2013الخداـ ) دراسة -28
األردف. كاعتمدت الدراسة عمى  في اإلعبلمية الممارسة تعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

      ن إعبلمي ا (245) مف تككنت منتظمة عشكائية عينة اختيار تـمنيج المسح باستخداـ االستبياف، ك 
عبلميةك   كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:.        ا 

 المكضكعات نكع كعمى اإلعبلمية، الممارسة عمى االجتماعي لمعرؼ كاضح تأثير كجكد .أ 
 الشخصية، باألمكر تتعمؽ التي تمؾ بخاصة فييا، الخكض لئلعبلمي يمكف التي

 ة.كالجنسي كالقانكنية
 كمدكنات اإلعبلمي الشرؼ كمكاثيؽ المينية، معاييربالة )المتمثم اإلعبلمية لممينية أف  .ب 

 .اإلعبلمية الممارسة مستكل عمى      ن تأثير ا(، السمكؾ
                                                           

امميف في مؤسسات اإلعبلـ الفمسطينية كأثره عمى األداء الميني: دراسة كافي، الرضا الكظيفي لدل الع (1)
 .ميدانية

 األردف. في كالقانكف كالعرؼ المينية بيف اإلعبلمية الخداـ، كالركاشده، الممارسة( 2)
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 لمتغير    ن تبع ا اإلعبلمية الممارسات مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ .ج 
 .لئلعبلمييف التعميمي كالمستكل الشيرم، الدخؿ الجنس،

 نكع لمتغير    ن تبع ا اإلعبلمية، الممارسات مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد .د 
 يعممكف الذيف اإلعبلمييف لصالح النتائج كجاءت اإلعبلميكف، فييا يعمؿ التي المؤسسة

 .المطبكع كاإلعبلـ اإللكتركني، اإلعبلـ في
 

 : (1)(2013كىبي )دراسة   -29
ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد كتكصيؼ كتفسير أساليب الممارسة المينية لمقائـ 

تصاؿ في مجاؿ التغطية االعبلمية في أقاليـ الصعيد كالتعرؼ عمى الضغكط كالمشكبلت باال
التي تعترض عمؿ المراسؿ الصحفي كتعكؽ أداءه الميني، كذلؾ مف خبلؿ منيج المسح 

في         ن ( مراسبل  150كالمنيج المقارف، مف خبلؿ أداة االستبياف كتـ تطبيقو عمى عينة قكاميا )
 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:حيث محافظات الصعيد، 

 السياسة التحريرية لمصحيفة عمى أداء الصحفييف.تؤثر  -أ 
% مف أفراد العينة أف المؤسسة تقكـ بعمؿ دكرات تدريبية منتظمة، في حيف 55 يرل  -ب 

 يقـك المراسؿ بمبادرات شخصية منو لتنمية مياراتو.
% ينمكف مياراتيـ 13سة الذاتية، بينما % أنيـ يكتسبكف الخبرة مف الممار 30يعتقد   -ج 

 مف خبلؿ شبكة االنترنت.
 

 : (2)(2011المنيع )دراسة  -30
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المعكقات المينية كغير المينية التي تؤثر عمى 
الصحفييف في الصحؼ السعكدية أثناء تغطية األحداث المحمية كالتي تؤثر عمى األداء الميني 

عتمد الباحث عمى منيج المسح اإلعبلمي، مف خبلؿ أداة االستبياف عمى عينة مف ليـ. كقد ا
%( مف المجتمع األصمي لكبر حجـ عينة الدراسة في صحؼ )الرياض، 50الصحفييف بمغت )

، المدينة، الندكة، الببلد، الشرؽ األكسط، الحياة، االقتصادية،  الجزيرة، عكاظ، الكطف، اليـك
 :اسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىمياتكصمت الدر قد ك شمس(. 

 كذلؾ المحمية، لؤلحداث الصحفية التغطية عمى أكبر تأثير ليا مينية الغير العكامؿ أف -أ 
       ن تأثيرا . األكثر كثقافتو المجتمع قيـ جاءت حيث المينية، بالمعكقات مقارنة

                                                           

نة ، أساليب الممارسة المينية لدل القائـ باالتصاؿ في مجاؿ اإلعبلـ اإلقميمي، دراسة ميدانية عمى عيكىبي (1)
 (.876-819مف الصحفييف في الصحافة اليكمية البحرينية )ص ص

 ( المنيع، المعكقات المينية الصحفية تجاه تغطية األحداث المحمية: دراسة ميدانية.2)
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 تجداتالمس استيعاب عدـ في تمثمت الصحفية، لمتغطية السمبية المؤشرات بعض كجكد  -ب 
 معظـ لدل الصحفية الكتابة ميارة تدني     ن أيضا   معيا، التعامؿ في كالتردد الطارئة،

 الصحفييف.
 تحريرية سياسة كجكد عدـ متميزة تغطيات تقديـ مف تحد التي المعكقات مف أبرز  -ج 

 الصحفي. العمؿ ، يأتي بعدىا تقنيةاألحداث مع لمتعامؿ الصحؼ في كاضحة
 

 : (1)(2010الجميعة )دراسة  -31
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الممارسة المينية في الصحؼ السعكدية،  

كالعكامؿ التي تؤثر فييا، كىي دراسة كصفية اعتمد الباحث فييا عمى منيج المسح مف خبلؿ 
كاالستبياف حيث طبقو  لمبلحظة بالمشاركة، كالمقابمة المقننة،أدكات الدراسة التي تمثمت في ا

 ( مف القائميف باالتصاؿ في الصحؼ السعكدية كىي:294الصحفييف قكاميا ) عمى عينة مف
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:، عكاظ، الكطف(. )الرياض 

 المينية، الممارسة عمى المؤثرة المينية العكامؿ مقدمة الصحفي تأتي في العمؿ أف تقنية -أ 
 المعمكمات. مصادر ثـ الصحيفة، اتاقتصادي ثـ التحرير، سياسة يأتي بعدىا

 الرؤية كضكح في    ٌ  تمث مت الصحفية، المينية لمممارسة اإليجابية المؤشرات أف أىـ -ب 
 القانكنية لممسؤكلية          ن كاستشعارا   ممارساتيـ، في       ن ممحكظا         ن كتطكرا   لمصحفييف، الفكرية

 التقنية. كاستخداـ كالمجتمعية،
 لممينة، األخبلقية التجاكزات أىميا، سةلمممار  السمبية أف ىناؾ مجمكعة مف المؤشرات -ج 

 كالنقؿ بنشرىا، المصدر يأذف لـ أك دقيقة، غير معمكمات نشر: مف خبلؿ ذلؾ كيتضح
 إلييا. اإلشارة دكف اإللكتركنية المكاقع عف

 
 

 : Cindy J(2008)(2)دراسة  -32
ا ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف المنتجيف كالمراسميف كمدل الرض 

منيج الكصفي التحميمي باستخداـ الكاعتمدت الدراسة عمى  .الكظيفي لدييـ في شبكات االخبار
 عشكائية عينةر اختيا تـ(، ك Katz, 1999االستبياف، كمنيج المقارنة حيث تـ مقارنتيا بدراسة )

                                                           

الجميعة، الممارسة المينية الصحفية كالعكامؿ المؤثرة فييا: دراسة ميدانية عمى عينة مف الصحؼ  (1)
 كالصحفييف.  

(2  ( Cindy J. Price, Job Satisfaction in Network News: The Relationship between 

Producers and the News Reporters and Newsmagazine Correspondents They 

Supervise (pp.72–85). 
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كقد تكصمت الدراسة إلى  ( مف العامميف في شبكات األخبار.273) مف تككنت منتظمة
 النتائج مف أىميا: مجمكعة مف

 المستكل عمى ىك كما الكطني المستكل ميمة عمى كالمراسؿ أف العبلقة بيف المنتج .أ 
 المحمي، 

 تبيف أف عبلقة المراسميف بمنتجييـ ليا تأثير قكم عمى الرضا الكظيفي. .ب 
مف العكامؿ تؤثر عمى مشاعر المراسميف حكؿ عبلقتيـ بمنتجييـ،   ن ا  تبيف أف ىناؾ عدد .ج 

 كاف لك مما بكثير الكظيفي أقؿ يككف مستكل الرضا سمبية، العبلقة ىذه فعندما تككف
 .       ن إيجابيا  

 

 : (1)(2007خطاب )دراسة  -33
دراسة تأثير استخداـ التكنكلكجيا الحديثة عمى األداء الصحفي ىدفت ىذه الدراسة إلى  

لكجية التي قياس أثر التطكرات التقنية التكنك ك  ،لمقائميف باالتصاؿ بالصحؼ القكمية كالحزبية
 كالحزبية،لحقت بتقنيات اإلنتاج الصحفي في تطكير األداء اإلنتاجي بالصحؼ المصرية القكمية 

مف كالمنيج المقارف كىي دراسة كصفية اعتمدت الباحثة فييا عمى منيج المسح اإلعبلمي 
، عدة أدكات بحثية ىي: المقابمة المقننة، كالمقابمة المفتكحة، كالمبلحظة العمميةخبلؿ 

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:. كاالستبياف
      ن                                   يجابيا  عمى الجكانب المعرفية لدم القائميف إر استخداـ التكنكلكجيا في العمؿ ثأ -أ 

  .            ن                                          باالتصاؿ طبقا  آلراء النسبة األكبر بالصحؼ القكمية كالحزبية
 حفية لمقائميف باالتصاؿ      ن                 يجابيا  عمى الميارات الصإر استخداـ التكنكلكجيا في العمؿ ثأ -ب 

في تحميؿ المعمكمات كاألحداث كالكثائؽ، كما ساعدتيـ عمى كضع معايير كضكابط 
يحددكنيا بأنفسيـ لبلختيار مف بيف المصادر كالمعمكمات المتاحة، كزادت مف اىتماميـ 

 معمكماتيـ.بتكثيؽ 
 حيث ،ف باالتصاؿعمى عبلقات عمؿ القائمي       ن يجابيا  إر استخداـ التكنكلكجيا في العمؿ ثأ -ج 

كأف الطابع العاـ لعبلقتيـ مع  العمؿ،مزجت بيف ركح التعاكف كالتنافس بيدؼ تجكيد 
 .عمى التعاكف كالثقة كاالحتراـ رؤسائيـ قائمة

 
 

                                                           

( خطاب، دكر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى األداء الصحفي: دراسة تطبيقية عمى عينة مف الصحؼ 1)
 ة كالحزبية المصرية. القكمي
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 : (1)(2007عمراف ) دراسة -34
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معكقات األداء الميني لممراسؿ الصحفي، كالعكامؿ 

معكقات الحصكؿ عمى المعمكمات  بيئة العمؿ الصحفي باإلضافة إلى عكقات فيالمسببة لتؾ الم
 حيث الكصفية، الدراسات إلى الدراسة ىذه مف مصادرىا كالضغكط اإلدارية كالتنظيمية، كتنتمي

 االستبياف، أداة باستخداـ كالمقارف، المسح، منيج: ىما أساسييف منيجيف عمى اعتمدت
       ن      ن                         ( مراسبل  محميا  في صعيد مصر العامميف في 72عينة قكاميا )عمى  كالمقابمة كالمبلحظة،

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا: .الصحؼ الحزبية كالقكمية كالخاصة
    ن نظرا   مياراتيـ لتنمية كالتدريب؛ األكاديمي التأىيؿ مف قدر إلى بحاجة المراسميف معظـ -أ 

 .اليكاة مف معظميـألف 
 يكاجيكف صعكبات في الحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادرىا% مف المراسميف 75 -ب 
ضافة إلى معكقات في نشر مكادىـ الصحفية، إ % مف المراسميف يكاجيكف72أف  -ج 

ؿ مسئكلي تدخ ليـ، اإلدارة تقدير عدـ: في تتمثؿ عديدة إدارية يكاجيكف عقبات 67%
 .التحرير في عممية النشر

 

 : (2)(2006نكفؿ ) دراسة -35
اسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ كالضغكط التي تؤثر في طبيعة األداء ىدفت ىذه الدر  

الميني لممراسؿ اإلعبلمي الدكلي، كمدل االلتزاـ بأخبلقيات الممارسة المينية في ضكء مكاثيؽ 
                                                                          ن الشرؼ اإلعبلمية، كىي دراسة كصفية استخدـ الباحث فييا منيج المسح االعبلمي معتمدا  

لمباشرة عمى عينة مف المراسميف الدكلييف بالقاىرة العامميف في ا كالمبلحظة االستبياف، أداتي
 مفردة، (104)الككاالت العالمية، كمكاتب القنكات المتمفزة كاإلذاعات كالجرائد، كبمغت العينة 

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا:
ات خاصة باإلعبلـ % مف أفراد العينة قد حصمكا عمى دكرات تدريبية، أىميا دكر 75أف  -أ 

 %.20.9%، تبلىا التحرير الصحفي بنسبة 22.2الدكلي بنسبة 
أف الضغكط كالعكامؿ المؤثرة في األداء االتصالي تمثمت في السياسة اإلعبلمية لمدكلة  -ب 

 %.9%، كرؤساء العمؿ بنسبة 9.5 %، ثـ السياسة العامة لمدكلة بنسبة9.7بنسبة 

                                                           

 عمراف، معكقات األداء الميني لممراسؿ الصحفي: دراسة ميدانية عمى المراسميف المحمييف بالصعيد. (1)
نكفؿ، العكامؿ المؤثرة في األداء االتصالي لممراسؿ الدكلي كانعكاساتيا عمى التدفؽ اإلخبارم في ظؿ ثكرة  (2)

 (.;76المعمكماتية: دراسة ميدانية )ص



27 

ثمت في استخداـ أكثر مف كسيط تكنكلكجي بنسبة أف أكلكيات استخداـ التكنكلكجيا تم -ج 
%، تبلىا إعداد 14.8%، تبلىا إرساؿ مكضكعات عبر القمر الصناعي بنسبة 17.1

 %.13.6المكضكعات باستخداـ الحاسكب بنسبة 
 
 

 : (1)(2004) عبدك دراسة -36
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ التي تؤثر عمى الممارسة المينية  
يف الدينييف في الصحؼ المصرية، مف حيث تأىيميـ كخصائصيـ، كالمعكقات التي لممحرر 

يكاجيكنيا كاإلمكانيات التكنكلكجية المتاحة. كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسح باستخداـ 
المتخصصة في  ي القسـ الديني كالصفحات الدينيةاالستبياف كطبقو عمى عينة مف المحرريف ف

األخبار، كاألىراـ، ( في صحؼ: )34كالخاصة كالتي بمغت ) ةالصحؼ الحزبية كالقكمي
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف  كالجميكرية، عقيدتي، صكت األزىر، الكفد، األسبكع(.

 النتائج مف أىميا:
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الحاصميف عمى دكرات تدريبية، كغير الحاصميف  -أ 

 ف الدكرات التدريبية.كذلؾ فيما يتعمؽ بمدل االستفادة م
أشارت النتائج إلى ارتفاع درجة الرضا الكظيفي لمقائميف باالتصاؿ، إذ بمغت نسبة  -ب 

 %.90.9الرضي الكظيفي نسبة 
حرص المؤسسات الصحفية عمى مكاكبة التطكرات في مجاؿ االنترنت كتكنكلكجيا  -ج 

 .ينيةاالتصاؿ الحديثة كتكفيرىا لمقائميف باالتصاؿ في الصفحات كالصحؼ الد
 
 

 الدراسات السابقة: مكقع الدراسة مف
كؽ يتضح مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة مجمكعة مف السمات العامة، كعدد مف الفر 

 بينيا كبيف ىذه الدراسة، كىي:
فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء لـ تتناكؿ أم مف الدارسات السابقة مكضكع  -1

 ليكمية. الميني بالصحؼ الفمسطينية ا
كاعتمدت الدراسات السابقة في أنيا تنتمي لمبحكث الكصفية، معظـ مع ىذه الدارسة  تتفؽ -6

( 6116)رياض، مع دراسة اال أنيا اختمفت  بشكؿ أساسي عمى منيج المسح اإلعبلمي،
كتنكعت األساليب المستخدمة فييا ما بيف: تحميؿ  ،المنيج المقارففقد استخدمت 

                                                           

 عبدك، العكامؿ المؤثرة عمى الممارسة المينية لممحرريف الدينييف في الصحؼ المصرية: دراسة ميدانية. (1)
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تحميؿ المضمكف الممارسة، باإلضافة إلى الجمع بيف أداتيف:  المضمكف، كمسح أساليب
 .كاالستمارة. أما الدراسة الحالية تعتمد عمى أداة االستبانة

 المستخدمة في الدارسة اةمف حيث األدمعظـ الدراسات السابقة  تتفؽ ىذه الدارسة مع -7
، (6117ر، األكش)(، ، كدراسة :611)عبد الحميد، دراسة ، مثؿ االستبيافة أدا كىى

كدراسة  ،(6111بكشيخ، ، كدراسة )(6116 عبداهلل،كدراسة )(، 6117 ،الخداـ)كدراسة 
كدراسة )كافي،  (،6117 ،الزياني)، كدراسة 6117، النجار)(، ك دراسة 6118 ،حسيف)

، في حيف اختمفت مع (6118أبك حشيش، كدراسة )(، =611 ،الترؾ)، كدراسة (6117
(، 6111(، كدراسة )الجميعة، 6117دراسة )الدريممي، (، ك 6118دراسة )الراجحي، 
  .( فقد استخدمت االستبياف كالمقابمة أدكات لمدراسة;611كدراسة )خطاب، 

مع دراسة )أبك تتفؽ تختمؼ عف معظـ الدراسات  السابقة في عينة الدراسة، في حيف أنيا  -8
التصاؿ في حيث تتمثؿ في القائميف با( 6119(، دراسة )الدريممي، 6118، حشيش

 .اليكمية الصحؼ الفمسطينية

الدراسات السابقة في البيئة       ي          حيث ط بقت عدد مف ،تنكع المكاف الجغرافي لمدراسات السابقة -9
 جنبية كمنيا دراسات محمية كمنيا دراسات عربية.عدد منيا في البيئة األبؽ  ي ط  ك العربية 

كىك القائـ  العنصر الصحفيليا تناك في  السابقةالدراسات  اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية -:
 الميدانية. في تطبيؽ الدراسة باالتصاؿ

                              ن      ن                                        أظيرت الدراسات السابقة اىتماما  كاضحا  مف قبؿ الباحثيف بمكضكع القائـ باالتصاؿ،  -;
، في حيف أظيرت الدراسة الحالية إلى جانب ذلؾ كالعكامؿ التي تؤثر عمى أدائو الميني

 .ي تطكير األداء المينيمدل فاعمية بيئة العمؿ الداخمية ف

  التي ربطت بيف بيئة العمؿ الداخمية كتطكير االداء الميني الصحفي.الدراسات  ةندر  ->

كالذم كاليدؼ ىذا يعني أف ىذه الدارسة تختمؼ عف الدارسات السابقة مف حيث المكضكع ك   
 ."نية اليكميةبيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطي فاعمية"يتمثؿ في 

 

 حدكد استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة:
 استطاعت الباحثة االستفادة مف الدراسات السابقة في المجاالت التالية:

 تحديد المشكمة البحثية كالتعرؼ عمييا. -1

التي                              ن دمة في الدراسات السابقة كخاصة  ساليب المستخالتعرؼ عمى أىـ المناىج كاأل -6
 يج الدراسات المسحية.تستخدميا الباحثة كمن
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حيث تـ اختيار نظرية القائـ  ،التعرؼ عمى نظريات االتصاؿ المناسبة لمكضكع الدراسة -7
 باالتصاؿ في الدراسة الحالية.

مى أىـ األسئمة التي تكجو إلى عكالتعرؼ  ،االطبلع عمى استمارات الدراسات السابقة -8
كما يتكافؽ  ،كع ىذه الدراسةكصياغة ما يتناسب منيا مع طبيعة مكض ،القائـ باالتصاؿ

 مع خصكصية الدراسة.
كتحديد  ،ابقة في صياغة المشكمةاالستفادة مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات الس -9

 ىداؼ كالتساؤالت كالفركض العممية.األ
كمناقشة  ،االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مقارنتيا مع نتائج ىذه الدراسة -:

 .نتائجيا كتفسيرىا
 

 :االستدالؿ عمى المشكمة :      ن ثانيا  
عمى الكاقع الميني لمصحفييف  االطبلعاستدلت الباحثة عمى مشكمة الدراسة مف خبلؿ 

    ن                       خاصة  في ظؿ الظركؼ السياسية  الصحؼ الفمسطينية اليكميةفي الفمسطينييف العامميف 
االسرائيمية سكاء عمى صعيد االعتداءات كاالقتصادية كاالجتماعية التي تشيدىا فمسطيف 

المتكررة أك عمى صعيد االنقساـ الداخمي بيف شطرم الكطف في الضفة كغزة، كالتي تنعكس 
آثارىا عمى العمؿ الصحفي كالصحفييف كبالتالي يبرز الدكر األىـ لمصحفييف في ظؿ تمؾ 
األكضاع السيئة مما قد يعرضيـ لمعديد مف األخطار، كيجب االىتماـ بتكفير بيئة عمؿ داخمية 

 يستطيعكف مف خبلليا التغمب عمى المصاعب األخرل التي تكاجييـ أثناء تأديتيـ لعمميـ.
صاؿ في الصحؼ الباحثة دراسة استطبلعية، ميدانية عمى القائميف باالت أجرت كما 

عمى كقد طبقت  كالتي تضمنت خمسة محاكر، طينية اليكمية مف خبلؿ صحيفة االستقصاءالفمس
                         ن الفمسطينية اليكمية متمثمة  صحؼ الفي  ( مف القائميف باالتصاؿ61)مف  تككنتعشكائية عينة 
فاعمية بيئة العمؿ  ساىمةممدل ، كذلؾ لتحديد (القدس كاألياـ كالحياة الجديدة كفمسطيففي )

 .األداء الميني لمقائميف باالتصاؿفي تطكير في ىذه الصحؼ الداخمية 
 حك التالي:كيمكف تمخيص نتائج الدراسة االستطالعية عمى الن

  :يفمصحفيالعامة ل سماتال -1
% مف 4.3، كالمغة العربيةك المغة اإلنجميزية لغتيف كىما  المبحكثيف% مف 82.7 يتحدث -أ 

، كالمغة اإلنجميزية المغة العربيةك المغة الفرنسية ثبلث لغات كىي  يتحدثكف المبحكثيف
كالمغة  العربيةلمغة المغة العبرية كاىي يتحدثكف أربع لغات  المبحكثيف% مف 8.7ك
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لغات  يتحدثكف أكثر مف أربع المبحكثيف % مف 4.3، بينما الفرنسية كالمغة االنجميزية
  .أخرل غير المغة العربية

يركف أف   يـ% من55، كيركف أف دخميـ مناسب لطبيعة عمميـ المبحكثيف% مف 10  -ب 
ير مناسب يركف أف دخميـ غ يـ% من35دخميـ مناسب إلى حد ما لطبيعة عمميـ، بينما 

  .لطبيعة عمميـ
عف "التحرير مكضكع الدكرات التي شارككا فييا أف  المبحكثيف% مف 46.7قاؿ  -ج 

"اإلخراج عف  يـ% من10بينما عف "السبلمة المينية"،  يـ% من13.3، كالصحفي"
المبحكثيف  % مف6.7عف "استخداـ االنترنت"، بينما  يـ% من23.3كبرامج الكمبيكتر"، ك

  .كمختمفة ةمتعددمكاضيع  رككا في دكرات ذاتالدكرات التي شا
مف خبلؿ  تشجعيـ عمى تطكير أدائيـ الميني يركف أف الصحيفةالمبحكثيف % مف 30 -د 

فة تشجعيـ إلى حد ما عمى يركف أف الصحي منيـ% 45ك، أنظمة تحفيز مادية كمعنكية
يركف  منيـ% مف 25الميني مف خبلؿ أنظمة تحفيز مادية كمعنكية، بينما  تطكير أدائيـ

 .غير ذلؾ
 

 :عالقة الصحفي بالزمالء كالرؤساء في العمؿ   -2
عينة % مف 10يصفكف عبلقتيـ بزمبلئيـ بأنيا جيدة، بينما  المبحكثيف% مف 90 -أ 

 .الدراسة يصفكف عبلقتيـ بزمبلئيـ بأنيا عادية
عينة % مف 60بأنيا جيدة، بينما  يـسائبرؤ يصفكف عبلقتيـ  المبحكثيف% مف 40  -ب 

 .بأنيا عادية يـبرؤسائيصفكف عبلقتيـ الدراسة 
يركف أف درجة كجكد مناخ مبلئـ لمعبلقات االجتماعية داخؿ  المبحكثيف% مف 30 -ج 

يركف أف درجة كجكد مناخ مبلئـ لمعبلقات االجتماعية يـ % من60الصحيفة عالية، ك
يركف أف درجة كجكد مناخ مبلئـ لمعبلقات % منيـ 10خؿ الصحيفة متكسطة، بينما دا
 .الجتماعية داخؿ الصحيفة منخفضةا

كبيف  وكجكد تعاكف كتنسيؽ في العمؿ بينعينة الدراسة يركف أف درجة % مف 40 -د 
كجكد عينة الدراسة يركف أف درجة % مف 60عالية، بينما  داخؿ الصحيفة وزمبلئ

 متكسطة. داخؿ الصحيفة وكبيف زمبلئ وؽ في العمؿ بينتعاكف كتنسي
في بناء خطط العمؿ التنفيذية  الصحيفة تشرؾ العامميف يركف أف المبحكثيف% مف 5  -ق 

في بناء إلى حد ما  يركف أف الصحيفة تشرؾ العامميف يـ% من70بينما  ،لمصحيفة
 .غير ذلؾ المبحكثيف% مف 25 يرل ا، فيمخطط العمؿ التنفيذية لمصحيفة
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 :اليكمية الصحؼ الفمسطينيةفي  بيئة العمؿ الداخمية -3
% 60عانكف مف سكء اإلضاءة في مكاف العمؿ بدرجة عالية، كي المبحكثيف% مف 10  -أ 

 منيـ% 30يعانكف مف سكء اإلضاءة في مكاف العمؿ بدرجة متكسطة، بينما يـ من
 يعانكف مف سكء اإلضاءة في مكاف العمؿ بدرجة منخفضة.

يعانكف مف كثرة الضكضاء في مكاف العمؿ بدرجة عالية، المبحكثيف % مف 15  -ب 
دراسة يعانكف مف كثرة الضكضاء في مكاف العمؿ بدرجة متكسطة، عينة ال% مف 65ك

 يعانكف مف كثرة الضكضاء في مكاف العمؿ بدرجة منخفضة. يـ % من20بينما 
 بحرارة شديدة أك رطكبة شديدة في المكاف أثناء العمؿ يشعركف المبحكثيف% مف 15  -ج 

في المكاف أثناء  بحرارة شديدة أك رطكبة شديدة يشعركف يـ% من60بدرجة عالية، ك
بحرارة شديدة أك رطكبة  يشعركف المبحكثيف% مف 25بدرجة متكسطة، بينما  العمؿ

 بدرجة. شديدة في المكاف أثناء العمؿ
% 25العمؿ بدرجة عالية، كمف ضيؽ مساحة مكاف  يعانكف المبحكثيف% مف 20  -د 

 مبحكثيفال% مف 55العمؿ بدرجة متكسطة، بينما مف ضيؽ مساحة مكاف  يعانكف يـمن
 العمؿ بدرجة منخفضة.مف ضيؽ مساحة مكاف  يعانكف

بدرجة عالية،  مع الجيد المبذكؿ في الصحيفة يـيتبلءـ راتب المبحكثيف% مف 5  -ق 
متكسطة،  بدرجة مع الجيد المبذكؿ في الصحيفةيتبلءـ  يـراتب ف بأفيرك  يـ% من50ك

 مبذكؿ في الصحيفةيتبلءـ مع الجيد ال يـراتبيركف أف  المبحكثيف% مف 45بينما 
 بدرجة منخفضة.

عدـ مبلءمة األثاث كالتجييزات األخرل لطبيعة يركف أف درجة  المبحكثيف% مف 5  -ك 
عدـ مبلءمة األثاث كالتجييزات يركف أف درجة  يـ% من60يـ عالية، في حيف أف عمم

عدـ يركف أف درجة المبحكثيف % مف 35متكسطة، بينما  يـاألخرل لطبيعة عمم
 يـ منخفضة.ثاث كالتجييزات األخرل لطبيعة عمممبلءمة األ

يركف أف األدكات ذات الجكدة المناسبة ال تتكفر ألداء العمؿ المبحكثيف % مف 15  -ز 
يركف أف األدكات ذات الجكدة المناسبة ال تتكفر ألداء  يـ% من35عالية، بينما بدرجة 

كات ذات الجكدة يركف أف األدالمبحكثيف % مف 50 متكسطة، في حيف أف العمؿ بدرجة
 المناسبة ال تتكفر ألداء العمؿ بدرجة منخفضة.
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 :أثر تكنكلكجيا كأدكات اإلنتاج الصحفي عمى القائـ باالتصاؿ -4
بسبب التكنكلكجيا  لو يتعرضكف الذمحجـ الضغط درجة  يركف أف المبحكثيف% مف 25 -أ 

بسبب  لو يتعرضكف الذمحجـ الضغط درجة  يركف أف يـ% من65، ك     ن عاليا   الحديثة
 الذمحجـ الضغط درجة  يركف أف يـ% من10، بينما       ن متكسطا   التكنكلكجيا الحديثة

 .      ن منخفضا   بسبب التكنكلكجيا الحديثة لو يتعرضكف
استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في فرص الترقي أك درجة  يركف أف المبحكثيف% مف 10  -ب 

استخداـ درجة  يركف أف المبحكثيف % مف80يـ عالية، في حيف أف الحكافز لدي
يركف  يـ% من10يـ متكسطة، بينما التكنكلكجيا الحديثة في فرص الترقي أك الحكافز لدي

 يـ منخفضة.استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في فرص الترقي أك الحكافز لديدرجة  أف
 كفتعاممي عف األجيزة كاألدكات التياىـ رضدرجة  يركف أف المبحكثيف% مف 25  -ج 

عف األجيزة كاألدكات اىـ رضدرجة  يركف أف يـ% من50ـ عالية، كيمعيا في بيئة عمم
 يركف أف المبحكثيف% مف 25يـ متكسطة، بينما معيا في بيئة عمم كفتعاممي التي

 يـ منخفضة.معيا في بيئة عمم كفتعاممي عف األجيزة كاألدكات التياىـ رضدرجة 
عمى األجيزة كالبرامج  اإلدارة تيتـ بتدريب العامميف يركف أف المبحكثيف% مف 20  -د 

اإلدارة  يركف أف المبحكثيف% مف 60، كالحديثة التي تساعد في أنجاز العمؿ بسيكلة
بتدريب العامميف عمى األجيزة كالبرامج الحديثة التي تساعد في أنجاز  إلى حد ماتيتـ 

 يركف عكس ذلؾ. منيـ% 20، بينما العمؿ بسيكلة
 

  :الميني األداء تطكير في العمؿ بيئة فاعمية -5
التفرغ لمعمؿ داخؿ ، سنكات الخبرة في المينة كالصحيفة عددكؿ مف العكامؿ التالية: ) -أ 

تمقاىا، السياسة التحريرية الحكافز المعنكية التي ي، طبيعة العبلقة بالزمبلء، الصحيفة
( تؤثر الدخؿ المادل كالحكافز كالمكافآت اإلمكانيات المادية المتاحة لمصحيفة، ،لمصحيفة

 مستكل األداء الميني بدرجة عالية، أما باقي العكامؿ فتؤثر بدرجة متكسطة. عمى
أىـ المعيقات التي تحد مف تطكر األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ مف كجية نظر  -ب 

 ، جاءت عمى الترتيب التالي:المبحكثيف 
التيديدات التي تعرض ليا الصحفييف كمصادرة أدكاتيـ كمنعيـ مف العمؿ . 1ب/

 %.13.6، بنسبة الصحفي
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الضغكط التي دارة العميا في المؤسسات الصحفية، ك الدكتاتكرية كالتسمط مف قبؿ اإل. 2ب/
بنسبة كقد جاءت ، كجكد دكرات فنية متخصصة لمصحفييفعدـ يتعرض ليا الصحفيكف، ك 

10.6.% 
حرير في تغطية المكضكعات الصحفية، كعدـ كجكد تدخؿ القائميف كرؤساء الت. 3ب/

 %.12.1، بنسبة عمةنقابة فا
 

 مشكمة الدراسة:     ن  ثالثا : 
الصحؼ  فيبيئة العمؿ الداخمية فاعمية تتحدد مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى 

مف حيث العبلقات الشخصية مع الزمبلء كالمسئكليف، كظركؼ العمؿ اليكمية الفمسطينية 
تطكير في  النتاج الصحفيكأدكات االمادية، كاألنظمة كالمكائح المنظمة لمعمؿ فييا، كتكنكلكجيا 

 . في الصحؼ الفمسطينية اليكمية مقائـ باالتصاؿلاألداء الميني 
 

      ن                رابعا : أىمية الدراسة:
 :يميترل الباحثة أف أىمية الدراسة تتمثؿ فيما 

أىمية دكر بيئة العمؿ الداخمية لمصحؼ الفمسطينية اليكمية في تطكير األداء الميني  .1
 لمصحفييف.

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية لمصحؼ الفمسطينية فمسطينية التي تناكلت ندرة الدارسات ال .6
 .اليكمية كعبلقتيا بتطكير األداء الميني لمصحفييف

في بيئة العمؿ الداخمية المعكقات التي يتعرض ليا القائـ باالتصاؿ أىـ  أىمية معرفة .7
 .لمصحؼ الفمسطينية اليكمية

عمى القائـ باالتصاؿ في البيئة الداخمية لمعمؿ الحقيقية المؤثرة  معرفة المعاييرأىمية  .8
                                                                      ن الصحفي مما يساىـ في الكصكؿ إلى معايير حديثة لقياس األداء مرتبطة ارتباطا  

       ن                                                      مباشرا  بسمات بيئة العمؿ الصحفي فيما يخص أداء القائـ باالتصاؿ.
بحيث تنعكس محاكلة تقديـ مقترحات كحمكؿ تسيـ في تحسيف ظركؼ العمؿ الصحفي  .9

  ن                                                                ا  عمى مستكل تطكير األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ بمختمؼ مستكياتيـ.ايجاب
 

 أىداؼ الدراسة:     ن  خامسا : 
في الصحؼ فاعمية بيئة العمؿ الداخمية التعرؼ عمى الدراسة في  اليدؼ الرئيس ليذه مثؿتي

 الميني اءكمعرفة مستكل األد ،لمقائـ باالتصاؿ فييا في تطكير األداء الميني الفمسطينية اليكمية
 :كىي مجمكعة مف األىداؼ الفرعيةالرئيس ىذا اليدؼ  مفكينبثؽ  لديو،
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التعرؼ عمى سمات كمؤىبلت القائـ باالتصاؿ التي تساىـ في تطكير األداء الميني في  -1
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

)العبلقات الشخصية مع  التي تتمثؿ فيفاعمية بيئة العمؿ الداخمية  التعرؼ عمى -6
ء كالمسئكليف، ظركؼ العمؿ المادية، كاألنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الزمبل

 الصحيفة، كتكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي(.

مف حيث )العبلقات باالتصاؿ عف بيئة العمؿ الداخمية  مدل رضا القائـ معرفة -7
بيا  الشخصية مع الزمبلء كالمسئكليف، ظركؼ العمؿ المادية، األنظمة كالمكائح المعمكؿ

 في الصحيفة، كتكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي(.

التعرؼ عمى كاقع األداء الميني في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية  -8
 اليكمية.

التي تحد مف تطكير األداء الميني لمقائـ  قات بيئة العمؿ الداخميةمعيأىـ التعرؼ عمى  -9
 .مف كجية نظر المبحكثيف باالتصاؿ

األداء  تطكير تحسيف البيئة الداخمية مما يسيـ في لالمبحكثيف  مقترحات ىالكصكؿ إل -:
 .في الصحؼ الفمسطينية اليكمية الميني لمقائـ باالتصاؿ

 

 تساؤالت الدراسة:     ن  سادسا : 
لئلجابة عف التساؤؿ الرئيس الذم يتمثؿ في ما فاعمية بيئة العمؿ الدراسة  تسعى ىذه

 بالصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ الداخمية في تطكير األداء الميني
 كيتفرع مف ىذا التساؤؿ مجمكعة مف التساؤالت ىي:

القائـ باالتصاؿ التي تساىـ في تطكير األداء الميني في  كمؤىبلت سمات ما .1
 ؟اليكمية الصحؼ الفمسطينية

و في بيئة العمؿ سائدة بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو كرؤسائالالعبلقات الشخصية ما  .6
 في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟الداخمية 

ما درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف العبلقات الشخصية في بيئة العمؿ الداخمية في  .7
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟

ما مككنات ظركؼ العمؿ المادية في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية  .8
 اليكمية؟

دية في بيئة العمؿ الداخمية في ظركؼ العمؿ الما عفاالتصاؿ ب لقائـارضا ما درجة  .9
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟
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 درجة تكفر أنظمة كلكائح في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟ما  .:

ما درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في بيئة العمؿ  .;
 الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟

في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ الصحفي  لئلنتاجتكنكلكجيا كأدكات  فرما درجة تك  .>
 الفمسطينية اليكمية؟

في بيئة العمؿ الصحفي  اإلنتاجتكنكلكجيا كأدكات ما درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف  .=
 الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية؟

 الفمسطينية اليكمية؟ما كاقع األداء الميني في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ  .11

مف  ما معيقات بيئة العمؿ الداخمية التي تحد مف تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ .11
 ؟كجية نظر المبحكثيف

في الصحؼ  األداء الميني في بيئة العمؿ الداخميةتطكير المبحكثيف لما مقترحات  .16
 الفمسطينية اليكمية.

 

      ن               سابعا : فركض الدراسة:
 ة مف الفركض التي تحاكؿ ىذه الدراسة اختبارىا، كىي:كضعت الباحثة مجمكع

      تطكير                                 يف فاعمية بيئة العمؿ الداخمية ك                               : يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية ب       األكلى         الفرضية    . 1
                                  ، كيتفػػػػرع عػػػػف ىػػػػذه الفرضػػػػية مجمكعػػػػة مػػػػف                                       األداء المينػػػػي بالصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػػة

             الفرضيات ىي:
                                        عبلقػات الشخصػية بػيف القػائـ باالتصػاؿ كزمبلئػو                                  يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ال - أ  

  .                              ميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية                ك تطكير األداء ال
                                                                         يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة ك تطػكير  - ب  

  . ة                                     األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمي
                           ح المعمػػكؿ بيػػا فػػي الصػػحيفة ك                                              يكجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف األنظمػػة كالمػػكائ - ج  

  .                              ميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية              تطكير األداء ال
                                   لكجيػػػا كأدكات االنتػػػاج الصػػػحفي ك تطػػػكير   ك                                   يكجػػػد عبلقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف تكن - د  

  .                              ميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية        األداء ال
                 ؿ الداخميػة كدرجػة                                                  : يكجد عبلقة ذات داللة إحصػائية بػيف فاعميػة بيئػة العمػ         الثانية         الفرضية    . 2

                              الرضا عف بيئة العمؿ الداخمية.
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                              فاعمية بيئة العمؿ الداخميػة فػي          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية    :         الثالثة         الفرضية  . 3
             الديمكغرافيػػػػة          متغيػػػػرات  ال                                                      تطػػػػكير األداء المينػػػػي بالصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػػة تعػػػػزل إلػػػػى 

                                الحالػػة االجتماعيػػة، العمػػر، المؤىػػؿ        النػػكع،  )                             لمقػػائـ باالتصػػاؿ فػػي ىػػذه الصػػحؼ           كالكظيفيػػة
   (.                                                                          العممي، التخصص العممي، المسمى الكظيفي، اسـ الصحيفة، سنكات الخبرة، المحافظة

 

 

  حدكد الدراسة:  ن ا :ثامن
 عمي الحدكد التالية: ةالدراسة الحالي تقتصر

الصحؼ الفمسطينية في بيئة العمؿ الداخمية في ىذه الدراسة  تحدد  :المكضكعيالحد  .1
 .لمقائـ باالتصاؿ فييا في تطكير األداء الميني تيافاعميك كمية الي

                                                    ن       حددت الباحثة محافظات غزة كالضفة الغربية كالقدس مكانا  إلجراء الحد المكاني:  .2
 الدراسة.

حددت الباحثة الفترة الزمنية إلجراء المسح الميداني الشامؿ لجميع القائميف  الحد الزماني: .3
ية اليكمية في محافظات غزة كالضفة الغربية كالقدس في باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطين

 .;611-6-19حتى  :611-11-19الفترة ما بيف 

تقتصر ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية طبقية مف القائميف باالتصاؿ في  الحد البشرم: .8
الصحؼ الفمسطينية اليكمية األربعة )صحيفة القدس، صحيفة األياـ، صحيفة الحياة 

 فة فمسطيف(.الجديدة، كصحي
 

 اإلطار النظرم لمدراسة:     ن  تاسعا : 
 تعتمد الباحثة في ىذه الدراسة عمى مدخؿ نظرم كاحد كىك: نظرية القائـ باالتصاؿ

األصغر في اإلجابة عمى األسئمة  التحميؿالقائـ باالتصاؿ كحدة  مثؿي، ك مدخؿ حارس البكابة
 التنظيميةالخاصة بالعبلقات  فاىيـالمأحد  كيعد ،اإلعبلميةالرسائؿ  إنتاجبمسئكلية الخاصة 

 .اإلعبلمية داخؿ المؤسسات
 عف كبلسيكيةسة ار ، مف خبلؿ د7;=1إلى عاـ  النظريةليذه  التاريخيةاألصكؿ  كتعكد

 عندما جديدةمعالجة أبعاد  النظريةسؿ الصحفي، كمضت سنكات حتى شيدت ار الم سيككلكجية
 "حارس البكابة كانتقاء األخبار" التي أعطت دفعةستو ادر  تيمانج كا ديفيد األمريكينشر الباحث 

 لمبحث في ىذا المجاؿ الياـ. ةيقك 
التكسع في دراسات القائـ باالتصاؿ معرفة الخصائص كالسمات، كاألدكار  كفرض

العممي كالميني، كعبلقات العمؿ،  كتأىيميـبيا كانتماءاتيـ،  فيالقائم كاتجاىات كالمكاقع،
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في  اإلعبلميةكانتاج الرسائؿ  ،اإلعبلميةر في المؤسسات اصنع القر عمى يؤثر بما  ،كالتنظيـ
     .النياية

 

 العكامؿ التي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ: 
 :أساسيةىذه العكامؿ إلى أربعة عكامؿ  تقسيـ مكفي

 ،ديفالسائدة في المجتمع، كال يةكتشمؿ: األنماط الثقاف ،يدهكتقال يموالمجتمع كق رييمعا -1
كبار السف،  ركقيكت ،يةكالقكات المسمحة، كالقضاء، كالتجمعات المحم كطف،لم كالكالء

 كاألسرة.

 كؿ،يكاالتجاىات كالم ،كالتعميـ االجتماعيةكتشمؿ: عكامؿ التنشئة  ،تيةذا رييمعا -6
 .المرجعية كالجماعات كاالنتماءات،

كعبلقات كمصادر األخبار المتاحة،  ،اإلعبلمية الكسيمة سياسةكتشمؿ:  ،مينية رييمعا -7
 .كضغكطو العمؿ

 كمكاقفو. ،كنكعيتوىذا الجميكر  طبيعةالجميكر، كتشمؿ:  رييمعا -8
 

مف خبلليا  مكفيسة القائـ باالتصاؿ التي ار مف االتجاىات الخاصة بد العديد كىناؾ
ثناء ممارستو لميامو في بيا القائـ باالتصاؿ، أ يتأثرالقكل أك العبلقات التي  عف الكشؼ

 :اآلتيةكتتمثؿ ىذه القكل أك العبلقات في األمكر  ،ميةاإلعبل المؤسسات
 خصائص القائـ باالتصاؿ كاإلحساس بالذات. -أ 
 .ةياالنتماءات كالجماعات المرجع -ب 
 كعبلقات العمؿ. المينيةالضغكط  -ج 

 حيث تتعدد العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ كمف أىـ تمؾ العكامؿ:
 لدراسة المتخصصة.عامؿ الرغبة كالمكىبة كا .1

 عامؿ التدريب. .6

 الدكرات الداخمية كالخارجية. .7

 عامؿ الثقافة العامة. .8

 الخبرة. .9

 التفرغ التاـ لمعمؿ الصحفي. .:

 الضغكط التي تمارس عمى القائـ باالتصاؿ. .;

مدل لمتعرؼ عمى جابة عمى تساؤالت الدراسة مف خبلؿ اإل النظريةىذه  تكظيؼ ـكت
مف حؼ الفمسطينية اليكمية، تطكير األداء الميني في الص عمىمية فاعمية بيئة العمؿ الداخ تأثير
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العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ  القائـ باالتصاؿ، كدراسة سمات كمؤىبلتسة ادر خبلؿ 
التعرؼ عمى دكر تكنكلكجيا ، ك رضا القائـ باالتصاؿ عف بيئة العمؿ الداخميةمدل ك  ،كزمبلئو

كير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ، اضافة إلى التعرؼ عمى كأدكات االنتاج الصحفي في تط
تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في أىـ معكقات بيئة العمؿ الداخمية كالتي تحد مف 

 الصحؼ الفمسطينية اليكمية.
 

 اتيا:ك ىجيا كأدانكع الدراسة كمن     ن  عاشرا : 
 

 سة:ا. نكع الدر 1
 ةػػػبيعط ػػػؼصك ىػػػعم ػػػزكرت يػػػلتا فيةػػػصكلا ػػػكثلبحا راػػػإط يػػػف ةػػػسدارلا هػػػذى خؿػػػدت
حدكث  ػػرارتكك ،فيػػمع ػػردفأك  ةػػجماعأك  ػػؼقكمأك  فيػػمع عػػمجتم صصائػػخك تماػػػسك
 ػػرؼلتعا يػػف ػػديفي الدراسة هػػذى في البحكث مف كاستخداـ ىذا النكع ،(1) ةػػلمختمفا راتاىظػػلا

تطكير األداء الميني في  كعبلقتو فيبيئة العمؿ الداخمية  في ـائػػلقا تماداتخػػسا ىػعم
 الصحؼ الفمسطينية اليكمية. 

 

 سة:االدر  ا. منيج2
 ،إطار الكصكؿ إلى النتائج بطريقة عممية صحيحة فيف منيج الدراسات المسحية: -أ 

    ن نظما           ن      ن  ككنو جيدا  عمميا  م ي دراستيا منيج الدراسات المسحيةاعتمدت الباحثة ف
عف الظاىرة، أك مجمكعة الظاىرات  كمعمكمات كأكصاؼلمحصكؿ عمى بيانات 

أساليب الباحثة أسمكب مسح  ـكضمف ىذا المنيج تستخد، (2)مكضكع البحث
كمعمكمات عف بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ  تبيدؼ جمع بيانا رسة، كذلؾالمما

 الفمسطينية اليكمية.

 

 لة:منيج دراسة العالقات المتباد  -ب 
كييدؼ ىذا المنيج لدراسة العبلقات المتبادلة بيف الحقائؽ التي تـ الكصكؿ إلييا، كذلؾ 
لمتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة، كالكصكؿ إلى خبلصات لتفسير 

 .(3)العكامؿ كالظركؼ المحيطة بالظاىرة في االتجاه االيجابي

                                                           

 (.61)صحسيف، بحكث اإلعبلـ: األسس كالمبادئ  (1)
 .61، صالسابؽالمرجع (2) 
 .(1:1دراسات في مناىج البحث اإلعبلمي: بحكث اإلعبلـ)ص  ،حسيف (3)
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سمكب الدراسات االرتباطية، كذلؾ مف أجؿ كفي إطار ىذا المنيج فقد استخدمت الباحثة أ
معرفة العبلقات بيف المتغيرات المختمفة في الظاىرة مكضع الدراسة، كتيدؼ إلى معرفة 

 .(1)العبلقة بيف متغيريف أك أكثر
 :  الدراسة أدكات

بالنظر إلى متطمبات جمع البيانات بكافة أجزاء الدراسة فإف الباحثة استخدمت االستبياف في 
 لبيانات:جمع ا

ة مف أدكات جمع البيانات في ىذه الدراسة، كيقصد باالستبياف سكىك أداة رئي االستبياف: -أ 
مجمكعة أسئمة تدكر حكؿ المكضكع تقدـ لعينة مف األفراد لئلجابة عنيا، كتعد ىذه األسئمة 

 .                                               ن               بشكؿ كاضح بحيث ال تحتاج إلى شرح إضافي، كتجمع معا  في شكؿ استمارة

رة عف حكار لفظي يتـ بيف شخصيف، أك شخص كمجمكعة مف كىي عباالمقابمة:  -ب 
األشخاص، كذلؾ لمحصكؿ عمى معمكمات يتعذر الكصكؿ إلييا بالتقنيات أك األدكات 

، حيث تـ مف خبلليا معرفة عدد القائميف باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية (2)األخرل
  كالتي تمثؿ مجتمع الدراسة. اليكمية

 
 :بانةالستا   ن  أكال / 

 فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير يؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمىلتحق
تـ بناء كتصميـ (، دراسة عمى القائـ باالتصاؿ)األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية 

استبياف الدراسة باالستفادة مف األدبيات السابقة المشابية كاستشارة ذكم الخبرة كاالختصاص في 
 :مر بناء االستبانة بالخطكات التاليةفي الحقؿ األكاديمي كالميني، ك  ىذا المجاؿ

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية  التعرؼ عمى تيدؼ االستبانة إلى تحديد اليدؼ مف االستبانة: .1
 (.دراسة عمى القائـ باالتصاؿ)األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية  في تطكير

 ما يمي:االستبانة في محاكرتمثمت  االستبانة:حاكر تحديد م .2

 :سمات كمؤىبلت القائـ باالتصاؿ في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ  المحكر األكؿ
         ن ( متغيرا .19، كيتككف مف )الفمسطينية اليكمية

                                                           

 .(1:9بحث اإلعبلمي: بحكث اإلعبلـ)ص دراسات في مناىج ال ،حسيف (1)
الصفدم، استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاإلشباعات  (2)

 (.87)ص  دراسة ميدانيةالمتحققة: 
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 :العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو المحكر الثاني. 

 :ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة المحكر الثالث. 

 :األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة المحكر الرابع. 

 :تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي المحكر الخامس. 

 :كاقع األداء الميني في مقر الصحيفة المحكر السادس. 

 :معيقات البيئة الداخمية التي تحد مف تطكر األداء الميني كمقترحات كسبؿ  المحكر السابع
 قسميف )المعيقات، المقترحات(.، كيتككف مف تطكيرىا

تـ صياغة عبارات االستبانة في صكرة إجرائية، حيث بمغت صياغة عبارات االستبانة:  .3
 المحاكر السابقة( عبارة تكزعت عمى 45عدد العبارات في صكرتيا األكلية )

كفقا لمقياس ليكرت الخماسي  بحكثيفصيغت استجابات المتدرج القياس كتصحيحو:  .4
، متكسطة كليا ثبلث درجات، ليا أربع درجاتكليا خمس درجات، عالية ك            ن )عالية جدا  

 .كليا درجة كاحدة(                               ن منخفضة كليا درجتاف، منخفضة جدا  

 
 مجتمع الدراسة كعينتيا: حادم عشر :ال

 مجتمع الدراسة:
يتحدد مجتمع الدراسة بالقائـ باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية الصادرة في 

الضفة الغربية كقطاع غزة، كىي صحيفة القدس، صحيفة األياـ، صحيفة محافظات القدس ك 
( مف العامميف في الصحؼ األربعة. ;>1الحياة الجديدة، كصحيفة فمسطيف، حيث يبمغ عددىـ )

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. .(1))بحسب معمكمات حصمت عمييا الباحثة مف ادارة الصحؼ(
 

                                                           

 مقاببلت ىاتفية مع إدارات الصحؼ الفمسطينية اليكمية كتتمثؿ في:(1) 
صحيفة الحياة الجديدة، نيفيف معمر )اتصاؿ شخصي:  مدير تحرير -أ. بشار برماكم -

19/11/611:.) 
 (.:19/11/611مدير تحرير صحيفة القدس،  نيفيف معمر )اتصاؿ شخصي:  -أ. محمد أبك لبدة -
 (.:19/11/611مدير تحرير صحيفة األياـ،  نيفيف معمر )اتصاؿ شخصي:  -أ. عبد الناصر النجار -
بلقات العامة، صحيفة فمسطيف نيفيف معمر )اتصاؿ شخصي: قسـ الع -أ. آالء أبك عيشة -

19/11/611:.) 
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 اسةمجتمع الدر يكضح تكزيع : (1.1جدكؿ )
 % ؾ اسـ الصحيفة

 30.5 57 القدس
 20.9 39 األياـ

 22.5 42 الحياة الجديدة
 26.2 49 فمسطيف
 100 187 المجمكع

 

 عينة الدراسة:
اختارت الباحثة عينة عشكائية طبقية مف القائميف باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية 

الجديدة، كصحيفة فمسطيف(، اليكمية األربعة )صحيفة القدس، صحيفة األياـ، صحيفة الحياة 
( القائميف باالتصاؿ في تمؾ 1:9حيث تـ تكزيع استبانة الكتركنية عمى عينة مقدارىا )

%(، كبمغت االستبانات الصالحة =:.=>        ن        ( مبحكثا  بكاقع )>18الصحؼ، كاستجاب منيـ )
 %( مف إجمالي االستبانات.;9.6=( استبانة بكاقع )181لمتحميؿ )

بيف السمات العامة لمقائـ باالتصاؿ في بيئة العمؿ الداخمية في الصحؼ كالجداكؿ التالية ت
 الفمسطينية اليكمية:

       النكع:  . 1
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب النكع: (1.2جدكؿ )

 % ؾ النكع
 78 110 ذكر

 22 31 أنثى

 100 141 المجمكع
 

                  الحالة االجتماعية:  . 2
 تماعيةيكضح تكزيع المبحكثيف حسب الحالة االج: (1.3جدكؿ )

 % ؾ الحالة االجتماعية
 77.3 109 متزكج

 19.1 27 أعزب

 3.5 5 أرمؿمطمؽ أك 

 100 141 المجمكع
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       العمر:  . 3
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب العمر: (1.4جدكؿ )

 % ؾ العمر
 31.2 44 سنة 30أقؿ مف 

 33.3 47 سنة 40أقؿ مف  – 30مف 

 29.1 41 سنة 50أقؿ مف  – 40مف 

 6.4 9 سنة فأكثر 50

 100 141 المجمكع

               المؤىؿ العممي:  . 4
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب المؤىؿ العممي: (1.5جدكؿ )

 % ؾ المؤىؿ العممي
 15.6 22 دبمـك متكسطأك ثانكم 

 66.7 94 بكالكريكس

 17.7 25 دراسات عميا

 100 141 المجمكع

 
        التخصص:  . 5

 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب التخصص: (1.6جدكؿ )
 % ؾ التخصص

عبلـ  58.2 82             صحافة كا 

 18.4 26 عبلقات عامة

 14.2 20 لغات

 9.2 13 أخرل

 100 141 المجمكع

 
 
 



43 

             اسـ الصحيفة:  . 6
 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب اسـ الصحيفة: (1.7جدكؿ )

 % ؾ اسـ الصحيفة
 25.5 36 القدس

 32.6 46 األياـ

 24.1 34 الحياة الجديدة

 17.7 25 فمسطيف

 100 141 المجمكع

 
              سنكات الخبرة:  . 7

 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب سنكات الخبرة: (1.8جدكؿ )
 % ؾ سنكات الخبرة

 22 31 سنكات 5أقؿ مف 

 44 62 سنكات 10إلى أقؿ مف  – 5مف 

 34 48 سنكات 10أكثر مف 

 100 141 المجمكع

 
          المحافظة:  . 8

 يكضح تكزيع المبحكثيف حسب المحافظة: (1.9جدكؿ )
 % ؾ المحافظة

المحافظات 
 الشمالية

 34.8 49 راـ اهلل

 5.0 7 الخميؿ

 1.4 2 سمفيت

 7.8 11 جنيف

 6.4 9 نابمس

 7.1 10 طكلكـر

 4.26 88 المجمكع
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 3.5 5 القدس

المحافظات 
 الجنكبية

 4.3 6 شماؿ غزة

 22.0 31 غزة

 2.8 4 الكسطى

 2.8 4 خانيكنس

 2.1 3 رفح

 46 68 المجمكع

 111 161 عالمجمك 

 

 
 :الصدؽ كالثباتإجراءات عشر:  ثانيال
 كالتالي: ياكذلؾ لمتأكد مف صدق االستبانةالباحثة بتقنيف فقرات  تقام ستبانة:صدؽ اال .1

              صدؽ المحكميف:  .   أ

                                                        سػػػػتبانة فػػػػي صػػػػكرتيا األكليػػػػة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف أسػػػػاتذة جػػػػامعييف مػػػػف          تػػػػـ عػػػػرض اال 
                       ممػػػف يعممػػػكف فػػػي الجامعػػػات         كاالحصػػػاء                كالمغػػػة العربيػػػة                 الصػػػحافة كاالعػػػبلـ             المتخصصػػػيف فػػػي 

                                                                              الفمسػػػطينية فػػػي محافظػػػػات غػػػزة، حيػػػػث قػػػامكا بإبػػػداء آرائيػػػػـ كمبلحظػػػاتيـ حػػػػكؿ مناسػػػبة فقػػػػرات 
                                                                       كمدل انتماء الفقرات إلى كػؿ محػكر مػف محػاكر االسػتبانة، ككػذلؾ كضػكح صػياغاتيا    ،        االستبانة
  ( 1                     ائية. )انظر ممحؽ رقـ                   ن                                   ، كتـ تعديميا كفقان لمبلحظاتيـ حتى كصمت إلى صكرتيا الني       المغكية

   :                   صدؽ االتساؽ الداخمي  .   ب

                                                                            جػػرل التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لبلسػػتبانة بتطبيػػؽ اإلسػػتبانة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية 
                                   ، كتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف                       مػػف خػػارج عينػػة الدراسػػة   ن ان      مبحكثػػ  (   30          مككنػػة مػػف )

                    ككػػػذلؾ تػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ    ،     تبانة                                                  درجػػػات كػػػؿ محػػػكر مػػػف محػػػاكر االسػػػتبانة كالدرجػػػة الكميػػػة لبلسػػػ
     كذلػؾ    ،                                                                                 ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االسػتبانة كالدرجػة الكميػة لممحػكر الػذم تنتمػي إليػو

   (.SPSS                           باستخداـ البرنامج اإلحصائي )
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                    العالقػػات الشخصػػية بػػيف  )  :        الثػػاني                                                  معػػامالت االتسػػاؽ الػػداخمي ألداة الدراسػػة لفقػػرات المحػػكر 
  :      ؿ اآلتي                                             ئو( كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف بالجدك                    القائـ باالتصاؿ كزمال 

 

العالقات الشخصية بيف القائـ ): الثانيمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المحكر : يكضح (1.10جدكؿ )
 الثانيالدرجة الكمية لممحكر  ( معباالتصاؿ كزمالئو

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

 مستكل
 الداللة 

 0.01دالة عند  0.531                        نية جيدة مع جميع زمبلئي.                 أتمتع بعبلقات انسا  .1
 0.01دالة عند  0.544                                             تسكد عبلقات التفاىـ كاالنسجاـ بيني كبيف زمبلئي.  .2
 0.01دالة عند  0.473                                                          يتعامؿ رؤسائي في العمؿ مع كافة العامميف بالعدؿ كالمساكاة.  .3
 0.05دالة عند  0.411                                    أتعاكف مع زمبلئي في أداء بعض األعماؿ.  .4
 0.05دالة عند  0.406                                                                    يحرص رؤسائي في العمؿ عمى مشاركتي في اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمؿ.  .5
 0.05دالة عند  0.386                                            تسمح االدارة باالستقبللية في القرارات كاألفكار.  .6

                                                                   يكجػػد تشػػجيع مػػف اإلدارة عمػػى التجديػػد كاالبتكػػار ممػػا يسػػاعد عمػػى أداء العمػػؿ   .7
 0.05ند دالة ع 0.369              بكفاءة عالية.

 0.01دالة عند  0.533                             ن                         يتسـ أسمكب االدارة بأنو بعيدان عف التسمط كالديكتاتكرية.  .8
 0.05دالة عند  0.380                                          أتعامؿ مع رؤسائي في العمؿ بإنسانية كتفيـ.  .9
 0.01دالة عند  0.699                                                              تنظـ الصحيفة أنشطة ترفييية كأسرية يمتقي فييا الزمبلء باستمرار.  .10

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28      حرية )                    ر الجدكلية عند درجة 
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )

 

       الثػػػاني                                            معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المحػػػكر            السػػػابؽ أف            يبػػػيف الجػػػدكؿ 
        االرتبػػاط                   (، كتراكحػػت معػػامبلت     0.01   ، ك    0.05                                    الكميػػة لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )         كالدرجػػة
                 لما كضعت لقياسو.              الثاني صادقة                         كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر     (،   699 . 0-   369 . 0     بيف )
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                      ظػػركؼ العمػػؿ الماديػػة فػػي  )  :       الثالػػث                                                 معػامالت االتسػػاؽ الػػداخمي ألداة الدراسػػة لفقػػرات المحػػكر 
  :     اآلتي                                                         مقر الصحيفة( كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف بالجدكؿ 

 
ظركؼ العمؿ المادية في مقر ): الثالثامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المحكر مع: يكضح (1.11جدكؿ )

 الثالث.الدرجة الكمية لممحكر  ( معالصحيفة

معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

 مستكل
 الداللة 

 0.01دالة عند  0.835                      اإلضاءة مناسبة ككافية.  .1
 0.01دالة عند  0.763                         ن      ن درجة الحرارة مناسبة صيفان كشتاءن.  .2
 0.01دالة عند  0.488                  ة الرطكبة منخفضة.   نسب  .3
 0.01دالة عند  0.729                                الضكضاء قميمة كيتكفر عزؿ صكتي.   .4
 0.01دالة عند  0.938                                              المساحة كافية لمتحرؾ كالعمؿ داخؿ مقر الصحيفة.  .5
 0.01دالة عند  0.894                      التيكية جيدة كمناسبة.  .6
 0.01الة عند د 0.897                                         األجيزة االلكتركنية المتكفرة مناسبة لمعمؿ.  .7
 0.01دالة عند  0.868                                    المكقع مناسب لممكتب الذم أعمؿ عميو.  .8
 0.01دالة عند  0.869                                  التجييزات المكتبية مناسبة ككافية.  .9
 0.01دالة عند  0.506                                    المطبخ كدكرات المياه مناسبة ككافية.  .10

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28                  ية عند درجة حرية )        ر الجدكل

 
       الثالػػػث                                            معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المحػػػكر            السػػػابؽ أف            يبػػػيف الجػػػدكؿ 

                              (، كتراكحػػػػت معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف     0.01                                    الكميػػػػة لفقراتػػػػو دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )         كالدرجػػػػة
                 لما كضعت لقياسو.          لث صادقة    الثا                         كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر     (،   938 . 0-   488 . 0 )
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                            األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا  )  :       الرابع                                                 معامالت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات المحكر 
  :     اآلتي                                                         في الصحيفة( كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف بالجدكؿ

 
األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في ): رابعالمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المحكر : يكضح (1.12جدكؿ )

 الرابع.الدرجة الكمية لممحكر  ( معالصحيفة

معامؿ  الفقرة ـ
 مستكل الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.727                                                بيئة عمؿ ديمقراطية كتسمح بإبداء الرأم كالمشكرة.    .1
 0.01دالة عند  0.947                           عبلكات كزيادات سنكية كافية.  .2
 0.01دالة عند  0.866                   ضحة كمعمنة لمجميع.               أنظمة كلكائح كا  .3
 0.01دالة عند  0.801                                     دكرات تدريبية لتنمية قدرات العامميف.  .4
 0.01دالة عند  0.935                     ن               بيئة العمؿ تكفر فرصان عديدة لمترقية.  .5
 0.01دالة عند  0.921                                    حكافز مادية كمعنكية لئلنجاز كاالبداع.  .6
 0.01 دالة عند 0.868                       عقكد عمؿ كاضحة كعادلة.  .7

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )

 
       الرابػػػع                                            معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات المحػػػكر            السػػػابؽ أف            يبػػػيف الجػػػدكؿ 

                              (، كتراكحػػػػت معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف  1   0.0                                    الكميػػػػة لفقراتػػػػو دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )         كالدرجػػػػة
                 لما كضعت لقياسو.              الرابع صادقة                         كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر     (،   947 . 0-   727 . 0 )
 

                        تكنكلكجيػا كأدكات االنتػاج  )  :       الخػامس                                                 معامالت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقػرات المحػكر 
  :     اآلتي                                                     الصحفي( كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف بالجدكؿ
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تكنكلكجيا كأدكات االنتاج ): الخامسمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المحكر : يكضح (1.13دكؿ )ج
 الخامس.الدرجة الكمية لممحكر  ( معالصحفي

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

 مستكل 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.835                                                   تكجد في الصحيفة بيئة تكنكلكجية حديثة كمشجعة لمعمؿ.  .1

2.  
                                                       تكفير البرامج كالتحديثات المبلئمة عمػى البػرامج المسػتخدمة              تيتـ االدارة ب

 0.01دالة عند  0.852                 في العمؿ الصحفي.

 0.01دالة عند  0.794                                                    يتكفر تدريب عمى األجيزة كالبرامج الحديثة في الصحيفة.  .3
 0.01دالة عند  0.817                                                   تتكفر في الصحيفة طرؽ ككسائؿ حديثة لبلتصاؿ كالتكاصؿ.  .4
 0.01دالة عند  0.849                                                    لصحيفة بعمؿ صيانة دكرية لؤلجيزة كالمعدات االلكتركنية.            تقـك إدارة ا  .5
 0.01دالة عند  0.598                                                                          تقـك المؤسسة بإرسالنا في دكرات خارجية لتعمـ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ.  .6

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28   ة )                       ر الجدكلية عند درجة حري

 
       الخػػامس                                            معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المحػػكر            السػػابؽ أف            يبػػيف الجػػدكؿ 

                              (، كتراكحػػػػت معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف     0.01                                    الكميػػػػة لفقراتػػػػو دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )         كالدرجػػػػة
           عت لقياسو.      لما كض              الخامس صادقة                         كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر     (،   852 . 0-   598 . 0 )
 

                     كاقػػع األداء المينػػي فػػي  )  :       السػػادس                                                 معػػامالت االتسػػاؽ الػػداخمي ألداة الدراسػػة لفقػػرات المحػػكر 
       اآلتي :                                                        مقر الصحيفة( كالدرجة الكمية لفقراتو كما ىك مبيف بالجدكؿ 

 
كاقع األداء الميني في مقر ): السادسمعامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المحكر : يكضح (1.14جدكؿ )

 السادس.الدرجة الكمية لممحكر  ( معةالصحيف

 الفقرة ـ
معامؿ 
 االرتباط

 مستكل 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.798                                                     يتناسب مؤىمي العممي كخبراتي كدرجتي الكظيفية مع عممي.  .1
 0.01دالة عند  0.652                             ن                              أنجز المياـ المكمؼ بيا يكميان كفي األكقات المحددة دكف تأجيؿ.  .2
 0.01دالة عند  0.657               نتاجي في عممي.                      أشعر بالرضا عف جيدم كا  .3
 0.01دالة عند  0.620                                                             عدد ساعات العمؿ التي أقضييا في عممي تتناسب مع متطمبات العمؿ.  .4
 0.01دالة عند  0.583                                                                      أىتـ بالتدريبات كالندكات ككرش العمؿ التي مف شأنيا تحسيف أدائي العممي.    .5
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معامؿ  الفقرة ـ
 االرتباط

 مستكل 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.645   ي.                                           ألتـز بالمكائح كالقكانيف المتعمقة بأداء عمم  .6
 0.01دالة عند  0.852                                                           أشعر أف بيئة العمؿ الداخمية ليا دكر في تطكير أدائي الميني.  .7
 0.01دالة عند  0.679                                                               تسيـ الظركؼ المادية كالمعنكية في الصحيفة في تطكر أدائي الميني.  .8
 0.01دالة عند  0.562                                                  زادت خبرتي ببرامج الحاسكب بفضؿ الدكرات التدريبية.  .9
 0.05دالة عند  0.412                                        تطكر أدائي الميني منذ التحاقي بالصحيفة.  .10

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )

 
       السػػادس       لمحػػكر                                      معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ا           السػػابؽ أف            يبػػيف الجػػدكؿ 

                          (، كتراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط     0.01   ، ك    0.05                                    الكميػػة لفقراتػػو دالػػة عنػػد مسػػتكل داللػػة )         كالدرجػػة
                 لما كضعت لقياسو.              السادس صادقة                         كبذلؾ تعتبر فقرات المحكر     (،   852 . 0-   412 . 0     بيف )

                                      الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بػيف درجػة    ت                                   لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لممحاكر قام
                                                                      مػػػف محػػػاكر االسػػػتبانة كالمحػػػاكر األخػػػرل ككػػػذلؾ كػػػؿ بعػػػد بالدرجػػػة الكميػػػة لبلسػػػتبانة         كػػػؿ محػػػكر 
          يكضح ذلؾ.      اآلتي        كالجدكؿ 

 
 مصفكفة معامالت ارتباط كؿ محكر مف محاكر االستبانة كالمحاكر األخرل يكضح  (1.15جدكؿ )

 .لالستبانة ككذلؾ مع الدرجة الكمية
 sigقيمة  معامؿ االرتباط المحكر

 0.000 0.589 الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالعبلقات 

 0.000 0.713 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.000 0.851 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.000 0.856 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.000 0.901 فاعمية بيئة العمؿ الداخميةمحكر 

 0.002 0.542 الميني في مقر الصحيفةكاقع األداء محكر 

      0.448    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
          0.349    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )  28                          ر الجدكلية عند درجة حرية )
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع المحاكر ترتبط يبعضيا البعض كبالدرجة الكمية 
( كىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع 0.01داللة إحصائية عند مستكل داللة )                 ن   لبلستبانة ارتباطا  ذك

 بدرجة عالية مف الثبات كاالتساؽ الداخمي.
 
 

 ثبات االستبانة:  .2
عمى عينة مصغرة الباحثة خطكات التأكد مف ثبات اإلستبانة كذلؾ بعد تطبيقيا  تأجر 

باخ، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات الباحثة طريقة ألفا كركن تاستخدم، فقد مف العينة األصمية
االستبانة، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ محكر مف محاكر االستبانة ككذلؾ لبلستبانة 

 ( يكضح ذلؾ:1.16ككؿ كالجدكؿ )
 

 لالستبانة ككؿ االستبانة ككذلؾيكضح معامالت ألفا كركنباخ لكؿ محكر مف محاكر : (1.16جدكؿ )
 فا كركنباخمعامؿ أل عدد الفقرات المحكر

 0.536 10 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو
 0.922 10 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.945 7 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة
 0.872 6 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.813 10 كاقع األداء الميني في مقر الصحيفة

 0.846 43 ية الستبانة الدرجة الكم
   ، (0.846 )                 لبلسػػػتبانة كصػػؿ إلػػػى                                             يتضػػح مػػػف الجػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػػات الكمػػي 

                                     الثبػػات تطمػػئف الباحثػػة إلػػى تطبيقيػػا عمػػى           عاليػػة مػػف                                    ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة   ك 
              عينة الدراسة.

 

 عشر: أساليب المعالجة اإلحصائية: الثالث
 ؿ إلى نتائجيا برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعيةاستخدمت الباحثة في الكصك 

(Statistical Package for Social  Science SPSS) كتـ مف خبللو استخداـ ،
 اإلحصائية اآلتية: المعامبلت

   .                                          النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي - 1
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              درجػة االرتبػاط،         ( لقيػاس Pearson Correlation Coefficient                     معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ) - 6
                                                       كقد استخدمتو الباحثة لقياس العبلقة بيف متغيرات الدراسة.

                                            ( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االسػتجابة قػد T-Test )                    في حالة عينة كاحدة  T       اختبار  - 7
                                                   أـ زادت أك قمػػت عػػف ذلػػؾ، كاسػػتخدمتو الباحثػػة لمتأكػػد مػػف   3                         كصػػمت إلػػى درجػػة الحيػػاد كىػػي 
               قرات االستبانة.                          داللة المتكسط لكؿ فقرة مف ف

                   ( لمعرفػػة  مػػدل كجػػكد Independent Samples T-Test )               فػػي حالػػة عينتػػيف   T       اختبػػار  - 8
                                                    ذات داللة احصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.      فركؽ

  ( (One Way Analysis of Variance -ANOVA                            اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم  - 9
                                 ث مجمكعات أك أكثر مف البيانات.                                            لمعرفة مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثبل

                                            لتحديد مكاطف الفركؽ كالتبايف بيف المجمكعات.  LSD      معامؿ  - :

لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس  المحؾ المعتمد: -7
( كمف ثـ تقسيمو 8=1-9قياس )ليكرت الخماسي مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات الم

( كبعد ذلؾ تـ >1.1=8/9ي المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم )ف ةكبر قيمعمى أ
اضافة ىذه القيمة الى اقؿ قيمة في المقياس )بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ 

لتحديد الحد االعمى ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ 
 (.;1.1رقـ ) التالي

 معتمد في الدراسة: يكضح المحؾ ال(1.17)جدكؿ 

 الكزف النسبي المتكسط الحسابي

 درجة المكافقة

 إلى مف إلى مف

           ن منخفضة جدا   %=.79 %  61 =;.1 1

 منخفضة %=.91 %:7 =6.9 1>.1

 متكسطة %=.>: 96% =7.7 1:.6

 عالية %=.7> %>: =8.1 7.81

          ن عالية جدا   111% 8%> 9 8.61
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كل االستجابة، اعتمدت الباحثة عمى ترتيب كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مست
المتكسطات الحسابية عمى مستكل المجاالت لؤلداة ككؿ كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ، كما 

 حددت الباحثة درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
 

 مصطمحات الدراسة:عشر:  الرابع
 :بيئة العمؿ -1

بيا مف عكامؿ في إطارىا، كما يحيط  ىي البيئة المينية التي يزاكؿ الصحفي عممو"
المككنات  ضافة إلىتو مع زمبلؤه كرؤساؤه في العمؿ، إاجتماعية كانسانية تتمثؿ في عبلقا

ضاءة ك كرطكبة المادية المتكافرة داخؿ مقر العمؿ مف ضكضاء كدرجة حرارة  مساحة مكاف           كا 
، كالتي اج المادة االعبلميةنتفي إ مساعدةالتكنكلكجية الك مكتبية الدكات األثاث ك األالعمؿ ك 

 .(1)في تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ تؤثر
 األداء الميني: -2

داخؿ المينة كالتي تتضمف تحديد ىيكؿ معرفي يحدد  األفرادىك العممية التي يقكـ بيا  
السمكؾ الميني كتطكر  تبلئـالخبرة المينية كزيادة اليكية الجماعية، كصياغة رمكز  مجاؿ
 . (2) اإلعبلميةبقكاعد المينة داخؿ المؤسسات تزاـ االل

 

  القائـ باالتصاؿ: -3
، كيشارؾ في الصحفية يعمؿ في فريؽ عمؿ كينتمي إلحدل المؤسساتشخص أم ىك 

المسئكؿ عف اختيار المادة االعبلمية، حيث يقكـ عمى جمع  االعبلمية، فيكإنتاج الرسالة 
 شكؿ المطمكب لمجميكر المستيدؼ، سكاء كافالمادة االعبلمية كتحريرىا كتقديميا بال

 .(3) )رئيس التحرير، مدير التحرير، مسئكؿ التحرير، محرر، مراسؿ(
 

 عشر: تقسيـ الدراسة: الخامس
 االطار العاـ كؿ فصكؿ، حيث يتناكؿ الفصؿ األ ةثبلثمقدمة ك  ىذه الدراسة إلىتنقسـ 

كتساؤالتيا كفركضيا،  ىدافياأىميتيا ك أسة ك شكمة الدرامك الدراسات السابقة، أىـ شمؿ: راسة كيلمد

                                                           

دارسة  المصرية كاألردنيةعبد اهلل، تأثير سمات بيئة العمؿ الصحفي عمى القائميف باالتصاؿ في الصحؼ  (1)
 .(88ص) 6111-6111تحميمية مقارنة في الفترة 

 ة األقصى.كافي، اإلعبلـ الفمسطيني كاألداء الميني في انتفاض (2)
 (.671الفكاؿ، قراءة في دراسات القائـ باالتصاؿ، المجمة االجتماعية القكمي)ص(3) 
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جراءات الصدؽ كالثبات، كتعريؼ  المصطمحات المستخدمة في  بأىـ                                                        كمجتمع الدراسة كعينتيا، كا 
 الدراسة.

و تـ تقسيمك ، كتطكير األداء الميني ةالعمؿ الداخميبيئة بعنكاف  ، فيكأما الفصؿ الثاني
الثاني: بيئة العمؿ الداخمية في المؤسسات ك ، األكؿ: القائـ باالتصاؿ، مباحث ةإلى ثبلث
 .الثالث: األداء الميني في الصحافة الفمسطينيةك  ،الصحفية

نتائج الدراسة ثبلثة مباحث، كيتمثؿ المبحث األكؿ في: أما الفصؿ الثالث: فيشمؿ عمى 
إضافة ، كالثاني: اختبار فرضيات الدراسة، كالثالث: خبلصة نتائج الدراسة كتكصياتيا الميدانية،

 إلى المراجع المستخدمة في الدراسة، كالمبلحؽ.



 
 
 
 
 
 

 

 الفصؿ الثاني
  ةبيئػػة العمػػػػػؿ الداخمػػػػػي

 الميني كتطكيػػػػػر األداء
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 المبحث األكؿ
 القائـ باالتصاؿ 

يعتبر القائـ باالتصاؿ العنصر الميـ كالمحكرم في عممية االتصاؿ عمى اختبلؼ 
    ن                          فعاال  في العممية االتصالية، حيث                              ن كما يعد القائـ باالتصاؿ عنصرا   ائميا،مراحميا كعناصرىا ككس

ال تقؿ أىميتو عف العناصر األخرل في العممية االتصالية، كالرسالة أك الكسيمة لتحقيؽ التأثير 
المطمكب، كخاصة في الصحافة حيث يظير تأثير القائـ باالتصاؿ في قكة الرسالة اإلعبلمية 

ي المتمقي، كما تؤثر كفاءة المحرر عمى تكصيؿ أفكاره لمقارئ كاقناعو بيا، كمدل تأثيرىا ف
 كتتأثر ىذه الكفاءة بالعديد مف العكامؿ الذاتية كالمكضكعية.

كما أف القائـ باالتصاؿ الذم يقكـ عمى صياغة الرسالة اإلعبلمية يؤثر عمى مدل تقبؿ 
مية دراسة كؿ ما يتعمؽ بالقائـ باالتصاؿ الجميكر لمحتكل الرسالة اإلعبلمية، كمف ىنا تأتي أى

مف حيث كضعو االقتصادم، كتأىيمو كتدريبو كأدائو كمعتقداتو كرؤيتو لمجميكر كآليات قيامو 
بعممو، كالصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف ممارستو لمسئكلياتو المينية، إضافة إلى 

  كر المنكط بو.الضغكط المينية كاإلدارية التي يتعرض ليا، كاستيعابو لمد

 القائـ باالتصاؿ: مفيكمو، خصائصو:   ن  أكال : 
 . مفيـك القائـ باالتصاؿ:1

تتعدد المفاىيـ التي كضعتيا المدارس اإلعبلمية لمقائـ باالتصاؿ، فقد اتجيت بعض 
المدارس إلى تعريفو مف منظكر القدرة عمى التأثير بشكؿ أك بآخر في األفكار كاآلراء: "ىك 

بعممية اتصالية مفتكحة االتجاه لمطرؼ اآلخر )المتمقي( لتحقيؽ أىدافو  الشخص الذم يبدأ
المحددة حسب رسالتو التي يسعى إليصاليا عبر كسيمة معينة  نحك الجميكر، كيرغب أف تصؿ 

 .(1)بنفس المفيكـ كتحقؽ اليدؼ المنشكد مف خبلؿ الخبرة المشتركة بيف القائـ باالتصاؿ"

إذ أطمقت عميو لقب  ،      ن                   مفيكما  آخر لمقائـ باالتصاؿ أما المدرسة الفرنسية فطرحت
"الكسيط" عمى أساس أف الصحفي يقكـ بأدكار متعددة، مف خبلؿ البحث عف المعمكمة كاختيار 
                                                       ن        ن                   مضمكف الرسالة ليتكجو بيا إلى الجميكر كىك بذلؾ يمعب دكرا  تفاكضيا  بيف صانع المعمكمة 

 .(2)"المصدر"، كالجميكر "المتمقي"
                                                           

 .(88ص) مكاكم، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة (1)

 .(=67ص) المزاىرة، نظريات االتصاؿ(2) 
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جيت دراسات أخرل إلى تعريؼ القائميف باالتصاؿ مف منظكر الدكر في في حيف ات
عممية االتصاؿ، فعرفتيـ بأنيـ األشخاص الذيف يتكلكف اإلدارة العممية االتصالية كتسييرىا، 
كعمى ضكء ما يستمتعكف بو مف قدرات ككفاءة في األداء يحدد مصير العممية االتصالية برمتيا 

ك: "أم شخص أك فريؽ منتظـ يرتبط مباشرة بنقؿ المعمكمات مف فرد أك أف القائـ باالتصاؿ ى
آلخر عبر الكسيمة اإلعبلمية أك لو عبلقة بتسيير أك مراقبة نشر الرسائؿ إلى الجميكر عبر 
                                                          ن     ن        ن          كسائؿ اإلعبلـ، ككذلؾ حددت دراسات أخرل بأنيـ الذيف يؤدكف دكرا  فعاال  كمباشرا  في إنتاج 

 الرسائؿ.

قائـ باالتصاؿ في كتابو نظريات اإلعبلـ كالرأم العاـ "بأنو أحد كيعرؼ "العبد" ال
                                      ن         ن        ن      ن             عناصر العممية االتصالية، سكاء كاف صحفيا  أك مذيعا  أك شخصا  مماثبل  يسعى لتكجيو 

 .(1)الرسالة"

القائـ باالتصاؿ بأنو ىك:" العممية التي تشيع أك تنشر ما كاف فيعرؼ "عبد الحميد" أما 
بيف اثنيف أك أكثر" بيدؼ حدكث االستجابة مف الفرد المتمقي سكاء كانت      ن              قاصرا  عمى فرد كاحد 

االستجابة مستيدفة أك غير مستيدفة، كيستشعرىا القائـ باالتصاؿ في شكؿ تغذية مرتدة أك 
 .(2)راجعة"

كيعرؼ "ضيؼ" القائـ باالتصاؿ بأنو ىك: "مف يشارؾ في العممية االتصالية لتكصيؿ 
بلؿ كسيمة إعبلمية إلى الجميكر، كىك حارس البكابة عمى طكؿ الرسالة اإلعبلمية مف خ

 .(3)المسافة التي تقطعيا المادة اإلعبلمية حتى تصؿ إلى الجميكر"

كيشير "الياشمي" أف القائـ باالتصاؿ ىك: "الطرؼ الذم يبادر باالتصاؿ، أك يقكـ 
ة بعمميات متعددة مف بتكجيو رسالتو، كتمر كؿ المصادر االتصالية سكاء الذاتية أك الشخصي

تفكير كصياغة لمفكر" أم: أف المرسؿ يقكـ بعممية تضميف أفكاره في رسالة يضعيا في شفرة 
               ن        ن                                                               رمزية إما كتابة  أك لفظا ، كيبعث بيا إلى المستقبؿ الذم يفؾ الرمكز بقصد الفيـ كاالستجابة، 

 .(4) كالتعبير عف ذلؾ برد فعؿ يصكغو المستقبؿ في رسالة رمزية

                                                           

 (.;ص) عبيد، نظريات اإلعبلـ كالرأم العاـ، األسس العممية كالتطبيقات العربية (1)
 .(;1ص)حميد ، نظريات االعبلـ كاتجاىات التأثيرعبد ال (2)
 (.11ص) ضيؼ، السياسة التحريرية لمصفحات الخارجية بالصحؼ اليكمية المصرية (3)

 (.71ص) الياشمي، تكنكلكجيا كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم(4) 
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"مكسى" أف القائـ باالتصاؿ ىك: " المرسؿ الذم لديو رسالة تتضمف بيانات أك كيعرؼ 
مبادئ أك اتجاىات، يقـك بإببلغيا إلى مف ىـ في حاجة إلييا، حيث أف ىذه البيانات تساىـ في 

 .(1)                                              ن                                    تحديد مكقؼ معيف، كالقائـ باالتصاؿ قد يككف فردا  أك مجمكعة أفراد، أك ىيئة، أك مؤسسة"

تعريؼ القائـ باالتصاؿ بأنو ىك " أم شخص أك فريؽ منظـ يرتبط مباشرة كما كيمكف 
بنقؿ المعمكمات مف فرد آلخر عبر الكسيمة اإلعبلمية، أك لو عبلقة تسيير مراقبة نشر الرسائؿ 

 .(2) إلى الجميكر عبر الكسائؿ اإلعبلمية

و يترؾ بصماتو عمى                          ن           ن                        كيؤدم القائـ باالتصاؿ دكرا  استراتيجيا  في العممية االتصالية؛ ألن
ألنو عف طريؽ انتقائو  ،الرسالة، ككنو يشكميا كفؽ معايير كمقاييس كضغكط مؤسساتية

لممعمكمات كاختياره ليا يصكر الكاقع االجتماعي كالسياسي كالثقافي الذم يعيشو المجتمع بأسره، 
ل ككىف الذم يقكؿ                             ن        في تحديد أجندة الجميكر، كفقا  لما ير     ن                             مما  أف القائـ باالتصاؿ لو دكر ميـع

 .(3)أف مختمؼ المجتمعات تنظر مف خبللو إلى العالـ الخارجي

                           ن       ن                                          كيعتبر القائـ باالتصاؿ مرشدا  كقائدا  في المجتمع الذم يعيش فيو، كيقع عمى عاتقو 
مسئكلية اجتماعية في بناء مجتمعو، أك امداده باألفكار كالقيـ سكاء كانت قيـ بناءة  أك قيـ 

لقائـ باالتصاؿ الذم يعمؿ في أية كسيمة اعبلمية االلتزاـ بالمينية ىدامة، فيجب عمى ا
كالمكضكعية؛ ألف العمؿ اإلعبلمي كاجب مقدس ال يمكف المساس بو عند تقديـ المعمكمات أك 

 .(4)األخبار لدل الجماىير المختمفة

يكر لذا نجد القائـ باالتصاؿ ييدؼ عند اختياره المادة أك الرسالة التي سيقدميا لمجم
 .تعزيز كتدعيـ القيـ كالمبادئ كالتقاليد السائدة

باالتصاؿ ىك شخص يسيـ في تقدـ المجتمع مف خبلؿ النقد  القائـ بأف كترل الباحثة
البناء الذم يدافع عف المصمحة العامة في اطار ميني كفؽ رؤية فكرية كفنية ابداعية تضع 

 المصمحة العامة لممجتمع قبؿ أم اعتبارات أخرل.

                                                           

 .(;9ص) المدخؿ إلى االتصاؿ الجماىيرم ،مكسى(1) 
 .(67ص) خكخة، الرقابة في المؤسسات الصحفية (2)

 .(78ص) القائـ باالتصاؿ في االعبلـ اإلسبلمي سيسيكلكجياخالد، (3) 
: دراسة ميدانية الزكيني، حرية اإلعبلـ بيف المرغكبية االجتماعية كتحديد خيارات القائـ باالتصاؿ (4)

 .(:1>ص)
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 :(1)خصائص القائـ باالتصاؿ. 2

اإلشراؼ بشكؿ مباشر عمى تجميع كصياغة ككضع الرسالة اإلعبلمية في شكميا النيائي  -أ 
 إلى الجميكر.

                            ن                ن                             صياغة الرسالة الصحفية منفردا  أك قد يككف عضكا  في فريؽ مف القائميف باالتصاؿ   -ب 
 لتأدية الميمة ذاتيا.

             ن                           األخبلقية مسئكال  مسؤكلية مباشرة عف الرسالة يعد القائـ باالتصاؿ مف الناحية القانكنية ك   -ج 
اإلعبلمية التي يشرؼ عمى صياغتيا كصناعتيا لمجميكر، كىذا يتطابؽ مع المغة 

 (news men, communicator, journalists االنجميزية في التسمية مثؿ )

مية كما أف مف الخصائص األساسية لمقائـ باالتصاؿ مف حيث المباشرة في الصياغة اإلعبل
بداعي إلى حد ما،  كنجد أف ىناؾ مسئكلية كبيرة تقع عمى                                                                                        كانتاجيا فيي تساىـ بشكؿ مباشر كا 

 .  (2)القائـ باالتصاؿ مف خبلؿ اسيامو بشكؿ مباشر في صياغة كانتاج الرسالة اإلعبلمية

      ن                                     ثانيا : العكامؿ المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ:

عمى أداء القائـ باالتصاؿ أثناء قيامو  القيمية التي تؤثر العكامؿتكجد مجمكعة مف 
في  معينة يمكف أف تؤثر عمى عممو كمؤثراتخاصة  كأنو يعمؿ ضمف سياسات ، بعممو

المؤسسة الصحفية، كيمكف الحديث عف ىذه العكامؿ كالمؤثرات التي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ 
  مف خبلؿ التطرؽ  لنمكذج مالتكسي عمى النحك اآلتي: 

 جتمع: معايير الم -1

فأم  ،يعتبر النظاـ االجتماعي مف األنظمة التي ليا تأثير قكل عمى القائميف باالتصاؿ
نظاـ اجتماعي يستند عمى قيـ كمبادئ اجتماعية يسعى إلى إقرارىا، كيعمؿ عمى تقبؿ المكاطنيف 

تيا ليا كيرتبط ذلؾ بكظيفة) التنشئة االجتماعية(. كتعكس كسائؿ اإلعبلـ ىذا االىتماـ بمحاكل
 عمى الحفاظ عمى القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة. 

                                                           

 .(69ص) قيراط، قضايا إعبلمية(1) 
 دراسة ميدانية :ؿ في راديك كتمفزيكف مممكة البحريفعمى، العكامؿ المؤثرة عمى أداء القائـ باالتصا (2)

 .(919ص)
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كيرل " كاريف بريد" أنو في بعض األحكاؿ قد ال يقدـ القائـ باالتصاؿ تغطية كاممة 
لؤلحداث التي تقع مف حكلو، نتيجة إلحساسو بالمسئكلية االجتماعية كالحفاظ عمى بعض 

 الفضائؿ الفردية أك المجتمعية.

قد  تصحح أك تتغاضي أك تتسامح  ببعض الشيء في أداء كاجبيا فكسائؿ اإلعبلـ 
الذم يفرض عمييا تقديـ كؿ المعمكمات التي  تيـ الجماىير، رغبة منيا في تدعيـ قيـ المجتمع 
                                                                                  ن    كتقاليده، مثؿ الكالء لمكطف، احتراـ رجاؿ الديف كالقضاة، كاألميات، كرجاؿ الجيش. كغالبا  ما 

 د األفراد الذيف يقكمكف بتمؾ األدكار، كتدعيـ البناء الثقافي لممجتمع.تتجنب كسائؿ اإلعبلـ انتقا

كالقائـ باالتصاؿ يعكس حالتو اتجاه أم مكضكع، كقد يترتب عمى ذلؾ قفؿ  نافذة 
معمكماتية تعطي أفكار كمعاني جديدة تسيـ في حؿ المشاكؿ، كلذلؾ يجد القائـ باالتصاؿ نفسو 

 .(1)ميع مظاىر الحياة في المجتمعأماـ مجمكعة مف المؤثرات تشمؿ ج

كما أف القائـ باالتصاؿ ال يتكاف عف اخفاء أم مكضكع قد يتسبب في شرخ أحد األجزاء 
المككنة لممجتمع أك احداث أم تصدع داخمي، باعتبار أف كسائؿ اإلعبلـ تساعد عمى تحقيؽ 

غيير بعض حاالت االتفاؽ الثقافي كاالجتماعي عف طريؽ بث رسائميا، كبذلؾ فإف حذؼ أك ت
المكاد التي يمكف أف تتسبب في احداث أضرار داخؿ كياف المجتمع أمر تطمبو المصمحة 

 .(2)العامة

 المعايير الذاتية لمقائـ باالتصاؿ:  -2

تتأثر السمات الشخصية لمقائـ باالتصاؿ عمى عممو، كالمكاد اإلعبلمية التي يقدميا، 
مر، الدخؿ، الطبقة االجتماعية، التعميـ، االنتماءات                         ن               كتتمثؿ ىذه العكامؿ أساسا  في )الجنس، الع

الشخصية  ت                                                          ن      ن         الفكرية كالعقائدية، كاإلحساس بالذات(. كما يعد االنتماء عنصرا  محددا  مف محددا
الميمة، ألنو يؤثر في طريقة التفكير كالتفاىـ مع العالـ المحيط لمقائـ باالتصاؿ، فالجماعات 

كاالقتصادية، تعد بمثابة جماعات مرجعية ، تشارؾ القائـ  التعميمية كاالجتماعية كالسياسية
باالتصاؿ أعضائيا في الدكافع النفسية كالميكؿ، كاالتجاىات، كتبرز قيميـ في اتخاذ قراراتو 

 كقيامو بسمكؾ معيف.

                                                           

 .(886ص) دراسة ميدانيةالبحرينية: الزياني، الضغكط المينية المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ في الصحافة  (1)
 .(>71ص) رشتي، األسس العممية لنظرية اإلعبلـ(2) 
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كقد اىتـ الخبراء باالطار الداللي كالخبرات المختزنة لمقائـ باالتصاؿ التي تؤثر في 
                                                    ن       ن      كالتي تحدد ما يجب كماال يجب، كىذه الخبرات تسبب تأثيرا  متشعبا  يؤثر  ،أفكاره كمعتقداتو

كيتأثر في األجندة الذاتية، كأصبح أىـ المقاييس التي تحدد األىداؼ باإلضافة إلى أف ىناؾ 
 عامؿ الكيفية التي يرل القائـ باالتصاؿ نفسو داخؿ المؤسسة الصحفية.

 المعايير المينية: -3

ض القائـ باالتصاؿ إلى مجمكعة مف الضغكطات المينية التي في بعض األحياف يتعر 
تؤثر في عممو كتؤدل إلى تكافقو مع السياسة التي تنتيجيا المؤسسة الصحفية التي ينتمى إلييا 

  -:يكمف ضمف ىذه الضغكطات ما يم

                                               ن  خط العمؿ الذم تنتيجو المؤسسة الصحفية يمثؿ ضغكطا    سياسة المؤسسة الصحفية: -أ 
باالتصاؿ، كيحتـ عميو انتياج فكر ميني معيف، قد ال تتفؽ كرؤيتو العامة  عمى القائـ 

لممكضكع فيتـ تقسيـ ىذه الضغكط إلى عكامؿ خارجية كداخمية، كيقصد بالعكامؿ الداخمية 
 النظاـ االجتماعي القائـ كمدل ارتباط المؤسسة بمصالح معينة.

اإلنتاج. كؿ ىذه العكامؿ ية كضغكط ككذلؾ نظاـ الممكية، كأساليب السيطرة كالنظـ اإلدار 
    ن     ن                                                                دكرا  ميما  في شكؿ  المضمكف المقدـ لمجميكر، كتنتيي بالقائـ باالتصاؿ أف يصبح  تمعب

كبذلؾ نجد القائـ باالتصاؿ أنو ال يعبر عف أفكار، بؿ  ،    ن                        جزءا  مف الكياف العاـ لممؤسسة
حياف إذا تمكف في يقكـ بالتعبير عف أفكار المؤسسة الصحفية، كقد تحاكؿ في بعض األ

مينتو مف فرض آرائو، لكنو قد ال يتمكف مف تمرير ما يريد فيمجأ إلى االلتفاؼ كالتقديرية 
 .  (1)أك االستعارة

اتفؽ الباحثكف عمى أف عبلقات العمؿ تضع بصمتيا عمى  عالقات العمؿ كضغكطو:  -ب 
بلئو، كترسـ ىذه                                  ن         ن                 القائـ باالتصاؿ، حيث ترسـ لو تفاعبل  اجتماعيا  مف خبلؿ عبلقتو بزم

عة، العبلقات جماعة أكلية بالنسبة لمقائـ باالتصاؿ، فيتكحدكف مع بعضيـ داخؿ المجمك 
حساسيـ الذاتي داخؿ الجماعة، كىذا يجعؿ خبلؿ إمف  كيتعاممكف مع العالـ الخارجي

             ن                                                             الصحفي معتمدا  بدرجة كبيرة عمى ىذه الجماعة كدعميا المعنكم. كتكجد مجمكعة مف 
ى القائـ باالتصاؿ يحتفظ  بيا لنفسو، كال يشاركيا مع الجماعة التي يعمؿ المؤثرات عم

طار المنافسة المشركعة في إ                          ن                             فييا، كىي التي تدفعو دائما  إلى محاكلة التقدـ عمى زمبلئو 

                                                           

 .(6:ص) حؼ، كيؼ تؤثر كسائؿ االعبلـ   ي الص   (1)



61 

داخؿ المؤسسة الصحفية، ككؿ إعبلمي يسعى إلى تقديـ الجديد الذم يمكنو مف الكصكؿ 
 .(1)ي يعمؿ فيياإلى أكبر عدد  مف الجماعة الت

كال تخفى عنو عند اختياره  ،تمارس عمى القائـ باالتصاؿ  ن ا  كترل الباحثة بأف ىناؾ  قيكد
كخاصة أف المرسؿ في معظـ األحياف لديو دراية كمعرفة تامة بالمتمقي، فيك  ،لمرسالة اإلعبلمية

 حقيقية عف فيك يمتمؾ الصكرة الكاقعية كال ،مف يحدد الرمكز كالكقت كالكسيمة كالجميكر
جميكره كمف ىنا يجد المرسؿ نفسو أماـ رقابة اجتماعية، أك مسئكلية تفرض عميو التدقيؽ في 
مضاميف رسائمو االتصالية المتنكعة حسب الظركؼ المينية بحكـ تنكع كتعدد الكسائط كتبايف 

 الجميكر.

      ن                                               ثالثا : المؤثرات التي  تؤثر عمى أداء القائـ باالتصاؿ":

المؤثرات في التحكـ القيمي مػػف الدراسػػات التػػي تػػرتبط بالمنػػاىج السمككية، تعػػد دراسػػة 
لمبحػػث عػػف صيغ تكافقية أثنػػاء معالجػػة المكضػػكعات اإلعبلمية  سػػعىيباالتصػػاؿ  إذ أف القػػائـ
ألىمية بأحػداث عنػؼ مػف خػبلؿ كضػع مقياس احترافػي لتحديد درجػة ا خمفياتيا التػػي تػػرتبط

قبػػؿ شػػركعو بتنفيذ الفكػػرة اإلعبلمية، كتكجد مجمكعة مف المؤثرات  االفتراضية لتمػؾ األكلكيات
 القيمية التي تؤثر عمى أداء القائـ باالتصاؿ أثناء قيامو بعممو أىميا:

 المؤثرات الشخصية: -1

حػرب أك كظػرؼ الثػكرة أك ال معيفألجػؿ معرفػة سػمكؾ القػائـ باالتصػاؿ فػي ظػرؼ 
كقػػد صػػنفت الشخصية إلػػى أنمػػاط حسػػب الحضػػارة  ،شخصيتومعرفػػة  عمينا المختمفػػة، األزمػات
أنمػػاط  نظريةكدكره كمركػػزه االجتمػػاعي. كأكؿ مػػف بػػادر إلػػى كضػػع  الشػػخص كسػػمات

 :(2) ، إذ صنفيا إلى أربعة نماذج، ىي(crate Hippo)" أبقراط الشخصية ىػػك "

 صاحبيا بقكة الجسـ كسرعة الغضب. متازيأك الطراز الصفراكم: ك  الغضبيةالشخصية  -أ 

 كثبػكت التفكيرصاحبيا بالتشػاؤـ، كبػطء  تصؼيأك الطراز السكداكم:ػ ك  الكئيبةالشخصية   -ب 
 .االستجابة

 صاحبيا بالتفاؤؿ كالمرح. زيتميالطراز الدمكم: ك   -ج 

                                                           

 .(9=ص) عمـك االتصاؿ كالمجتمعات الرقميةمينا، (1) 
 .(679ص) الحسف، الطبقية االجتماعية(2) 
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 ػؿيمي ػديبم ،كاالستجابةكصاحبيا بطػيء االسػتثارة  الشخصية اليادئة أك الطراز الممفاكم: -د 
 النشكة. إلى

   ن را  يبيػا القػائـ باالتصػاؿ تػؤثر تػأث يتصؼالتي قػد  لمشخصيةاألنماط السابقة  كما أف
      ن                                            فضػػبل  عمػػى انعكػػاس طػػراز الشخصية عمػػى أدائػػو ،اإلعبلميةلمرسػػالة  صياغتوعمػػى          ن مباشػػرا  

 أحػػداث تغطيةإلػى المبػادرة فػي  تميؿالشخصية التػي تتسػـ بسػرعة الغضػب،  فأإذ  اإلعبلمػي،
حيف         و                                                    إلػى حػد  مػا مػع األحػداث التػي تتػكاءـ كمزاجػو الشخصػي، فػي  الكجدانيةكالمشػاركة  العنؼ
 ،كالفنية االجتماعيةالمكضػكعات  تغطيةإلػى  األحيافصاحب الشخصية اليادئة فػي أغمػب  يميؿ
عػف الكاقػع المأسػاكم أك الكاقػع المرافػؽ     ن ػدا  يخمػؽ كاقػع افتراضػي بع طريقياعػف  حػاكؿي إذ

 .العنؼ ألحػداث

 :(1)يمكف تحديد المعايير الذاتية الشخصية المؤثرة في القائـ باالتصاؿ

 العكامؿ البيكلكجية مثؿ النكع "ذكر، أنثى". .1

 الجاذبية الشخصية. .2

 عممي كالتجربة العممية كالحضكر الثقافي.العكامؿ الخاصة بالتحصيؿ ال .3

 الجماعات كاالنتماءات األكلية كالمرجعية كاأليدكلكجية. .4
 المؤثرات المؤسساتية: -2

ىناؾ مجمكعة مف المؤثرات يمكف أف تؤثر عمى طبيعة عمؿ القائـ باالتصاؿ، خاصة 
 :(2) كأنو يعمؿ ضمف سياسات كمؤثرات معينة يمكف أف تؤثر عمى عممو منيا

                                                               ن         ة المؤسسة: إف الدكر الكظيفي التي تضطمع بو المؤسسة الصحفية غالبا  ما يرسـ بني -أ 
المبلمح الرئيسية لطبيعة بنيتيا، كما يؤثر تركيب المؤسسة الصحفية عمى القائـ باالتصاؿ 
كتفاعمو مع فريؽ العمؿ داخؿ المؤسسة كخارجيا، كالشكؿ التنظيمي كتحديد المسؤكليات 

ؤسسة الصحفية مراعيأ انسيابية العمؿ، كمما كانت نتائج اإلدارة عمى نمط اإلدارة في الم
 أفضؿ.

 

                                                           

 .(==ص) ىاشػـ، انعكاس البيئة اإلعبلمية عمػى القػائـ باالتصػاؿ (1)
 .(1161ص) الزكيني، أكلكيات التحكـ القيمي ألداء القائـ باالتصاؿ في معالجة العنؼ(2) 
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 طبيعة اإلعبلمي: ىنا يمكف اإلشارة إلى عنصريف ميميف، ىما:  -ب 
يطمؽ ىذا المصطمح عمى الشخص الذم تمر مف بيف يديو  حارس البكابة: -1/ب

كيؼ تنشر  المعمكمات، كيقرر ما يجب نشره كما يستبعد كغير صالح لمنشر، كىك يقرر
 المادة اإلعبلمية، باإلضافة إلى كضع أجندة ترتيب األكلكيات.

نتاج المعمكمة االعتبارات المينية -2/ب                           ن     ن                           : يعد القائـ باالتصاؿ عنصرا  فاعبل  في صناعة كا 
داخؿ المؤسسة الصحفية، إلى جانب أنو يخضع لسياسة المؤسسة الصحفية التي يعمؿ 

مينية تؤثر عمى القرارات اإلدارية مف الناحية التنظيمية  اعتبارات    ن            فضبل  عف ذلؾ تكجدبيا، 
دارة التحرير، كىذه االعتبارات تتمثؿ بالمساحة بالنسبة لمقائميف باالتصاؿ في كسائؿ                                                                                   كا 
اإلعبلـ المطبكعة، كما أف محددات التحكـ القيمي لمكسيمة اإلعبلمية لـ تعد تتكقؼ عمى 

نما ىناؾ عكامؿ أخرل تتمثؿ في ظاىرة "تصنيع اإلعبلـ"                                         السمطة السياسية فحسب؛ كا 
 كالتأثير المتزايد لممنطؽ االقتصادم عبر الممكية الخاصة.

 المؤثرات االجتماعية: -3

يشير الباحث "كاريف بريد" أنو في بعض األحياف القائـ باالتصاؿ ال يستطيع أف يقدـ 
يغفؿ عف تقديـ بعض                                                 ن               ن تغطية كاممة لؤلحداث التي تقع مف حكلو، ليس تقصيرا  منو، بؿ أحيانا  

حساسا  منو بالمسؤكلية االجتماعية، بيدؼ                               ن                  ن                                األحداث كيككف ذلؾ القرار نابعا  مف ضميره كا 
 المحافظة عمى بعض الفضائؿ الفردية أك االجتماعية.

                                                                  ن        كيرل "بريد" أف كسائؿ اإلعبلـ التي تحتـر التقاليد كالنظاـ تضحي أحيانا  بالسبؽ 
جبيا الذم يفرض عمييا تقديـ األخبار التي ليا أىمية الصحفي أك تفرط بعض الشيء في كا

كبيرة عند الجماىير، كذلؾ رغبة منيا في تدعيـ قيـ المجتمع كتقاليده، كفي أحياف أخرل يقيـ 
القائمكف باالتصاؿ المكضكعات اإلعبلمية آخذيف بعيف االعتبار النتائج االجتماعية التي 

لبعض المكضكعات أك يدفنكىا في         ن اىتماما   فال يعطك ترتب عمى نشرىا أك عرضيا، كقد ست
 .(1)الصفحات الداخمية؛ بيدؼ المحافظة عمى العادات كالقيـ االجتماعية

إف تأثير القيـ االجتماعية عمى عمؿ القائميف باالتصاؿ يتراكح بيف قيـ اجتماعية تكمف 
ف كانكا ال يؤمنكف بيا إلى أنكاع مف الضغ ،في أذىانيـ يمتزمكف بيا كط االجتماعية                                              حتى كا 

المباشرة المرتبطة بطبيعة النظاـ االجتماعي ذاتو، الذم يقبؿ عمى سبيؿ المثاؿ المؤثرات 

                                                           

 (1166ص) مي ألداء القائـ باالتصاؿ في معالجة العنؼالزكيني، أكلكيات التحكـ القي(1) 
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                                                                                 ن االجتماعية كيمكف أف نسميو "بالذكؽ االجتماعي" الذم يفرض عمى القائميف باالتصاؿ التزاما  
بلمية، بيذا الذكؽ، مف جانب آخر يمكف أف نطمؽ عميو "التذكؽ االجتماعي" لمرسائؿ اإلع

                     ن                                                         ن فالجميكر يتذكؽ أنماطا  مف الرسائؿ اإلعبلمية بغض النظر عف قيمتيا بينما ال يقبؿ نمطا  
                          ن                                                    آخر، كيتذكؽ الجميكر جزءا  مف كيانيـ االجتماعي كىك ما يسمى بالثقافة الجماىيرية.

كبذلؾ تشكؿ القيـ الذاتية لمقائميف باالتصاؿ، التي تتبايف مف فرد إلى آخر، أحد 
التي تتحكـ في انتقاء كمعالجة المكضكعات اإلعبلمية، كىذه القيـ تككنت مف تضافر المعايير 

مجمكعة مف العكامؿ منيا، التنشئة االجتماعية، الجماعات المرجعية كالمككنات السياسية 
كالثقافية كىذا يعكس لدل القائـ باالتصاؿ إطار داللي يؤثر في أفكاره كمعتقداتو كيحدد السمكؾ 

 المكاقؼ االتصالية المختمفة. المتكقع في

                    ن                                                 كيبلحظ أف ىناؾ اختبلفا  في النظرة إلى أىمية الحدث كانتقاء مضمكف الرسائؿ 
اإلعبلمية باختبلؼ القائميف باالتصاؿ كبحسب طبيعة كؿ منيـ، كمككناتو الثقافية كالنفسية 

 .(1)كاالجتماعية كاتجاىاتو، كعقائده كخبراتو المكتسبة

المحافظػة عمػى قػيـ المجتمػع ف عمى االتصاؿ يسعكف إلي تحقيؽ قائميكترل الباحثة بأف ال
 بينياكالتنػافس  الصحفيةف عمػؿ المؤسسػات إلػذلؾ فػاألساسيات، االتفاؽ عمى  كتقاليده كتحقيؽ

سػجـ فيػو مػع قػيـ المجتمػع كمتطمباتػو، نف تأكسػائؿ اإلعػبلـ إال  تستطيعاجتماعي ال  سياؽفػي 
 .القرارات كاتخاذ التخطيط ناحية    ن      ن               عامبل  مؤثرا  عمى اإلدارة مف  كفيكيمكػف أف 

 :(2)     ن                                        رابعا : الشركط الكاجب تكفرىا في القائـ باالتصاؿ

                                                                                  ن تستند عممية االتصاؿ إلي بعض الشركط اليامة التي يجب أف تتكافر في القائـ باالتصاؿ كفقا  
 لتحديد الباحث "ديفيد برلك" في النقاط التالية:

لقائـ باالتصاؿ نحك نفسو كنحك المكضكع كنحك المتمقي، ككمما كانت ىذه اتجاىات ا .1
 االتجاىات إيجابية زادت فعالية القائـ باالتصاؿ.

 

                                                           

 .(>71ص) رشتي، األسس العممية لنظرية اإلعبلـ (1)
 .(=:6ص) العبد، نظريات اإلعبلـك مكاكم  (2)
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 القدرة عمى الكتابة، التحدث، القراءة، اإلنصات كالتفكير السميـ لتحديد أىداؼ االتصاؿ. .2

عة األدكار التي يؤدييا مركز القائـ باالتصاؿ في إطار النظاـ االجتماعي كالثقافي كطبي .3
 كالكضع الذم يراه الناس فيو يؤثر عمى فعالية االتصاؿ.

 مستكل معرفة المصدر كتخصصو بالمكضكع الذم يعالجو يؤثر في زيادة فعاليتو. .4
 كيتـ ذلؾ حسب "كاريف بريد" بعدة طرؽ منيا:  ،معرفتو بالسياسة اإلعبلمية لمؤسستو .5

 القراءة المستمرة لجريدة المؤسسة. -أ 

 لمشاركة في الدكرات كالمحاضرات التي تقيميا المؤسسة.ا -ب 

 عف طريؽ االحتكاؾ مع زمبلئو ذكم الخبرة في المؤسسة. -ج 

 عف طريؽ تكجييات رئيس التحرير. -د 

 عف طرؽ الخبرة. -ق 

                                                                     ن       ن كترل الباحثة أف الشركط التي يتصؼ بيا القائـ باالتصاؿ البد أف  تؤدم دكرا  متكامبل  
ة الفركؽ الفردية كالعقمية عند الجماىير المستيدفة، كما أنو البد أثناء العمؿ الصحفي، مع مراعا

كتجنب  ،كأف يككف لديو القدرة عمى التفكير كالدقة في نقؿ المعمكمات كااللتزاـ بالمصداقية
األخطاء التي يمكف أف يرتكبيا حتى تصؿ الرسالة اإلعبلمية كاضحة إلى الجماىير، كىذا 

 يككف لديو معرفة كدراية بكافة األمكر التي تدكر حكلو.يتطمب مف القائـ باالتصاؿ أف 

 :مقائـ باالتصاؿلالسمات المينية كالشخصية      ن  خامسا : 
إف القائـ باالتصاؿ الناجح ىك القادر عمى التعامؿ مع تحديات كظركؼ بيئة العمؿ 
نتاج نصو الصحفي عمى أفضؿ نحك                                                                            الصحفي بطريقة تمكنو مف أداء ميمتو اإلعبلمية كا 

كلتحقيؽ ذلؾ يفترض أف يتصؼ القائـ باالتصاؿ بعدد مف السمات المينية كالشخصية  ممكف،
كأىميا: الدقة، القدرة عمى المسايرة، القدرة عمى المبلحظة، تقدير العكاقب كالنتائج، القدرة عمى 
التعامؿ مع الناس كمصادر كأصدقاء في الكقت ذاتو، حب االستطبلع، ارتياد المجتمعات بكثرة، 

 ،التساؤؿ، جانب جيد مف الثقافة كالمعمكمات العامة، الشغؼ بالسياسة كاالقتصاد كاالجتماع كثرة
المكىبة، القدرة عمى التنقؿ بسيكلة، سرعة البديية، المركنة، الرضا، كاالكتفاء المادم، االنتماء 

أكبر  لمينة الصحافة كرسالتو كااللتحاؽ بيا كمينة عمر، إتقاف أكثر مف لغة لمتكاصؿ مع عدد
كما البد كأف يتقف  ،التفرغ لممينة ،مف الناس، اإللماـ بنصكص القكانيف لمتعامؿ معيا بإيجابية



66 

الصحفي في عصرنا فف التكنكلكجيا كالتعبير كأف يتحمؿ المسؤكلية عما يكتب، كأف يككف لديو 
  .(1)حساس مرىؼ تجاه الزمف، كقدرة عمى تقسيـ الكقت عمى العمؿإ

 رس البكابة اإلعالمية:     ن           سادسا :  نظرية حا
كاضع كمطكر ىذه النظرية ىك عالـ النفس النمساكم )كيرت لكيف(، الذم استخدـ ىذا 
المصطمح ألكؿ مرة لمداللة عمى األشخاص أك الجماعات الذيف يتحكمكف في سير المكاد 

 . (2)اإلخبارية في قناة االتصاؿ

مية حتى تصؿ إلى الجميكر حيث يرل أنو عمى طكؿ الرحمة التي تقطعيا المادة اإلعبل
المستيدؼ تكجد نقاط )بكابات يتـ فييا اتخاذ قرارات بما يدخؿ كما يخرج، ككمما طالت المراحؿ 
التي تقطعيا األخبار حتى تظير في الكسيمة اإلعبلمية تزداد المكاقع التي يصبح فييا مف سمطة 

شكؿ أك بعد إدخاؿ تعديبلت عمييا، فرد أك عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقؿ بنفس ال
 .(3)كيصبح نفكذ مف يديركف ىذه البكابات لو أىمية كبيرة في انتقاؿ المعمكمات

أم أف حراسة البكابة ىي العممية التي يتـ فييا تعرض عدد ضخـ مف الرسائؿ اإلخبارية 
 .(4)اإلعبلـ حتى تصؿ في النياية إلى عدد محدكد يتـ بثو مف خبلؿ كسائؿ ،لمغربمة كالتشكيؿ

حراسة البكابة بأنيا العممية التي ينقؿ مف خبلليا  shoemakerكعرؼ شكميكر 
 .(5)شخص معيف في مكاف معيف مئات الرسائؿ مف بيف مبلييف الرسائؿ المتاحة في العالـ

فانتقاؿ المادة اإلخبارية عبر قنكات اتصاؿ خاصة يعتمد عمى حقيقة مغزاىا أف ىناؾ 
ييا ىذه القنكات كبكابات، كيتـ التحكـ في نقاط ىذه البكابات مف خبلؿ مناطؽ خاصة تعمؿ ف

 .(6)حراسة بكابة يتمتعكف بالقكة كالسمطة في صنع القرار الذم يحدد ما يمر كما ال يمر
                                                           

 مؤتمر اإلعبلـ األكؿ عمؿ فيبف رزكؽ، اإلعبلـ الجديد، نحك رؤية جديدة لمينة الصحفي، كرقة  (1)
 .(611)ص

د التمفزيكنية األجنبية عمى إنتاج المكاد الثقافية في التمفزيكف المصرم كالسكرم في ظؿ الحاج، تأثير المكا(2)
 (89ص) العكلمة

(3) Lewin, K , field theory in social science selected theoretical papers (p.184) 
(4) Shoemaker, P, Eichholz, M. Kim, E, Wrigley. B, Individual and Routine Forces 

in Gate Keeping (p.233) . 
(5) Shoemaker, Pamela, Communication concepts 3. Gate keeping, Newbury, (p.3). 
(6) Marshal Jones & Emma Jones , mass media (p.89) .   
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كلذا يمكف القكؿ بأف حراسة البكابة اإلعبلمية تذىب إلى أبعد مف مجرد اختيار ما ينقؿ 
ىك عممية كاسعة لمتحكـ في المعمكمات التي تحتكم عمى كؿ  مف الرسائؿ كاستبعاد أخرل، بؿ

أنكاع شفرات الرسائؿ كليس فقط االختيار، كلكف التشكيؿ بطريقة معينة تتضمف الحجب كالنقؿ 
كالصياغة كالبث كالتحكـ في تكقيت إيصاليا مف المرسؿ إلى الجميكر، كأثناء عممية االختيار 

ىماؿ أخرل، كلذا فإف حراسة البكابة تجعؿ يتـ التأكيد عمى بعض جكانب القصة ا                                                   إلخبارية كا 
                                 ن                                         بعض األخبار أك الرسائؿ أكثر تفصيبل  عند االختيار كالمركر عبر البكابة اإلعبلمية.

كمف الحقائؽ األساسية التي أشار إلييا كيرت لكيف أف ىناؾ في كؿ حمقة بطكؿ 
ة التي تمقاىا سيمررىا كما ىي إلى             ن                                          السمسمة فردا  يتمتع بالحؽ في أف يقدر ما إذا كانت الرسال

                                                             ن الحمقات التالية، أـ سيزيد عمييا أك يحذؼ منيا أك يمغييا تماما .

كمفيكـ حراسة البكابة يعني السيطرة عمى مكاف استراتيجي في سمسمة االتصاؿ بحيث 
يصبح لحارس البكابة سمطة اتخاذ القرار فيما سيمر مف خبلؿ بكابتو ككيؼ سيمر، حتى يصؿ 

لنياية إلى الجميكر المستيدؼ، كقد أشار لكيف إلى أف فيـ كظيفة البكابة يعني فيـ في ا
 .(1)المؤثرات أك العكامؿ التي تتحكـ في القرارات التي يصدرىا حارس البكابة

 العكامؿ التي تؤثر عمى عمؿ حارس البكابة اإلعالمية: -1

ية إلى كجكد العديد مف تكصمت الدارسات اإلعبلمية التي تناكلت حارس البكابة اإلعبلم
                                                 ن       ن                              العكامؿ التي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ،  كتؤدم دكرا  أساسيا  في تحديد ما ينشر كما ال ينشر، 

 : (2)ك مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى عمؿ حارس البكابة االعبلمية ىي

 أ . معايير المجتمع كقيمو كتقاليده: 
مف القكل األساسية  الصحفيةمؤسسات يعد النظاـ االجتماعي الذم تعمؿ في إطاره ال

التي تؤثر عمى القائميف باالتصاؿ، كينطكم النظاـ االجتماعي عمى قيـ كمبادئ يسعى إلقرارىا، 
كيعمؿ عمى تقبؿ المكاطنيف ليا، كيرتبط ذلؾ بكظيفة التنشئة االجتماعية السائدة، كقد ال يقدـ 

مف حكلو، كقد ال يككف ىذا اإلغفاؿ نتيجة  باالتصاؿ عمى تغطية كاممة لؤلحداث التي تقع القائـ

                                                           

 (.711 -8=6ص  )ص رشتي، األسس العممية لنظرية اإلعبلـ(1) 
 .(7;6ص) حجاب، نظريات االتصاؿ (2)
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                              ن                                               تقصير أك عمؿ سمبي، كلكف إحساسا  بالمسئكلية كالحفاظ عمى بعض الفضائؿ الفردية أك 
 .(1)المجتمعية

 ب .  المعايير الذاتية لمقائـ باالتصاؿ:     
                                                ن                    تؤدم الخصائص كالسمات الشخصية لمقائـ باالتصاؿ دكرا  في ممارسة دكر حارس   

اإلعبلمية مثؿ: النكع، العمر، الدخؿ، الطبقة االجتماعية، التعميـ، االنتماءات الفكرية، أك البكابة 
 . (2)العقائدية، اإلحساس بالذات

كما أف الفرد ينتمي إلى بعض الجماعات التعميمية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية 
كتتمثؿ  ،ع كالميكؿ كاالتجاىاتالتي تعد بمثابة مرجعيات يشارؾ فييا الفرد أعضاءىا في الدكاف

 . (3)قيميـ كمعاييرىـ في اتخاذ قراره أك قيامو بسمكؾ معيف

 ج .  المعايير المينية لمقائـ باالتصاؿ:
"كتني" أف القائـ باالتصاؿ يتعرض لمعديد مف  عف يذكر حسف مكاكم كليمي  السيد نقبل

ينتمي إلييا كالتكقعات التي تحدد الضغكطات التي تؤثر عمى تكافقو مع المؤسسة الصحفية التي 
كتتضمف المعايير المينية سياسة الكسيمة اإلعبلمية كمصادر  . (4)دكره في نظاـ االتصاؿ

 األخبار المتاحة، كعبلقات العمؿ كضغكطو، كيمكف الكقكؼ عمييا عمى النحك التالي: 
  سياسة المؤسسة الصحفية: -1ج/

السياسة التحريرية بأنيا: "مجمكعة المبادئ  عرفت ليمى عبد المجيد كمحمكد عمـ الديف
كالقكاعد كالخطكط العريضة التي تتحكـ في األسمكب أك الطريقة التي يقدـ بيا المضمكف 

مف جانب أفراد الجياز التحريرم،                                                     ن الصحفي، كتككف في الغالب غير مكتكبة؛ بؿ مفيكمة ضمنيا  
مف المركنة تختمؼ درجتو مف  كتخضع لقدر، سمككيـ كممارستيـ لمعمؿ الصحفي كتظير في

(5)صحيفة ألخرل كمف فترة ألخرل داخؿ الصحيفة نفسيا
. 

كيذكر عمي القرني أف القائميف عمى أمكر الصحافة يتعرضكف لضغكط عديدة مف 
ف أجندة المؤسسات السياسية ىي التي تحدد بطريقة أحيث  ،االتجاىات الصحفية كالمؤسسية

                                                           

 .(7>1صاالتصاؿ كنظرياتو المعاصرة )السيد، ك مكاكم  (1)
 .(686ص) المزاىرة،  نظريات االتصاؿ(2) 
 .(166ص) مراد، االتصاؿ الجماىيرم كاالعبلمي(3) 
 .(7>1ص) االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة السيد، ك مكاكم (4) 
 .(7>ص) عمـ الديف، فف الكتابة الصحفيةك عبد المجيد  (5)
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إضافة إلى الرقابة التي تتبع ، حداث كالكقائع التي يكاجيكنيامباشرة أجندة الصحفييف تجاه األ
نكعيف، األكؿ الرقابة الذاتية الناتجة عف قناعة الصحفي، الثاني ىك الرقابة السمبية الناتجة عف 

(1)الصحفيةعمى المؤسسات  الضغكط الخارجية
. 

مقائـ كحدد محمد عبد الحميد نتائج تأثير سياسة المؤسسة عمى األداء الميني ل
 :(2)باالتصاؿ عمى النحك التالي

  الصحفيةتثير ىذه الصكرة البحث في دكر القكل التي تدعـ كجكد المؤسسات 
في رسـ األجندة المشتركة لممؤسسة كالقائـ باالتصاؿ، كتحديد أكلكياتيا   كاستمرارىا
 .النشر بما يتفؽ مع المفاىيـ السائدة في المؤسسة كأساليب

 بيف القائـ باالتصاؿ كالمؤسسة مف حيث األىداؼ كتنفيذ  تحدث حالة مف التكحد
 سياساتيا في مجاالت اإلنتاج كالنشر كالتكزيع.

  ترتفع قيمة االنتماء إلى المؤسسة الصحفية كمما تعددت المكاسب التي يحققيا القائـ
 باالتصاؿ مف ىذا االنتماء الذم يمكف أف يتبمكر في مفيـك الثركة أك السمطة أك النفكذ. 

  مف مصادر المعرفة أك المعمكمات كتعاممو معيا بمفيـك  باالتصاؿالقائـ  اقترابيتأثر
التكحد كنتائجو، كبالتالي فإف تنفيذ أىداؼ المؤسسة كسياستيا تتـ بشكؿ آلي كيؤثر عمى 

 ترتيب أجندة النشر. 

 يضع القائـ باالتصاؿ انتماءه إلى المؤسسة الصحفية في مقدمة اىتماماتو بالجميكر 
 .(3)كحاجاتو

 مصادر األخبار:  -2ج/

مكانية استغناء القائـ باالتصاؿ عف جميكره، كصعكبة  إأشارت معظـ الدارسات إلى   
 :(4)كتتمثؿ تأثيرات المصادر عمى القيـ اإلخبارية كالمينية في اآلتي ،استغنائو عف مصادره

                                                           

 .(7ص)ميكف السعكديكف: دراسة مسحية عمى استخدامات الكسائؿ القرني، االعبل (1)
دارسة : سالـ، دكر الصحؼ المصرية في تشكيؿ معارؼ جميكر القارء كاتجاىاتيـ نحك القضايا السياسية (2)

 .(171ص) تطبيقية
 .(1>7ص)عبد الحميد، نظريات االعبلـ كاتجاىات التأثير  (3)
المعالجة الخبرية التميفزيكنية العربية بيف المتطمبات المينية ، شعباني، كراغب، كقنديؿ، كقنيطة (4)

 .(18ة )صكالتكجيات السياسي
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 دة. تقكـ ككاالت األنباء بتكجيو االنتباه إلى أخبار معينة بطرؽ عدي 

 .تؤثر الككاالت عمى طريقة تكزيع كسائؿ االتصاؿ لمراسمييا لتغطية األحداث اليامة 

  .ن        ن                                         تصدر ككاالت األنباء سجبل   يكميا   باألحداث المتكقع حدكثيا في المدف الكبرل                      

  تقدـ ككاالت األنباء بشكؿ غير مباشر النمكذج الذم يتعرض لو المسئكلكف عف
 التحرير. 

 الصحؼ الكبرل في أسمكب تحميؿ المضمكف.  تقمد الصحؼ الصغرل 
 عالقة العمؿ كضغكطو: -3ج/

حيث يرتبط مع زمبلئو في العمؿ  ،تضع عبلقات العمؿ بصماتيا عمى القائـ باالتصاؿ  
كترسـ مف خبلؿ ىذه العبلقة جماعة أكلية بالنسبة  ،                        ن         ن في عبلقات تفاعؿ تخمؽ بعدا  اجتماعيا  

يتكحدكف مع بعضيـ داخؿ المجمكعة،  كيتعاممكف مع العالـ  لمقائـ باالتصاؿ، كبالتالي تجدىـ
   ن                 مدا  بدرجة كبيرة عمى تمف خبلؿ إحساسيـ الذاتي داخؿ الجماعة، كىذا ما يجعؿ الصحفي مع

 .(1)ىذه الجماعة كدعميا المعنكم

 معايير الجميكر:  -4ج/

اؿ تحددىا يؤثر الجميكر عمى القائـ باالتصاؿ، فالرسائؿ التي يقدميا القائـ باالتص
تكقعاتو عف ردكد فعؿ الجميكر، كمف ىنا يقـك الجميكر بدكر إيجابي في عممية االتصاؿ، 
                                                                                    ن  كيتعيف عمى القائـ باالتصاؿ تحديد جميكره بدقة ألف تصكره لمجميكر يؤثر عمى قراراتو تأثيرا   

 .(2)      ن كبيرا  

تفضي إلى أم  ترل الباحثة أف العكامؿ االجتماعية المؤثرة عمى نظرية حارس البكابةك 
ف كسائؿ اإلعبلـ تعكس ىذا أنظاـ اجتماعي يشتمؿ عمى قيـ كمبادئ يسعى إلقرارىا،  ك 

إلى جانب أف الجماعات  ،االىتماـ بمحاكلتيا الحفاظ عمى القيـ الثقافية كاالجتماعية السائدة
تو في تحديد ميكلو كاتجاىاميـ المرجعية التي ينتمي إلييا القائـ باالتصاؿ تضطمع بدكر 

 كدكافعو.
  

                                                           

 (.9ص)القرني، االعبلميكف السعكديكف: دراسة مسحية عمى استخدامات الكسائؿ  (1)
 (.66الحصيؼ، تأثير كسائؿ االعبلـ: دراسة في النظريات كاألساليب )ص (2)
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 المبحث الثاني
 المؤسسات الصحفيةبيئة العمؿ الداخمية في  

 

تتمثؿ بيئة العمؿ الصحفي في أم بمد بمجمكعة مف الظركؼ كالعكامؿ التي تؤثر عمى 
                                                            ن          ن                القائـ باالتصاؿ كمستكل أدائو الميني، كتختمؼ درجة تأثيرىا سمبا  أك إيجابا  مف بمد آلخر كمف 

            ن      ن                                            رتبط ارتباطا  كثيقا  بالسياسة اإلعبلمية السائدة فييا، كما أف بيئة مؤسسة صحفية ألخرل، كت
المؤسسة الصحفية ترتبط بنشأة الصحافة في ذلؾ البمد، ككؿ مف يمارس العمؿ الصحفي البد 

                                                         ن      ن                      كأف يتعرض لتمؾ العكامؿ كالظركؼ كيتعامؿ معيا كتترؾ تأثيرا  معينا  في أدائو كدكره كرضاه.
          ن                                      صحفي ضغكطا  عمى القائـ باالتصاؿ، كأف يككف التشريع تؤثر بيئة العمؿ الكما 

 االجتماعية                                                            ن             المنظـ لمعمؿ الصحفي يفرض قيكدأ كيعيؽ الكصكؿ لممعمكمات أحيانا ، أك كالقيكد 
أف بيئة العمؿ ال تتكافر فييا المقكمات  التي يتعرض ليا القائـ باالتصاؿ، أك كاالقتصادية

جو األكمؿ، كعدـ مبلئمة بيئة العمؿ الداخمية، مثؿ بمستكل يتيح لمصحفي أداء عممو عمى الك 
ظركؼ العمؿ المادية متمثمة في االضاءة كالتيكية  تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، أك

    ن          سمبا  عمى أداء  كالمساحات الكافية، كالعبلقات الشخصية بيف القائميف باالتصاؿ مما تؤثر
 الصحفي.

الخصائص البلزمة لممارسة مينة الصحافة كمما كمما تمتع القائـ باالتصاؿ بالصفات ك 
كتجاكز الكثير مف السمبيات كاإلشكاليات كالقيكد التي  ،تمكف في نجاحو في المينة الصحفية

 تفرضيا البيئة الداخمية لممؤسسة الصحفية.

    ن                   أكال : مفيـك بيئة العمؿ:
 مفيـك البيئة: .1

، كبذلؾ تتضمف البيئة الطبيعية تعني البيئة كؿ ما يحيط باإلنساف كيؤثر فيو كيتأثر بو
. مف خبلؿ ىذا التعريؼ نرل أف المقصكد بالبيئة ذلؾ المحيط (1)الجغرافية كاالجتماعية كالثقافية

 الذم يحتؾ بو اإلنساف مف طبيعة كبيئة اجتماعية كثقافية كغيرىا.
ات ( فعرؼ البيئة بأنيا: جميع الظكاىر التي تؤثر أك لدييا إمكانHawleyأما ىاكلي )
 . (2)التأثير عمى المؤسسة

                                                           

 .(;9صتماع )أحمد، مصطمحات عمـ االج(1) 
 .(:8صحريـ، حسيف، إدارة المنظمات مف منظكر كمي ) (2)
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فيذه التعريفات األخيرة تتبنى فكرة عامة حكؿ البيئة تتضمف كؿ الظركؼ المحيطة 
 بالمؤسسة الصحفية كالتي ليا صمة مباشرة أك غير مباشرة بيا.

                                           ن        ن                     كتعرؼ أيضا بأنيا كؿ ما يحيط بالمؤسسة داخميا  كخارجيا  مف المككنات المادية 
ثيراتيا كتفاعبلتيا المتداخمة، حيث تشمؿ البيئة مختمؼ الجكانب كالمعنكية كالسمككية كتأ

 . (1)االجتماعية كالطبيعية كاالقتصادية كالسياسية كالنفسية كالتكنكلكجية كالعبلئقية

 مفيـك العمؿ: .2

يعرؼ العمؿ بأنو: "مجمكعة الميمات التي يؤدييا الفرد الكاحد سكاء كاف ذلؾ بكسيمة 
كىك جيد  ف مع الطبيعة لتسخيرىا فيما يفيده،فالعمؿ صراع اإلنسا. (2)كاحدة أك عدة كسائؿ"

كما يعرؼ أيضا بأنو: "إنتاج كتقديـ السمع كالخدمات التي تشبع حاجات  فكرم كعضمي.
 . (3)كرغبات األفراد اآلخريف"

 مفيـك بيئة العمؿ: .3

نيا كلك ،تعرؼ بيئة العمؿ بأنيا: "مجمكعة مف العناصر المستمدة مف البيئة الكمية
كىي مرتبطة بعناصر في داخؿ حدكد المؤسسة، كتعرؼ  ،تشكؿ قكل ذات تأثير عمى المؤسسة

أيضا: العناصر مف البيئة الخارجية المنظمة كالمرتبطة أك المحتمؿ ارتباطيا بكضع األىداؼ 
كالكصكؿ إلييا، كتشمؿ المنافسيف كالمستيمكيف كالمكرديف كالعمبلء كالمنظمات التي تمارس 

 . (4)مى المؤسسة كاالتحادات المختمفة كالحككمة"رقابة ع

                                       ن نستنتج أف كؿ مؤسسة تختص بنشاط معيف سكاء   ،فمف خبلؿ التعريفيف األخيريف 
ط بيف مجمكعة ، كىي ال تعمؿ في فراغ بؿ تنشخدمي أك إنتاجي صناعي أك زراعي أك تجارم

 ؿ بيئة العمؿ.       ٌ كف كتشك                     ٌ مف العناصر كالتي تك  

االستخداـ المجازم لمفيكـ بيئة العمؿ، حيث أشار إلى تأكيد أىمية كلقد أكد القريكتي 
النظرة لممؤسسات عمى أنيا كائف عضكم يؤثر كيتأثر بالبيئة المحيطة، كىك بيذا المعنى يشير 

                                                           

 (.99صالعكاممة، اليياكؿ كاألساليب في تطكير المنظمات )(1) 
 .(91)صالصكص، السمكؾ الكظيفي (2) 
 .( ;1)ص النعيمي، دراسة العمؿ في إطار إدارة اإلنتاج كالعمميات(3) 
 (.76ىا عمى األداء )صبف رحمكف، بيئة العمؿ الداخمية كأثر (4) 
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إلى القيـ كاالتجاىات السائدة في التنظيمات اإلدارية، كمدل تأثيرىا عمى السمكؾ التنظيمي 
 . (1)ية اإلداريةلمعامميف كعمى مجمؿ العمم

كبيئة العمؿ كإطار معنكم تمثؿ االنطباع العاـ المتككف لدل أعضاء المؤسسة 
كالمتضمف لمتغيرات عديدة مثؿ فمسفة اإلدارة العميا، كظركؼ العمؿ كنكع العبلقات بيف أفراد 
التنظيـ فيي بذلؾ تشمؿ كؿ الظركؼ السائدة داخؿ المؤسسة كخارجيا، كالتي ليا تأثير عمى 

 مكؾ العامميف كتحديد اتجاىاتيـ نحك العمؿ.س

      ن                   ثانيا : أنكاع بيئة العمؿ:

قسـ العمماء بيئة العمؿ في المؤسسات إلى أنكاع مختمفة، كتحديد أنكاعيا يساعد عمى 
تكضيح العبلقة القائمة بيف كؿ بيئة كأخرل كالذم بدكره يسيـ في تبياف العناصر التي تتضمنيا 

 حديدىا في اآلتي:كؿ بيئة عمى حدا، كيمكف ت

 بيئة العمؿ العامة: -1

كالتي  ،تعني البيئة العامة تمؾ التي تتككف مف األبعاد المختمفة كالمحيطة بالمؤسسة
يمكف ليا أف تؤثر عمى أنشطتيا، كىذه العناصر ليس بالضركرة أف ترتبط بطريقة مباشرة 

قتصادية كالنظـ االقتصادية، بعناصر في المؤسسة كمف أمثمة ىذا النكع مف البيئة )البيئة اال
البيئة التكنكلكجية كالمعرفة كالتقدـ، البيئة االجتماعية كاألدكار االجتماعية كالطبقات 

 . (2) االجتماعية، البيئة الثقافية كالعادات كالتقاليد...(

مما سبؽ فإف البيئة العامة ىي اإلطار العاـ الذم تعمؿ فيو جميع المنظمات 
حيث يقع تأثير ىذه البيئة عمى كافة  ،صناعية اإلنتاجية كالخدماتية              ن   كالمؤسسات سكاء  ال

المنظمات كالمؤسسات، كالبيئة العامة تشمؿ المجتمع الكاسع بكؿ ما فيو مف نظـ فرعية سياسية 
 .(3)كاقتصادية كاجتماعية كثقافية يككف تأثيرىا عمى جميع المنظمات مماثبل لحد كبير

                                                           

مناخ التنظيمي في الجامعة األردنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، مجمة مؤتة لمبحكث ال ،القريكتي (1)
 .(;7)صكالدراسات 

 (.77بف رحمكف، بيئة العمؿ الداخمية كأثرىا عمى األداء  )ص(2) 
 .78المرجع السابؽ، ص (3)
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 بيئة العمؿ الخاصة: -2

بيئة التي تعيش فييا المؤسسة بمفردىا، كال يشاركيا أحد في التأثر بيا كاألنظمة ىي ال 
الداخمية لممنظمة كأسمكب إدارة األعماؿ فييا، كيتـ النظر إلى بيئة العمؿ مف خبلؿ ىذا المنظكر 
    ن                                 ن                                             نظرا  ألف بيئة العمؿ تعتبر نظاما مفتكحا  كسائر المنظمات االجتماعية األخرل، كيقصد ببيئة 

مؿ الخاصة األبعاد السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعاكنية كحتى المناخية التي تؤثر الع
 .(1)مباشرة عمى مؤسسة بعينيا أك عمى قطاع بذاتو دكف غيره

كالعبلقة بيف بيئة العمؿ العامة كبيئة العمؿ الخاصة ىي أف البيئة األكلى تعني اإلطار 
تأثير ىذه البيئة عمى كافة المؤسسات، أما البيئة  كيقع ،الذم تعمؿ فيو جميع المؤسسات

الخاصة فيي التي تعيش فييا المؤسسة بمقرىا، كال يشاركيا أحد في التأثير بيا، كاألنظمة 
الداخمية لممنظمة كأسمكب إدارة العمؿ فييا، كىنا تصبح الحدكد بيف ىذيف النكعيف مف البيئة 

 نيا مف ناحية التأثير كالتأثر.                      ن                غير كاضحة المعالـ نظرا  لمتداخؿ فيما بي

كما يمكف التمييز بيف البيئة العامة كالخاصة مف خبلؿ درجة العبلقة بيف المؤسسة 
كمتغيرات بيئة العمؿ، بمعنى مدل الترابط كاالعتماد بيف ما تأخذه المؤسسة مف بيئتيا أك ما 

 ة عمميا.تعطيو ليا سكاء الطاقات البشرية أك المادية أك في الخدمات حسب طبيع

 بيئة العمؿ الخارجية: -3

تعرؼ بيئة العمؿ الخارجية بأنيا: كؿ ما يقع خارج حدكد التنظيـ، كىي أيضا: كؿ 
 .(2)القكل كالمتغيرات الفاعمة كالمؤثرة عمى المؤسسة كتقع خارج حدكدىا

فالتعريؼ األكؿ قدـ صكرة شاممة لبيئة العمؿ الخارجية كلـ يحدد كظيفتيا كال أدكارىا، 
كىك التأثير عمى المؤسسة   ن ا  أساسي  ن ا  ف أف لبيئة العمؿ الخارجية سمة كدكر                     ٌ ما التعريؼ الثاني بي  أ

مف خبلؿ النظـ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية...، فبيئة العمؿ الخارجية لمتنظيـ 
ا كنظـ تفاعؿ معيىي عبارة عف مختمؼ المؤثرات كالمككنات كالجكانب التي تحيط بالمؤسسة كت

 .(3)مفتكحة كمترابطة

                                                           

 .(;1)صبلقتيا بالتسرب الكظيفي الظاىرم، بيئة العمؿ الداخمية كع(1) 
 .(:6-69ص بكمخمكؼ، التنظيـ الصناعي كالبيئة، الجزائر )ص  (2)

 (.1:صاليياكؿ كاألساليب في تطكير المنظمات )العكاممة، (3) 
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كبذلؾ فبيئة العمؿ الخارجية تشمؿ جممة مف العكامؿ حسب أشكؾ شاندا كشمبا ككبرا  
حيث تشمؿ ىذه  .(1)االجتماعية كالعكامؿ التكنكلكجيةكىي: العكامؿ االقتصادية كالعكامؿ 

امميف كالعمبلء العكامؿ الكضع االقتصادم في الكقت الحاضر كالمستقبؿ ككذا قيـ كاتجاىات الع
كاألدكات كالتقنيات التي تؤدم إلى التغير التكنكلكجي فالمؤسسة ليست مكجكدة في فراغ بؿ ىي 

 ضمف ىذه العكامؿ تؤثر فييا كتتأثر بيا.
 بيئة العمؿ الداخمية: -4

 كاألعماؿ كاألنشطة الكظائؼ جميع فييا تنصير التي البكتقة الداخمية العمؿ بيئة  تعد  
الثقافة التنظيمية السائدة لتؤدم في النياية  ضكء في المؤسسة اؼهدأ لتحقيؽ زمةالبل كالمياـ

 كأداء العامميف فييا. إلى مخرجات تعبر عف أداء المؤسسة
كتمثؿ بيئة العمؿ الخصائص الداخمية لممنظمة التي تتضمف األنظمة كاإلجراءات 

العكامؿ كالخصائص الداخمية لممنظمة كالركاتب كالجزاءات كغيرىا، لذلؾ عرفيا العديمي  بأنيا :"
جراءات العمؿ كالركاتب كالجزاءات كالحكافز المادية                                                                                      التي يعمؿ بيا المكظؼ مثؿ األنظمة كا 

 .(2)كالمعنكية كالعبلقات السائدة في بيئة العمؿ كنكع العمؿ كظركؼ العمؿ"
قنية المستخدمة، كتتأثر بيئة العمؿ باألنظمة كاإلجراءات كأنماط القيادة كاالتصاالت كالت

لذلؾ عرفتيا الدىاف بأنيا: "التقنيات المستخدمة في العمؿ، كاإلجراءات كاألنظمة كمجمكعات 
 .(3)العمؿ، كأنماط االتصاالت، كأسمكب القيادة السائد كغيرىا"

كما تؤثر بيئة العمؿ عمى عناصر العممية اإلدارية كافة مف خبلؿ جمب البيئة المعززة 
طة، لذلؾ عرفيا القريكتي بأنيا: "القيـ كاالتجاىات السائدة داخؿ التنظيمات أك الرافضة كالمثب

 .(4)اإلدارية، كمدل تأثيرىا عمى السمكؾ التنظيمي لمعامميف كعمى مجمؿ العممية اإلدارية"
كال تقتصر بيئة العمؿ عمى األنظمة كاإلجراءات كاالتصاالت كالنمط القيادم كسياسة 

كلكنيا تتضمف البيئة المادية، لذلؾ عرفيا حمزاكم في إطار المككنات إدارة المكارد البشرية، 

                                                           

 .(:> -9>ص ص )شاندا كككبرا، استراتيجية المكارد البشرية  (1)
 .(=1ص) قارفالسمكؾ اإلنساني كالتنظيمي: منظكر كمي م، العديمي(2) 
 (.81ص)نظريات منظمات األعماؿ ، الدىاف(3) 
 .(79ص) السمكؾ التنظيمي: دراسة السمكؾ اإلنساني الفردم كالجماعي في المنظمات المختمفة، القريكتي(4) 
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ضاءة                                                                                         المادية بأنيا: "المككنات المادية المتكافرة داخؿ مقر العمؿ مف ضكضاء كدرجة حرارة كا 
 . (1)كتصميـ مكاتب كأدكات مكتبية مساعدة"

ف بيئة كىناؾ مف ربط ظركؼ العمؿ المادية بماىية كطبيعة الكظيفة في التعبير ع
العمؿ، حيث عرفيا القحطاني مف ىذا المنطمؽ بأنيا: "الظركؼ المادية لمعمؿ كالتي تحيط 
                                                                   ي              باإلنساف كالتيكية كاإلنارة ككسائؿ األمف كالسبلمة كالظركؼ المكتبية كأيضا  ماىية كطبيعة 
الكظيفة التي يشغميا الشخص كمدل تسببيا في إحداث ضغكط العمؿ الكظيفية، خاصة أف 

عض الكظائؼ بطبيعتيا تؤدم إلى حدكث ضغكط العمؿ كتمؾ التي تتطمب مقابمة ىناؾ ب
الجميكر، أك تمؾ التي ال تسمح بالترقية كالتقدـ كالنمك الميني، أك تمؾ الكظائؼ التي تشتمؿ 

 .(2)عمى مسؤكلية إدارة األفراد أك التي ترتبط بمكاعيد محددة لتناكب العمؿ"
 

 ة في المؤسسات الصحفية:     ن                      ثالثا : أنكاع البيئة الداخمي

 :(3)تنقسـ بيئة العمؿ الداخمية إلى عدة أنكاع مف أىميا

 البيئة التنظيمية: -1

 المستخدمة، كالتقنية كاالتصاالت، القيادة، كأنماط كاإلجراءات، األنظمة تتضمف   
 ة،اإلداري التنظيمات داخؿ السائدة كاالتجاىات القيـ ك العمؿ، بيئة في السائدة كالعبلقات
 العمؿ. كضغكط

 البيئة الكظيفية: -2

 كمعنكية، مادية كحكافز كجزاءات، أجكر مف كالعامميف بالمكظفيف يتعمؽ ما تتضمف
 الكظائؼ كصؼ إلى باإلضافة كتعييف، كاختيار استقطاب، مف البشرية المكارد إدارة كسياسات
 .كتصنيفيا كتصميميا

 :البيئة المادية -3

بيئة المؤثرة عمى بيئة العمؿ الداخمية مثؿ الضكضاء، تتضمف المككنات المادية ال
 كدرجة الحرارة، كاإلضاءة، كتصميـ المكاتب، كاألدكات المكتبية المساعدة، كغيرىا. 

                                                           

 .(:11ص) السمكؾ اإلدارم كالتنظيمي في المنظمات المدنية كاألمنية، حمزاكم (1)
 .(=69ص)التحكؿ نحك نمكذج القيادم  القيادة اإلدارية :، القحطاني(2) 
 (.9;ص) تطكير المنظمات: المفاىيـ كاليياكؿ كاألساليب، العكاممة(3) 
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 البيئة التقنية: -4

 الكقت تكفير في كتسيـ المنظمات، في العمؿ أداء تيسر التي الحديثة التقنيات تتضمف
 عامة. بصفة فالقائميف باالتصاؿ، كالصحفيي أداء تطكير في الحديثة التقنيات كالجيد. كتسيـ

     ن كفقا   الداخمية العمؿ بيئة تصنيؼ يمكف أنو الشخصية تجربتيا خبلؿ مف الباحثة كترل
 كالثقافة السائد، القيادم كالنمط السائدة، كالبلمركزية المركزية كدرجة السمطة انسياب لخطكط
 :   إلى  السائدة التنظيمية

 الجامدة: البيئة -أ

، كاالنضباط الشديدة بالصرامة تتسـ التي البيئة هي  السمطات، تفكيض كقمة كالحـز
 في أسفؿ إلى أعمى مف  كاالتصاالت السمطة خطكط كسرياف المطمقة، المركزية عمى كاالعتماد
 عاإلبدا تقمؿ البيئة كىذه األكتكقراطي، القيادة نمط خبلؿ مف اليرمي التقميدم التنظيمي الييكؿ

 المستكيات مف التعميمات هذه صدكر كانتظار كالتعميمات، باألكامر التقيد نتيجة كاالبتكار،
 مناصب لتكلي العامميف إعداد أك العمؿ، تعطيؿ عف النظر بغض األعمى كاإلدارية القيادية
 لمعقكبات، كالتعرض األخطاء في الكقكع مف الخكؼ يسكد بؿ أرقى، أدكار كممارسة أعمى قيادية

 .   المطكلة كاإلجراءات بالركتيف لتقيدكا
 :    البيئة المرنة – ب

 تفكيض في كالتكسع كاالبتكار، اإلبداع كتشجيع بالمركنة تتسـ التي البيئة هي
 االتجاىات جميع في كاالتصاالت السمطة خطكط كسرياف البلمركزية، عمى كاالعتماد السمطات،

 كالقيادة باألداء كالقيادة الديمقراطية القيادةنمط  خبلؿ مف المصفكفي التنظيمي الييكؿ في
 األكامر تنفيذ في المركنة نتيجة كاالبتكار، اإلبداع عمى تساعد البيئة كىذه التحكيمية،
 مما األعمى كاإلدارية القيادية المستكيات مف التعميمات  هذه صدكر انتظار كعدـ كالتعميمات،

عداد العمؿ، إنجاز سرعة عمى يساعد  أدكار كممارسة أعمى قيادية مناصب لتكلي ميفالعام        كا 
 كاإلجراءات بالركتيف كالتقيد لمعقكبات، كالتعرض األخطاء في الكقكع مف الخكؼ يسكد فبل أرقى،

 .(1)المطكلة

 

 
                                                           

 (.119ص) حمزاكم، السمكؾ اإلدارم كالتنظيمي في المنظمات المدنية كاألمنية (1)
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      ن                            رابعا : خصائص بيئة العمؿ الداخمية:
تتضمف بيئة العمؿ الداخمية عدة خصائص كعناصر مككنة ليا حيث ينظر إلى ىذه 

                 ن                                                      مف عدة زكايا طبقا  الختبلؼ البيئات التي يتـ البحث حكليا كأىدافيا، كالسمات  الخصائص
المكضكعية المشكمة لبيئة العمؿ كالتي تمثؿ عناصر بيئة العمؿ الداخمية، كالتي تؤثر مباشرة في 
إدراؾ ىذه البيئة بحجـ التنظيـ مستكل الصبلحيات كالمسؤكليات، كنكع التكنكلكجيا المستخدمة 

 شاط.في الن

مف خبلؿ مراجعة األدبيات نجد أف ىناؾ شبو اتفاؽ عمى بعض عناصر بيئة العمؿ 
الداخمية مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات كالبحكث التي تناكلت ىذا الجانب فترل الباحثة 
أف عدـ االتفاؽ المطمؽ عمى عناصر بيئة العمؿ الداخمية مف حيث عددىا كنكعيتيا يرجع إلى 

 بيئات التي تمت دراستيا مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ.اختبلؼ ال

كما تكصمت إليو الباحثة حكؿ خصائص بيئة العمؿ الداخمية في المؤسسات الصحفية 
في ىذه الدراسة فقد ركزت عمى الخصائص التالية: )بيئة العمؿ المادية، كأسمكب القيادة 

في المؤسسة الصحفية، كالترقيات  كاإلشراؼ، كطبيعة العمؿ كمحتكاه، كطبيعة االتصاالت
 الكظيفية، كصراع كغمكض الدكر(.

 بيئة العمؿ المادية: -1
 ي                                                                                  ت فسر البيئة المادية في إطار المككنات المادية ليا بأنيا )المككنات المادية المتكافرة 
ضاءة كتصميـ مكاتب كأدكات مكتبية                                                                             داخؿ مقر العمؿ مف الضكضاء كدرجة الحرارة كا 

 . (1)مساعدة(

كتعرؼ بأنيا الظركؼ المادية لمعمؿ كالتي تحيط باإلنساف كالتيكية كاإلنارة ككسائؿ  كما
 . (2)األمف كالسبلمة كالظركؼ المكتبية

 كفيما يمي سيتـ استعراض بعض العكامؿ المادية لمبيئة الصحفية الداخمية.

 
                                                           

 (.:11ص) حمزاكم، السمكؾ اإلدارم كالتنظيمي في المنظمات المدنية كاألمنية (1)
 (.:69)صاني، القيادة اإلدارية: التحكؿ نحك نمكذج القيادم العالمي القحط(2) 
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 الضكضاء: -أ 

كما قد  ،لعصبيقد يترتب عمى الضكضاء آثار ضارة بالنسبة لؤلفراد فتسبب اإلجياد ا
فقدىا بالتدريج، كتسبب الضكضاء انخفاض إنتاجية         ن كأحيانا   ،تؤدم إلى ضعؼ حاسة السمع

الصحفي في المؤسسات الصحفية كارتفاع معدؿ دكراف العمؿ، كقد ينتج عنيا زيادة األخطاء، 
 كيضر ،كىناؾ حدكد ليذا االرتفاع بحيث إذا كصؿ الصكت إلى ارتفاع معيف يسبب ألما لؤلذف

، كقد تسبب األصكات العالية مضايقة لمصحفييف مثؿ األصكات الصادرة مف (1)بحاسة السمع
السيارات، أك األشخاص داخؿ المؤسسة الصحفية، فالصحفي يمر بمراحؿ حساسة في عممو 

  يحتاج إلى تركيز عالي.
 اإلضاءة: -ب 

داء بعكس اإلضاءة الجيدة تزيد مف قدرة العامميف عمى التركيز كيحسف مف مستكل األ
كتؤدم إلى شعكر العامميف باإلجياد كالتعب  ،                             ن         اإلضاءة السيئة التي تجمب شعكرا  باالنقباض

فضبل عف إمكانية كقكع بعض األخطاء التحريرية نتيجة سكء الرؤية بسبب اإلضاءة غير 
 المناسبة.

ضاءة صناعية ،كيمكف تقسيـ اإلضاءة إلى نكعيف إضاءة طبيعية ىي فاإلضاءة الطبيعية  ،              كا 
كينصح بأف تككف  ،كىي أفضؿ مف اإلضاءة الصناعية ،الضكء الطبيعي كمصدره الشمس

 المكاتب ذات فتحات كافية لدخكؿ أشعة الشمس.

                                                                ن            أما اإلضاءة الصناعية )سكاء كانت كيرباء أك غيرىا( فيستعاف بيا نظرا  لعدـ كفاية 
         ن          كاف لزكما  االستعانة كبذلؾ  ،اإلضاءة الطبيعية أحيانا الختبلؼ أماكف كمكاقع المكاتب

كيتمثؿ  ،باإلضاءة الصناعية ألف عدـ كفايتيا يؤثر عمى المكظفيف مف الناحية الجسمية كالنفسية
ذلؾ في الشعكر بالتعب كاإلرىاؽ كالصداع، كمف الناحية النفسية تتناقص قدرات كميارات 

تكل أدائيـ كمف ثـ المكظفيف، كمف الناحية الفنية تتناقص الركح المعنكية، كبالتالي يقؿ مس
 .(2)إنتاجيتيـ

 

 

                                                           

 (.786ص)تكفيؽ، ميارات كتنظيـ إدارة األعماؿ  (1)
 .(87)صالزيادم، اإلدارة المكتبية الحديثة  (2)
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 درجة الحرارة: -ج 

إف تناسب درجة الحرارة في المؤسسات الصحفية مف أىـ العكامؿ التي تؤثر مباشرة عمى 
                                      ن                                   ن كذلؾ مف الناحية النفسية كالجسمية خصكصا  في الحر الشديد كالبرد القارس، فمثبل   ،الصحفييف

عكامؿ تيكية أك تكييؼ فإف ذلؾ سيؤدم إلى حينما يعمؿ الفرد تحت درجة حرارة مرتفعة دكف 
إلى اإلصابة بالتصمب الحرارم  كمية كبيرة مف سكائؿ الجسـ عمى شكؿ عرؽ، مما قد يؤدم فقداف

كبالتالي يؤدم إلى عدـ رضاه عف كظيفتو مما يجعمو يفكر في البحث عف عمؿ آخر  ،كاإلجياد
 تي قد تعرضو لمخطر.يتضمف ظركؼ مادية أفضؿ ال تعرضو لمحرارة المرتفعة ال

ففي فصؿ  ،لذلؾ البد أف تيتـ المؤسسات الصحفية بتييئة الجك المناسب لمصحفييف
كفي الشتاء تكفير التدفئة  ،الصيؼ يتـ تكفير عكامؿ التيكية كالمراكح الكيربائية كأجيزة التكييؼ

 .(1)الجيدة

 تصميـ المباني كخدمات السكف كالترفيو: -د 

حجميا كنشاطيا كأعماليا كاألسمكب التي تتبعو في  تختمؼ المؤسسات الصحفية في
كىك المكاف الذم يؤدم فيو الصحفيكف أعماليـ، كبناء  ،فالمبنى ىك مقر العمؿ ،تنظيـ المباني

عميو فإف تحديد مكقع كحجـ المبنى لو أىمية كبرل لممؤسسة الصحفية سكاء مف الناحية 
أك مف الناحية  ،              ن         ن مكاتب استخداما  اقتصاديا  كذلؾ باستخداـ المساحات المخصصة لم ،االقتصادية

ككذلؾ األثر  ،اإلدارية بما لو مف تأثير عمى سيكلة انسياب العمؿ كاختصار دكرة المعامبلت
اإليجابي لمتصميـ الجذاب كالبيئة المادية المريحة عمى كؿ مف المكظفيف كالمراجعيف عمى حد 

  .(2)سكاء

صيص أماكف داخميا لمترفيو أثناء العمؿ كما أف بعض المؤسسات الصحفية تقكـ بتخ
شاعة نكع مف المتعة ببيئة العمؿ الصحفي. كىناؾ مف                                                                                    ذلؾ كسيمة لتخفيض اإلجياد كالممؿ كا 

كمف ثـ زيادة اإلنتاج  ،التقارير ما أثبتت أف تخصيص ساعات لمترفيو تؤدم إلى كفاءة األداء
 كجكدتو.

 

 

                                                           

 (.=61)صالشنكاني، إدارة األفراد كالعبلقات اإلنسانية، مدخؿ األىداؼ (1) 
 .661المرجع السابؽ، ص(2) 
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 تصميـ المكاتب: -ق 

مف حيث المساحة أك التأثيث أك التيكية كاإلضاءة في  يساعد التصميـ الجيد لممكاتب
أك لميركب مف  ،               ن           كعدـ اليرب بحثا  عف جك مبلئـ ،مساعدة الصحفييف عمى االلتزاـ بكقت الدكاـ

سكء التكدس كاالزدحاـ كما يترتب عمييما مف إصابة باإلرىاؽ، أك مف سكء تصميـ المكتب، 
صحفييف مزايا ميمة مف أبرزىا:)تقديـ الحماية كلذلؾ فحسف تصميـ المكاتب ككضعيتو تمنح ال

دخاؿ                                                                                 كاألماف، كتسييؿ عممية االتصاؿ االجتماعي، كتعزيز أداء المينة بطريقة عممية، كا 
 .(1) السركر كالمتعة عمى المكظؼ كالتحفيز عمى النمك كالتطكر(

 النظافة كالترتيب: -ك 

نفكس المكظفيف كصحتيـ                                               ن     ن   إف نظافة مكاف أك بيئة العمؿ كترتيبو يترؾ أثرا  طيبا  في
كرفع ركحيـ المعنكية، كما يؤثر ذلؾ عمى انسياب العمؿ مما ينمي لدل المكظؼ شعكره بالثقة 

كفي حسف تدبيره كتنظيمو ألعمالو، كما تعطي نظافة المكاف فكرة حسنة عف  ،في نفسو
مى المؤسسة الصحفية لمجميكر، كعمى العكس مف ذلؾ فإف عدـ نظافة مكاف العمؿ يؤثر ع

 .(2)كبالتالي عمى أدائيـ، مما ينعكس أثره عمى مختمؼ األعماؿ ،معنكيات الصحفييف

كترل الباحثة بأف االىتماـ ببيئة العمؿ المادية في المؤسسات الصحفية مطمب ضركرم 
يسيـ إلى حد كبير في تطكير األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ في المؤسسات الصحفية إضافة 

 عمى التركيز لمكاجية مخاطر كأعباء العمؿ الصحفي. إلى منحيـ القدرة

 أسمكب القيادة كاإلشراؼ:-2
تتأثر إنتاجية أك إنجاز أم عمؿ بنكعية القيادة التي تقكد المؤسسة الصحفية لما ليا مف 
تأثير في الصحفييف بيا، كما أف قرارات المدراء إف لـ تعتمد عمى قبكؿ المرؤكسيف كمساندتيـ 

 ى عامؿ سمبي.يمكف أف تتحكؿ إل

كتعني بيئة العمؿ الداخمية بأىمية كظيفة المدير في خمؽ جك يتبلءـ مع طبيعة النشاط 
                                                 ن                                        لذا فإنو مف المؤكد أف لبيئة العمؿ الداخمية تأثيرا  أكبر مف نمكذج أك شخصية قيادية في عممية 
تكجيو السمكؾ نحك تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككسب كالء كانتماء الصحفييف كالتصاقيـ 

              ن              ، أك ديمقراطيا  أما كيؼ يمكف           ن أكتكقراطيا  الصحفية. فمف الممكف أف يككف القائد  ـبمؤسساتي
                                                           

 (.87)صلشمرم، دكر بيئة العمؿ الداخمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيميا (1)
 (.87صاإلدارة المكتبية الحديثة ) ،الزيادم(2) 
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تكجيو السمكؾ نحك الطريؽ األفضؿ في تحقيؽ األىداؼ، فيك يعتمد عمى مدل إمكانياتو في 
 . (1)تييئة الجك المناسب لمسمكؾ المناسب

ية الصحفييف ألدائيـ كاتجاىاتيـ                                           ن         كتعد عممية القيادة مف أكثر العمميات تأثيرا  عمى دافع
النفسية كرضاىـ عف العمؿ، كالقيادة بصفة عامة ىي المحكر الرئيسي لمعبلقة بيف الرؤساء 

إذ أف القيادة اإلدارية  ،كالمرؤكسيف كتمعب الدكر األساسي كالميـ في العمميات اإلدارية الصحفية
 . (2)ىي الرأس المفكر لممؤسسة الصحفية

ف القيادة ىي "العممية التي يؤثر فييا القائد في اآلخريف كتحمؿ في كيرل )كبللدة( أ
 . (3)جكىرىا مخزكف الفرد المعرفي مف معتقدات كقيـ كسمكؾ كمعرفة كميارات"

                                                              ن                 كترل الباحثة بأف الثقافة القيادية في المؤسسات الصحفية ميمة جدا ، حيث أف القيادة 
لذا فإف القيـ التي تتسـ بيا القيادة  ،ؾ القيادمكما جاء في التعريفات السابقة تعبر عف السمك 

تؤثر عمى أعماؿ المؤسسة الصحفية مف خبلؿ تأثير السمكؾ القيادم في اآلخريف، كىذا السمكؾ 
                                                  ن     ن                        ىك الذم يميز الكالء لممؤسسات الصحفية، كيمنحيا طابعا  خاصا  تتسـ بو كخصكصية تميزىا 

 .تعف غيرىا مف المؤسسا

ىي التي تسعى إلى بث ركح االنتماء كالكالء لممنظمة مف قبؿ  كما أف القيادة الجيدة
فيي في جكىرىا عممية تتأثر  ،الصحفييف، كبالتالي قيادة المؤسسة الصحفية إلى تحقيؽ أىدافيا

باستخداـ كسائؿ متعددة يمارسيا القائد داخؿ المؤسسة مف أجؿ التأثير عمى المرؤكسيف بما 
 .(4)يحقؽ أىداؼ المؤسسة الصحفية

كمف خبلؿ اتجاىات القيادة المتعددة، فإف األساليب القيادية في المؤسسات الصحفية، 
تختمؼ باختبلؼ حجـ المؤسسة كأىدافيا كما في مؤسسات القطاع الخاص، كمف أكثر 
               ن                                                                      التصنيفات شيكعا  في الفكر اإلدارم حكؿ أساليب القيادة كأنماطيا، ىك تقسيـ أساليب القيادة 

 أنماط ىي: اإلدارية إلى ثبلثة

                                                           

 (.;)صالييتي كيكنس، العبلقة بيف المناخ التنظيمي كالمخرجات التنظيمية (1) 
 (.:61)صالنادم، مبادئ عمـ اإلدارة العامة (2) 
 .(;1)صفي القيادة اإلدارية كبللدة، االتجاىات الحديثة  (3)
 (.71)صعبد العزيز، بيئة العمؿ كمناسبتيا ألداء العامميف  (4)
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يسمى ىذا النكع في بعض األحياف بالقيادة التسمطية األكتكقراطية القيادة االستبدادية:  -أ 
كتنطمؽ مف مبدأ إيماف القادة المتسمطيف بأف عمييـ إجبار العامميف عمى أداء األعماؿ 

لتسمطي       ن                                                                           انطبلقا  مف سمطتيـ الرسمية التي تخكليـ إياىا المكائح كالقكانيف التنظيمية، فالقائد ا
يتصؼ بسمككو التعسفي الذم يقكـ عمى التخكيؼ بالتيديد كالكعيد كالعقاب كال يكترث بآراء 

 .(1)، إنو يسفو آراءىـ كيعتبرىـ محاكلة لتيربيـ مف أداء العمؿ               ن كال يمقي ليـ باال   ،العامميف

 ،كتسمى في بعض األحياف بالقيادة المتحررة أك القيادة الفكضكيةالقيادة المتساىمة:  -ب 
                    ن                          فالقائد يتساىؿ كثيرا  مف خبلؿ إعطاء األفراد كامؿ  ،كظيرت كردة فعؿ لمقيادة التسمطية

الحرية في التصرؼ كأداء العمؿ بالطريقة التي يركنيا مناسبة كيككف القائد بذلؾ قد تنازؿ 
فيك ال يسيطر عمييـ بطريقة مباشرة بؿ أنو يفكض  ،عف سمطتو في اتخاذ القرار ألتباعو

          ن      ن                        ن                                اعو تفكيضا  كاسعا  كىك ال يرل نفسو إال منسقا  لئلدارة كما عميو إال إبداء الرأم سمطتو ألتب
 كالمشكرة عند الضركرة.

كيسمى ىذا النكع مف أنكاع القيادة باسـ القيادة الديمقراطية كقد كاف القيادة التعاكنية:  -ج 
يد األفكار كشؿ                                ن                                     ظيكر ىذا النكع مف القيادة ناتجا  عف أف القيادة االستبدادية أدت إلى تجم

حركة التطكر كاإلبداع كما أف القيادة المتساىمة أدت إلى الفكضى بشكؿ كبير بسبب 
تضارب األىداؼ كاألىكاء كتخمي القيادة عف دكرىا في التكجيو كاإلرشاد، فقد جاءت القيادة 
ة المشاركة لحؿ ىذه االشكالية المتمثمة في تطرؼ القيادتيف السابقتيف فالقائد في القياد

                                       ن                                              المشاركة يترؾ قنكات االتصاؿ مفتكحة تماما  بيف العامميف، كيمنحيـ الثقة التامة، كبالتالي 
 .(2)يشركيـ في اتخاذ القرارات كيشجعيـ عمى إبداء الرأم بما يخدـ كيفيد الجماعة

                                        ن      ن                                   كترل الباحثة أف أسمكب القيادة يمثؿ عنصرا  حيكيا  في بيئة العمؿ الداخمية في المؤسسة 
كما أنو يعمؿ عمى التأثير في سمكؾ الصحفييف نحك تطكير األداء الميني في الصحفية 

 الصحؼ الفمسطينية.

 
                                                           

 (.>11 -;11ص ص )كنعاف، القيادة اإلدارية  (1)
 القحطاني، فاعمية الحكافز المادية كالمعنكية في تحسيف األداء في سجكف المنطقة الشرقية  (2)

 (.1> -6;ص ص )
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 طبيعة العمؿ كمحتكاه: -3
يقصد بطبيعة العمؿ األساليب كالطرؽ المتبعة في تطبيؽ سياسة األفراد داخؿ 

أىداؼ المؤسسة، ككذلؾ اإلجراءات كالخطكات التنظيمية الرامية إلى تنظيـ العمؿ بما يخدـ 
 . (1)المؤسسة الصحفية كأىداؼ العامميف فييا

د عمى خمؽ الجك الذم يشعر كما إف نكع العمؿ البد أف يككف بالقدر الذم يساع
                                          ن                                      ف بالنمك كالتطكر، كذلؾ أف النمك يبدأ دائما  مف الداخؿ، كيعني ذلؾ أف تككف الكظيفة العاممي

 ر ىمتو لمتكفؽ كاإلبداع.                                         ن       غنية بالقدر الذم يتحدل قدرات العامؿ دائما  كيستنف
إف طبيعة المياـ التي يؤدييا الصحفيكف في المؤسسات الصحفية تسيـ في رفع الركح 
المعنكية ليـ كتنمية الشعكر لدييـ بأىمية العمؿ المناط بيـ، كىذا ما يؤدم إلى بذؿ الجيكد لكي 

يـ كالتي تعد يتـ العمؿ عمى نحك مرضي يكاكب أىداؼ المؤسسة كطبيعة النشاط داخؿ التنظ
مرآة عاكسة لبيئة العمؿ الداخمية، كحينما ال تتكفر المؤىبلت أك الميكؿ البلزمة نحك تأدية العمؿ 
فإف ذلؾ يؤدم إلى الشعكر بالضجر كعدـ الرضا عف العمؿ، خاصة إذا كاف العامؿ يعمؿ في 

 .(2)في العمؿ بيئة ال تتكافر فييا فرص التطكر كالنمك الكظيفي كال التقدير مف قبؿ رؤسائو

                                                             ن      ن       ن     كما إف المياـ كالنشاطات التي يقكـ بيا الفرد في عممو تمعب دكرا  كبيرا  كمؤثرا  عمى 
                                                    ن                                سعادتو كرضاه عف ىذا العمؿ، فعندما يككف العمؿ متكافقا  مع قدرات الفرد كمؤىبلتو كميكلو، 

نمط  كعندما يشعر بالسعادة في العمؿ الذم يؤديو فإف ذلؾ سينعكس عمى جكانب كثيرة مف
 .(3)حياتو كعبلقاتو االجتماعية مع الزمبلء كاألصدقاء كعبلقاتو األسرية

يحقؽ حاجاتو لؤلمف كالطمأنينة  يعة العمؿ الذم يؤديو الصحفيكترل الباحثة أف طب
في جماعات تعمؿ متسمة بعبلقات تبادلية مختمفة، كما أف   ن ا  كالتقدير االجتماعي بصفتو عضك 

ؿ المكاىب كالكصكؿ إلى أعمى مركز يمكف أف يصؿ إليو المرء بأفكاره احتراـ الفرد لذاتو كاستغبل
كجيكده خبلؿ عمؿ متنكع في بيئة تكجو العبلقات اإلنسانية في التنظيـ باتجاه سميـ يتيح المجاؿ 

                                                           ن       فإف ىذا يؤدم في النياية إلى تكفر بيئة عمؿ مبلئمة تعتبر حافزا  لمعمؿ  ،إلشباع حاجات األفراد

                                                           

 (.68)ص عبلقتيا بإصابة رجؿ الدفاع المدني العمرك، بيئة العمؿ ك (1) 
الصبحي، بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بتحسيف األداء مف كجية نظر منسكبي إدارة الدفاع المدني (2) 

 (.67ص)بالعاصمة المقدسة 
 .(1:7)صالقببلف، بيئة العمؿ اإليجابية (3) 
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ذ ا تكفر التقدير كاالحتراـ لمصحفي فإنو يستطيع أف ينتج كيزيد مف انتمائو لمكظيفة              كاإلنتاج، كا 
 مع تكفر الظركؼ المبلئمة لمعمؿ.

 االتصاالت داخؿ المؤسسة:  -4

تقكـ العمميات اإلدارية بشكؿ عاـ عمى تبادؿ المعمكمات كالبيانات، لذا فإف أم مدير أك 
تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كيحتاج إلى أف يفيـ  قائد لمؤسسة ما يعمؿ عمى تكجيو األفراد نحك

العامميف معو كيكجو سمككيـ بشكؿ يضمف عمى األقؿ عدـ تعارض ىذا السمكؾ مع األىداؼ 
 ،العامة لممؤسسة كىذا يتطمب تكفر عممية االتصاؿ بيف كافة األفراد لتكجيو األعماؿ كتنظيميا

تكجييات كاألكامر كالقرارات مف جية لذا يعرؼ االتصاؿ بأنو تدفؽ المعمكمات كالتعميمات كال
اإلدارة إلى المرؤكسيف كتمقي المعمكمات كالبيانات الضركرية منيـ في صكرة تقارير كأبحاث 

 . (1)كمذكرات كاقتراحات كشكاكم كاستفتاءات كغيرىا كذلؾ بقصد اتخاذ قرار معيف أك تنفيذه

سائؿ االتصاؿ المادم كاالتصاؿ كعممية إدارية ليس فقط الفيـ الضيؽ الذم يعني ك 
نما ىك العممية اليادفة إلى نقؿ كتبادؿ األفكار كالمعمكمات كالمشاعر التي  ،كالياتؼ كالبريد                                                                          كا 

عمى أساسيا يتكافر الفكر كتتفؽ المفاىيـ كتتخذ القرارات الصحيحة كاالتصاؿ في اإلدارة ىك 
كما أنو ميـ  ،ؤسسةكىك الذم يبعث الحياة في أطراؼ الم ،عنصر أساسي، بؿ عصب المؤسسة
كما أنو مف خبلؿ عممية االتصاؿ تتـ عممية التكجيو  ،لتنسيؽ كتكحيد الجيكد بيف األفراد

كاإلشراؼ، التي تستيدؼ تذليؿ المصاعب كتسييؿ انجاز األعماؿ، مف خبلؿ المقاءات المستمرة 
طبقا لؤلىداؼ  باألفراد في مكاقعيـ كتكجيييـ إلى أنسب الطرؽ كأنسب األكقات إلنجاز األعماؿ

المحددة كاالستماع إلى آرائيـ في ىذا المجاؿ بما يضمف سيكلة كسرعة األداء كاالرتفاع 
 . (2)بمستكل كفاءة الفرد كمعدالت أدائو

كتعتمد فعالية الكثير مف اإلدارات عمى أنكاع االتصاالت التنظيمية التي تستخدميا 
إلدارية كالتنظيمية يمكنيا مف االسياـ في فاستخداـ المؤسسة ألساليب متقدمة مف االتصاالت ا

 . (3)ذلؾ ألف ىذه األساليب تساعد عمى تكفير تدفؽ فعاؿ لممعمكمات ،تحقيؽ أىدافيا

كأف غياب االتصاؿ  ،كترل الباحثة أف االتصاالت ليا أىمية داخؿ المؤسسة الصحفية
ماؿ عممية االتصاؿ داخؿ الفعاؿ في العمميات اإلدارية، أك عدـ قدرة اإلدارة عمى إيجاد كاستك

                                                           

 (.>=6عماف دار اليازكرم لمطباعة كالنشر )ص ، اإلدارة الحديثة مفاىيـ كنظريات،>611العبلؽ، بشير، (1) 
 .(111الجكازات بالرياض )ص العمؿ الداخمية كلعبلقتيا بمعنكيات العامميف بمعيد القحطاني، (2)

 .(;7)صماىر، السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات (3) 
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مستكيات العمؿ المختمفة في المؤسسة الصحفية، يؤثر ذلؾ في فاعمية العمؿ كمستكيات األداء 
مما يككف لو أثر سمبي في عدـ تطكير  ،ككذلؾ يؤدم إلى حاجز بيف الصحفييف ،الجماعي

 األداء الميني في الصحؼ اليكمية الفمسطينية.
 الترقيات الكظيفية:  -5

كمف الممكف  ،ية مف أىـ األحداث التي يمر بيا العامؿ في حياتو الكظيفيةتعد الترق
استخداـ الترقية كأداة لتقدير العامؿ عمى منجزاتو، ككذلؾ لتحفيزه عمى مكاصمة التحسف، 
كاجتذابو نحك المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا. كلتحقيؽ ذلؾ، ال بد مف تخطيط الترقيات 

نشأ التدرج في الدرجة كالراتب عندما يجرم إعداد عامميف لكظائؼ بعناية كتطبيقيا بإنصاؼ كي
 . (1)أعمى في الدرجة مف درجاتيـ الحالية

 

"نقؿ العامؿ إلى كظيفة أخرل، أعمى في كاجباتيا  :كيعرؼ )عماد( الترقية بأنيا
ذات أثر كترتبط ىذه النقمة في الغالب بفائدة مادية كمعنكية لمعامؿ، كبالتالي تعد  ،كمسؤكلياتيا

إيجابي عمى دكافع العامميف لئلنتاج، كعمى نجاح اإلدارة في تييئة الظركؼ المناسبة النتماء 
 . (2)العامؿ لمؤسستو"

كيرل )الشنكاني( أف الغرض مف الترقية ىك استغبلؿ ميارات األفراد كقدراتيـ، خاصة 
عمؿ كمف كجية نظر أكلئؾ الذيف أبدكا استعدادات أكبر خبلؿ فترات تدريبيـ كممارستيـ لم

 . (3)                          ن       ن                                       األفراد تمثؿ الترقيات حافزا  إضافيا  ليـ لتحسيف أدائيـ كزيادة كالئيـ لممنظمة

كترل الباحثة بأنو ال يمكف إغفاؿ أىمية الترقيات كجانب مف جكانب البيئة الداخمية 
ييـ. كذلؾ لككنيا تسيـ في رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعامميف كزيادة مستكل الرضا لد ،لمعمؿ

كتحقيؽ طمكح الفرد كتشعره باألماف في المستقبؿ عف طريؽ استمراره في التنظيـ كعدـ 
االستغناء عف خدماتو. كتنمية ميارات كخبرة الفرد حيث أنو يتكقع أف ىذه الترقية سكؼ تساعده 

 عمى الحصكؿ عمى مركز أك كظيفة أعمى داخؿ المؤسسة الصحفية.

 

                                                           

 (.171صالظاىرم، بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بالتسرب الكظيفي )(1) 
 (.766)ص، إدارة شؤكف المكظفيف عماد (2)

 (.7:صإدارة األفراد كالعبلقات اإلنسانية، مدخؿ األىداؼ )الشنكاني، (3) 
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 صراع كغمكض الدكر: -6

حيث يعتبراف مف  ،                      ن                       صراع الدكر كغمكضو جزءا  مف بيئة العمؿ الداخمية يمكف اعتبار
كيقصد بصراع الدكر "تعارض  نكاتج الحياة التنظيمية المعاصرة ذات التأثير السمبي عمى العمؿ.

 . (1)مطالب العمؿ التي ينبغي عمى الفرد الكفاء بيا"

التي تصدر في كقت  كتنشأ ظاىرة صراع الدكر ألسباب عديدة مثؿ تناقض التكجييات
كاحد مف الرئيس المباشر، أك تعدد التكجييات مف أكثر مف شخص، أك مف تعدد الرؤساء 
لمشخص الكاحد، أك تعدد مصادر التعميمات مما يسبب حالة مف الشؾ في ذىف العامؿ حكؿ ما 

دارة بما يجب أف يعممو كمف ينفذ تكجيياتو، كتداخؿ األدكار فيما بيف العامميف أك فيما بيف اإل
 . (2)يتضمنو ذلؾ مف تداخؿ في المياـ كالصبلحيات

أما غمكض الدكر فيقصد بو نقص في المعمكمات الكاضحة بخصكص التكقعات 
المرتبطة بالدكر، كطرؽ انجاز تكقعات الدكر المعركفة، كنتائج أداء الدكر، أم أنو عبارة عف 

 . (3)لكي يقكـ بأداء عممو نقص في معرفة الكاجبات كااللتزامات المطمكبة مف الفرد

كلتعارض الدكر أىمية بالغة في المؤسسة حيث يتـ تقييـ أداء كفعالية الفرد عمى أساس 
تطابؽ بيف ما يجب أف يؤديو الفرد، كما يؤديو بالفعؿ داخؿ مؤسستو، كيؤثر التقييـ في مسائمة 

 . (4)الفرد أك عقابو أك حصكلو عمى مكافأة ذات حجـ معيف

كما قد يتكلد  ،اع الدكر كغمكضو إلى زعزعة ثقة الفرد بنفسو كباآلخريفكما يؤدم صر 
لديو حالة مف الضيؽ كالتكتر بما يؤدم إلى تدىكر أدائو كرضاه عنو، كانتمائو لممؤسسة التي 

 . (5)يعمؿ بيا

كترل الباحثة بأف صراع كغمكض الدكر يحدث في أغمب المؤسسات الصحفية كذلؾ 
كذلؾ النقص في المعمكمات الكاضحة بخصكص  ،صدر مف عدة رؤساءلتعدد التكجييات التي ت

                                                           

 .(:;1)ص ىيجاف، نمكذج اإلشراؼ المكقفي، مدخؿ عممي لتدريب المديريف كالمشرفيف، مجمة اإلدارم  (1)
 (.>7)صالقحطاني، أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكالء الكظيفي  (2)

  المدير، العبلقة بيف ضغكط العمؿ كبيف الكالء الكظيفي كاألداء كالرضا الكظيفي كالصفات الشخصية(3) 
 .(761)ص 

 (.7;6ص السمكؾ التنظيمي مدخؿ بناء الميارات )ماىر، (4) 
 .(8>سميماف، السمكؾ التنظيمي كاألداء، القاىرة )ص (5)
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التكقعات المرتبطة بالدكر المناط بالصحفي، كىنا يأتي دكر القيادة في كشؼ غمكض الدكر 
 كعدـ كجكد التعارض في التكجييات لمصحفييف داخؿ المؤسسة الصحفية.

 : الداخمية العمؿ بيئة عمى المؤثرة      ن         خامسا : العكامؿ
 كالمكارد البشرية، المكارد مقدمتيا في يأتي عكامؿ بعدة الداخمية المؤسسات يئةب تتأثر

 يمكف التي العكامؿ مف كغيرىا العمؿ، في المستخدمة الخاـ المكاد كاالقتصادية، المالية
 : (1)التالي النحك عمى بإيجاز استعراضيا

 :    الخاـ المكاد -1

 كتشمؿ الخارجية، البيئة مف خاـ مكاد مف تحتاجو ما المؤسسة الصحفية عمى تحصؿ
 كالتقنيات، كالمعدات       ن        كمركرا  باألجيزة األقبلـ، إلى األكراؽ مف بداية شيء كؿ االحتياجات هذه

 المادية.  العمؿ بيئة تحتاجو ما كجميع كغيرىا، المكتبية كالتجييزات المكتبي كاألثاث
 : المكارد البشرية -2

 تضمو كما المكارد فيذه الداخمية، بيئتيا في سسةالمؤ  في المكجكدة البشرية المكارد تؤثر
 تؤثر العمؿ كأعباء بمياـ لمقياـ متنكعة كميارات خبرات ذكم كمحرريف كفنييف صحفييف مف
مكانات ميارات مف تمتمكو ما ضكء في جكدتو كدرجة المنجز العمؿ عمى  تيتـ لذلؾ كقدرات،          كا 

 البشرية لممكارد الفاعؿ االستخداـ حقيؽت بيدؼ البشرية المكارد بإدارة المؤسسات الصحفية
 كاالختيار االستقطاب ألنشطة البلزمة اإلجراءات اتخاذ عف    ن فضبل   المؤسسة، في المتكافرة
 لمساعدة كفاعمية بكفاءة العمؿ أداء مف تمكنيـ بدرجة األفراد ميارات لرفع كالتدريب كالتعييف

 .(2)أىدافيا تحقيؽ في المؤسسة الصحفية

 الية:المكارد الم -3

 تكفير خبلؿ مف المؤسسة الصحفية الداخمية بيئة        ن    إيجابا  عمى المالية يؤثر تكافر المكارد
شعار لمصحفييف الكظيفي األمف تحقيؽ عف    ن فضبل   المريحة، المادية البيئة عناصر  بالثقة، هم       كا 

                                                           

 (.9;األنشطة)ص -الكظائؼ –ىيـ السكاط كسندم كالشريؼ، اإلدارة العامة المفا(1) 
 .(16ص)إدارة المكارد البشرية  ،رشيد (2)
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 كأ البقاء احتماالت حكؿ تفكيرىـ كيقمؽ كجكدىـ ييدد الذم االقتصادم كالعسر الضيؽ بخبلؼ
 .(1)المريح لمتكاجد الضركرية المستمزمات تكفير

 :  القيادم النمط -4

 داخؿ التنظيمي المناخ طبيعة تحديد في الرئيسة العكامؿ مف كالقيادة اإلشراؼ نمط يعد
 بخبلؼ كمساىماتيـ، العامميف مبادرات مف يحد )المركزم( التسمطي فاإلشراؼ المؤسسة، بيئة

 التجديد في كالرغبة التآلؼ كزيادة الداخمية العمؿ بيئة تحسيف يف يسيـ الذم البلمركزم اإلشراؼ
  .(2)كاإلبداع كاالبتكار

 :اإلدارية السياسات -5

 كالمناخ المريحة األجكاء تييئة في كالعادلة  المكضكعية اإلدارية السياسات  تسيـ 
 أك المتحيزة  اإلدارية السياسات أما .كاالبتكار لئلبداع المعززة التنظيمية كالبيئة المشجع

 سمبية أجكاء سكؤىا يجمب أك عجزىا أك غيابيا      ن     أساسا ، فإف مكجكدة غير كانت إذا أك العشكائية،
 .(3)    ن                 سمبا  عمى مستكل أدائيـ كتؤثر معنكيات العامميف تخفض لمعزائـ مثبطة تنظيمية كبيئة

 المينية: القيـ  -6

 كبنائو إنضاجو عمى تحرصك  ،الفرد تحتـر كالتي الخيرة القيـ فييا تشيع التي المؤسسة
 بخبلؼ كالعطاء، كالبقاء لبلستمرار     ن     ن مبلذا  آمنا   تصبح كاحترامو كرامتو عمى كتحافظ ،كرفاىيتو

 أك كالخسارة الربح معادالت كفؽ األفراد مع تتعامؿ التي كاالستغبللية كالمنفعية المادية  القيـ
 أك تسربيـ في تسيـ فإنيا لصالحيا، الصعبة كظركفيـ حاجاتيـ تكظؼ أك كخذ، أعط مقكلة

 المناسب. الكقت في المؤسسة لترؾ تحفيزىـ

 : اليياكؿ التنظيمية -7

 لممكاقؼ، كمتفيمة لمظركؼ كمستكعبة كمفتكحة مرنة التنظيمية اليياكؿ كانت كمما 
 كالركتيف الجمكد أما. الحاالت مع كالتكييؼ كالتجديد كاإلبداع االبتكار عمى شجعت كمما

 عديدة مشكبلت إلى فتؤدم االتصاالت في كاليرمية اإلجراءات في كالرسمية دةالشدي كالمركزية
   كمثبطة. جافة العمؿ بيئة تجعؿ

                                                           

 .(9;ص)الكبيسي، التطكير التنظيمي كقضايا معاصرة: التنظيـ اإلدارم بيف التقميد كالمعاصر(1) 
 .(719ص) السمكؾ التنظيمي مفاىيـ كأسس سمكؾ الفرد كالجماعة في التنظيـ ،المغربي(2) 
 .(:;ص)التنظيمي كقضايا معاصرة: التنظيـ اإلدارم بيف التقميد كالمعاصر  الكبيسي، التطكير(3) 
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 : الشخصية  كصفاتيـ العامميف األفراد خصائص -8

 الحياة نحك األفراد كفمسفة السابقة كالخبرة كالشيادة كالجنس كالعمر السف عكامؿ تجمب 
 .(1)السمبية أك اإليجابية البيئية األجكاء خصيةالش العكامؿ مف كغيرىا كالمستقبؿ

ف في الصحفيك  بو يتمتع أف يجب الذم الصحفية الميارات مستكل الباحثة أف كترل
 التقنية، العكامؿ بجانب الداخمية، العمؿ بيئة عمى التأثير في الحاسمة العكامؿ قطاع غزة مف

 تساعد ما       ن كغالبا   لصحفية المرتفعة،ا بالميارات التمتع تستدعي الصحفييف عمؿ طبيعة إف حيث
 . الصحفييف عمؿ كمياـ أعباء لخدمة كتكظيفيا الميارات هذه مف االستفادة في التقنيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 (.;;ص)التطكير التنظيمي كقضايا معاصرة: التنظيـ اإلدارم بيف التقميد كالمعاصر  الكبيسي،(1) 
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 : الثالثالمبحث 
 األداء الميني في الصحافة  

                                           ن                           يعد األداء الميني مف أىـ األنشطة التي تعكس كبل  مف األىداؼ كالكسائؿ البلزمة 
كما يعبر عف مدل كفاءة الصحفي كفعاليتو في بمكغ مستكل اإلنجاز المرغكب في  لتحقيقيا،
لذلؾ يتـ تكميؼ األفراد األكفاء البلزميف لمقياـ باألعماؿ المختمفة، كتكفير ليـ المكاف  ،العمؿ

 كالجك المبلئـ ألداء األعماؿ بكفاءة كفعالية أكبر.

فية باعتبارىا معيار يحدد مدل تحقيؽ      ن                                    كنظرا  ألىمية األداء الميني في المؤسسات الصح
أىدافيا، سنتعرؼ عمى مفيكـ األداء بشكؿ عاـ كمفيكـ األداء الميني الصحفي بشكؿ خاص، 
كعمى أىـ مؤشراتو الدالة عميو، كالبحث في أىـ المفاىيـ المتعمقة كالمرتبطة بو أك حتى 

عاكف كغيرىا، كمعرفة أىـ المشابية، كالتطرؽ لمحدداتو التي مف خبلليا يمكف إثبات أف الت
أساليب قياسو في المؤسسات الصحفية، ككيفية اىتماـ ىذه المؤسسات بدراسة األداء الميني 

 كالمؤشرات الدالة عمى نجاحو.

 األداء الميني: مفيـك    ن أكال :
 تعريؼ األداء الميني: -1

الطريقة يعرؼ كماؿ رباح األداء الميني بأنو: "كيفية إنجاز أك إحراز نشاط ما، كتحديد 
التي تـ تنفيذه بيا، بمعنى أنو يشير إلى كفاية المؤسسة في إحراز أىدافيا ككيفية استخداميا 
لمكاردىا في ضكء معايير الفعالية كالكفاية، أم أف األداء الميني ىك ما يمكف أف يتخذ مف 

 .(1)إجراءات كتصرفات لتحقيؽ نتيجة محددة لعمؿ معيف"

فرد العامؿ أك الفريؽ بمتطمبات العمؿ أك الميمة، فيك كاألداء الميني يعكس كفاء ال
يؤدم لنتائج قد تككف محققة مطابقة لؤلىداؼ المخططة أك تقؿ عنيا أك  -جيد مبذكؿ -سمكؾ

                            ن                                                               حتى تتجاكزىا، كىذا يككف كفقا  لمدل كفاءة كفعالية الجيد المبذكؿ لبمكغ النتائج، فمثبل: قد يبذؿ 
منتج ما دكف تحقيؽ النتيجة المرجكة كىنا نرل أف الجيد              ن      ن          فريؽ عمؿ جيدا  كبيرا  في تصميـ 

 .(2)                                     ن المبذكؿ كاف أكبر لكف األداء كاف منخفضا  

                                                           

 .(=>-87ص)ص  العكامؿ االجتماعية كالعكامؿ األكاديمية المؤثرة في أداء الطالب الجامعي العربي، رباح (1)
 .(>71ص) إدارة المكارد البشرية، اإلدارة العصرية لرأس الماؿ الفكرم، مصطفى(2) 
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دراؾ                        ن                                                           يعرؼ األداء الميني أيضا  بأنو: "األثر الصافي لجيكد الفرد التي تبدأ بالقدرات كا 
 . (1)الدكر كالمياـ"

كحدة اإلنتاجية مكاردىا كيعرؼ األداء الميني بأنو: " ىك الكيفية التي تستخدـ بيا ال
 .(2)المادية كالبشرية في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المحددة"

 مفيـك األداء الصحفي: -2

كىك بمثابة تكجييات لقرارات الميني في  ،ىك االلتزاـ بمكاثيؽ تنظيـ العمؿ اإلعبلمي"
يؽ مختمؼ المكاقؼ كالمكضكعات التي يكاجييا في عممو كتتمثؿ ىذه المكاثيؽ في نكعيف: مكاث

 .(3)الزامية" مكاثيؽ الشرؼ اإلعبلمي"، كمكاثيؽ اختيارية كىى التنظيـ الذاتي لئلعبلمي

األداء الميني لمصحفييف بالممارسة الصحفية بمعنى إنتاج تعريؼ يمكف  ،كمما سبؽ 
المادة الصحفية منذ أف تككف فكرة كجمع المعمكمات كالحقائؽ مف مصادرىا كمعالجتيا في شكؿ 

 . (4)ضيا عمى صفحات الصحيفة بشكؿ جذاب كمشكؽفني معيف كعر 

      ن                                                      ثانيا : المفاىيـ المرتبطة باألداء الميني في المؤسسات الصحفية:
نتيجة لتداخؿ مفيكـ األداء الميني مع بعض المفاىيـ األخرل، نحاكؿ رسـ حدكد 

 في  المؤسسة الصحفية: المرتبطة باألداء المينيالمفاىيـ 

 الكفاءة: -1

يا: "العبلقة بيف الجيد كالمكارد المستخدمة كالمنفعة التي يحصؿ عمييا تعرؼ الكفاءة بأن
. كيمكف التمييز بيف الكفاءة كالفعالية عمى الرغـ مف االرتباط الكبير بينيما، (5)أعكاف المؤسسة"

فالمؤسسات الصحفية يمكف أف تككف فعالة كفي نفس الكقت غير كفؤة، كما يمكف أف تتمتع 
ءة كىي غير فعالة، فالفعالية تشير إلى الدرجة التي تحقؽ بيا األىداؼ بقدر كبير مف الكفا

             ن                                                                         المحددة مسبقا ، أما الكفاءة تشير إلى الطريقة التي يتـ انجاز العمميات المتعمقة باألىداؼ، 

                                                           

 .(6=ص) بف نكار، فعالية التنظيـ في المؤسسات االقتصادية (1)
 .(;>ص) مجمة العمـك اإلنسانية :األداء بيف الكفاءة كالفعالية مفيـك كتقييـ، مزىكدة (2)

 (.186ص) كالعشريف، رؤية تحميمية نقدية الحادماإلعبلـ المكضكعية في القرف ، حجاب(3) 
 .96ص  ،السابؽالمرجع  (4)

(5) J . barraux : Entreprise et performance globale, outils, evaluation et 

pilotage.(p..33). 
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كمفيكـ الفعالية أكسع مف مفيكـ الكفاءة، فمفيكـ الفعالية يأخذ بعيف االعتبار العديد مف العكامؿ 
  الخارجية، أما الكفاءة فتركز عمى العمميات الداخمية لممؤسسة الصحفية فقط.الداخمية ك 

 الفعالية: -2

كتعرؼ أيضا   .(1)تعرؼ الفعالية بأنيا: "درجة قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أىدافيا"
                                                              ن                      بأنيا: "تحقيؽ اليدؼ كالكصكؿ إلى النتائج التي يتـ تحديدىا مسبقا  أما حسيف حريـ يعرفيا 

 . (2)قيؽ المؤسسة ألىدافيا"بأنيا: "مدل تح

فالفعالية ترتبط بتحقيؽ األىداؼ المحددة مف قبؿ المؤسسة الصحفية بغض النظر عف 
                                                ن                                    التكاليؼ المترتبة عف ىذه األىداؼ فالفعالية ىي إذا  النتيجة المحققة أك المتكقعة مف خبلؿ 

= النتيجة المحققة/ األىداؼ، كيمكف تحديد مفيكـ الفعالية مف خبلؿ الصيغة اآلتية: الفعالية
النتيجة المتكقعة أك األىداؼ. كبذلؾ فإف الفعالية تعني عمؿ الشيء الصحيح بمعنى مدل 

 تحقيؽ األىداؼ المسطرة مقارنة بالنتائج المحققة.
 اإلنتاجية: -3

ة تعبر يشير مفيكـ االنتاجية إلى المعدؿ الرئيسي الداؿ عمى مستكل األداء، فاإلنتاجي
كىي  ،ضافي باستخداـ عكامؿ إنتاج محددة خبلؿ فترة زمنية معينةناتج إعف المقدرة عمى خمؽ 

عبلقة نسبية بيف عناصر اإلنتاج المستخدمة لتكليد كمية مف الخدمات كفقا لمقياس نقدم أك 
. حيث أف اإلنتاجية تتضمف كؿ مف الفعالية كالكفاءة كىي تقاس بمعيارم الفعالية (3)مادم محدد

 تاجية = الفعالية / الكفاءة.كالكفاءة كاآلتي: اإلن

 : الصحفية في المؤسسات      ن                     ثالثا : محددات األداء الميني
لؤلداء الميني محددات كمظاىر تعمؿ عمى إثبات أف األداء الميني: جيد، متكسط، 
متدني، فعاؿ أك غير فعاؿ، مرض أك غير مرض، كيمكف اختيار مؤشرات لؤلداء الميني 

شمؿ األداء الميني مجمكعة مف المحددات التي  تشكمو يكمعرفة مستكاه في أم مؤسسة. ك
 كىي:

                                                           

(1)Martory bernard, Daniel crozet :gestion des ressources humaines , pilotage social 

et performances, ( p.164). 
 .(6=ص) إدارة المنظمات مف منظكر كمي، حريـ(2) 
 .(611ص)  بعد استراتيجي -إدارة المكارد البشرية المعاصرة عقيمي،(3) 
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 المعرفة بمتطمبات العمؿ: -1

يشمؿ المعارؼ العامة، الميارات الفنية كالمينية كالبراعة كالقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ 
 العمؿ دكف الكقكع في األخطاء، كما يمتمكو الفرد مف خبرات عف العمؿ.

 كمية العمؿ المنجز: -2

عمؿ الذم يستطيع المكظؼ إنجازه في الظركؼ العادية لمعمؿ كمقدار أم مقدار ال
 سرعة ىذا اإلنجاز.

 المثابرة كالكثكؽ: -3
نجاز                                                                            تشمؿ الجدية، التفاني في العمؿ، قدرة المكظؼ عمى تحمؿ مسؤكلية العمؿ كا 
األعماؿ في أكقاتيا المحددة، كمدل حاجة ىذا المكظؼ لئلرشاد كالتكجيو مف قبؿ المشرفيف 

 . (1)يـ نتائج عمموكتقي

      ن                                        رابعا : عناصر األداء الميني في المؤسسة الصحفية:
 بيئة العمؿ: .1

إف مكاف العمؿ يسيؿ األداء الميني، حيث يجب تييئتو بما يتناسب كحاجات الفرد 
حتى يشعر باالرتياح كالرضا كذلؾ مف حيث تجييزه كاألدكات كاإلضاءة كالحرارة كنمط  ،العامؿ

                         ن                                                  ظـ كالقكانيف العادلة أيضا ، بمعنى تييئة بيئة العمؿ الداخمية المبلئمة كىذا ما القيادة العادؿ كالن
 .(2)سنركز عميو في الفصؿ التالي بيئة العمؿ الداخمية كعامؿ مؤثر في األداء الميني

 :الدافعية .2
تعرؼ بأنيا: "القكل الكامنة داخؿ الفرد التي تؤثر أك تحدد مستكل كاتجاه كاستمرارية 

ذكؿ نحك العمؿ"، حيث صنؼ ىذا التعريؼ األفراد العامميف إلى نكعيف في الجيد المب
ىـ يتسـ باإلنجاز العالي، عية نحك العمؿ، كبالتالي فإف أداءالمؤسسات، األكؿ أفراد يتمتعكف بداف

 أما النكع الثاني ىـ األفراد الذيف ال يتمتعكف بدافعية نحك العمؿ كبالتالي أدائيـ متدني.

                                                           

 .(9:ص)  المناخ التنظيمي كتأثيره عمى األداء الكظيفي لمعامميف، شامي (1)
 .(118ص)دريب اإلدارم، االسكندريةالصيرفي، قياس كتقكيـ أداء العامميف، سمسمة إصدارات الت(2) 
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كىناؾ مف يشير لمدافعية بأنيا رغبة، حيث تعرؼ الدافعية بأنو: "الرغبة في بذؿ  
الجيكد لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية، كالمشركطة بمدل إمكانية إشباع بعض الحاجات الشخصية، 
نتيجة ليذا الجيد المبذكؿ حيث ربط ىذا التعريؼ بيف الرغبة في بذؿ الجيد كبيف العكائد 

ة نتيجة ىذا الجيد، فغياب ىذه التكقعات مف العكائد )العبلكات، الترقية كغيرىا( اإليجابية المتكقع
يؤدم إلى إخماد دافعيتو نحك العمؿ، كىناؾ مف يرل أف الدافعية ىي قكل داخمية كقكل خارجية 
تثير كتكجو السمكؾ كتحافظ عمى استمرارية الجيد المبذكؿ، كبالتالي يمكف أف نستخمص أف 

 .(1)قكل تنشط كتكجو السمكؾ كتحافظ عمى استمرارية الجيدالدافعية ىي: "

 إدراؾ الدكر: .3

مف خبلؿ عنصر إدراؾ الدكر المتعمؽ بتحديد مستكل األداء الميني يتبيف أف المكظؼ  
بإدراكو لدكره في العمؿ بشكؿ إيجابي سينبثؽ بالتأكيد إدراكو لمدل التزامو بالقكانيف كالمكائح 

دراكو ك ذلؾ باحتراـ أكقات العمؿ كالمدة الزمنية البلزمة إلنجاز أعمالو كميامو                         المنظمة لعممو كا 
 .(2)     ن                     كطبعا  في ظؿ ظركؼ عمؿ مبلئمة

 قدرة الفرد عمى أداء العمؿ: .4

كىي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الكظيفة، كالتي ال تتغير أك تتقمب خبلؿ  
كمات الفنية البلزمة لمعمؿ، كالميارة فترة زمنية قصيرة، كتتألؼ مف محصمة مف المعرفة أك المعم

كالتمكف مف ترجمة نص معيف، كمدل كضكح الدكر، فيجب أف تتكافر لدل الفرد العامؿ القدرة 
عمى أداء العمؿ المحدد لو، كالخبرات السابقة التي تحدد درجة فاعمية الجيد المبذكؿ كيشمؿ: 

فاعؿ كؿ مف: الدافعية كالرغبة كمدل فاألداء الميني ىك محصمة ت التعميـ كالتدريب كالخبرات.
                                                                                  ن إدراؾ الدكر كالقدرات التي يممكيا الفرد العامؿ )المعرفة كالخبرات( كبيئة العمؿ خصكصا  

 الداخمية كيمكف عرضيا كفؽ المعادلة اآلتية:

األداء الميني = الدافعية كالرغبة+ مدل إدراؾ الدكر )الكظيفة(+ القدرات )المعرفة كالخبرة( + 
 .(3) بيئة العمؿ )الداخمية(مبلئمة 

                                                           

 .(716ص)طو، السمكؾ التنظيمي في بيئة العكلمة كاالنترنت (1)
 .(6:7ص)كعبد المجيد، السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية فميو(2) 
 (.666حنفي، السمكؾ التنظيمي كاألداء )ص (3)



96 

كترل الباحثة أف كجو المقارنة بيف الدافعية كالقدرة عمى األداء الميني ىي أنو قد يمتمؾ  
كالعكس  ،كلكنيا ستككف ببل جدكل دكف تكافر الدافعية لمعمؿ ،المكظؼ أفضؿ القدرات كالميارات

كبالتالي  ،ف قدرة عمى العمؿكلكف دك  ،فقد يتكافر لدل العامؿ الدافعية لمعمؿ ،          ن صحيح تماما  
 فيذا التبايف يككف في الفرد ذاتوستؤثر في األداء الميني، 

      ن                                              خامسا : أساليب قياس األداء الميني في المؤسسة الصحفية:

تحديد كقياس أداء كؿ فرد مف العامميف خبلؿ فترة  إف عممية قياس األداء الميني ىي
عممية يراجع فييا أداء العامؿ خبلؿ فترة زمنية  ة معينة لتقدير مستكل كنكعية أدائو، فييزمني

معينة كالحكـ عميو مف حيث الجكدة، فعممية قياس األداء الميني ىي عبارة عف سياسات 
جراءات ميمة تستخدـ لرفع مستكل األداء لمعامميف كذلؾ بالكشؼ عف القرارات كالطاقات  ،                                               كا 
لضعؼ لدييـ في سبيؿ معالجة جكانب الشخصية لمعامميف إضافة إلى تعريفيـ بمكاطف القكة كا

الضعؼ كتطكير كتنمية جكانب القكة نحك المزيد مف اإلنتاجية كاألداء الجيد، كيمكف أف يككف 
                                       ن                                            مقارنة األداء الفعمي بمؤشرات محددة مقدما  ألف الفاعمية الكاقعية لمؤسسة معينة تتحدد عف 

 .(1)طريؽ درجة تحقيقيا ألىدافيا

داء عف القياس المختبر كالمتكقع يعتبر مشكمة مف مشكبلت حيث أف انخفاض معدؿ األ
بيف األداء المتكقع كاألداء الفعمي لمفرد،   ن ا  كيعني أف ىناؾ تناقض ،األداء الميني في المؤسسة

كالذم قد يعكد إلى تصرفات الفرد الشخصية كإثارة المتاعب مثؿ المزاح الحاد، العراؾ، االعتداء 
كاالنشغاؿ بإنجاز األعماؿ الشخصية أثناء ساعات العمؿ، كالغياب كعدـ التعاكف مع الزمبلء، 

كالتأخر، كذلؾ بسبب عدـ كفاية قدراتيـ العقمية كالفيـ كالحاالت االنفعالية كالقمؽ كانخفاض 
دافعية األداء...الخ، كقد يعكد إلى األداء الميني بحد ذاتو نتيجة عدـ الكفاءة كارتفاع نسبة 

مات المشرؼ، كذلؾ بسبب االفتقار لممعمكمات المبلئمة لكاجبات الكظيفة الخطأ كعدـ اتباع تعمي
 (2)لمعنكم كالمادمكافتقار الخبرة كالتأثيرات السمبية لجماعة العمؿ كعدـ مبلئمة المحيط ا

 

 

 

                                                           

 .(=;7ص) إدارة األفراد –برنكطي، إدارة المكارد البشرية (1) 
 .(7;6ص)كعبد المجيد، السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية  فميو(2) 
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      ن                                              سادسا :  أىداؼ قياس األداء الميني في المؤسسة الصحفية:
عممية اإلدارية في المؤسسة تعتبر عممية قياس األداء الميني حمقة أساسية في ال

الصحفية، كيمكف إجماؿ األىداؼ المبتغاة مف عممية قياس األداء الميني في المؤسسات 
 الصحفية كاآلتي:

كيعني مدل تحقيؽ األىداؼ المرسكمة كمدل االلتزاـ بالسياسات متابعة تنفيذ األىداؼ:  .1
 كالقكانيف المقررة في جميع مجاالت النشاط.

كالقصد مف ذلؾ ىك التأكد مف ممارسة األنشطة كتنفيذ أىدافيا  األداء:التأكد مف كفاءة  .2
 بأعمى درجة مف الكفاءة.

: بمعنى تقييـ كفاءة كفعالية األيدم العاممة كالمكاد كالمكارد المالية ككفاءة تقييـ الكفاءة .3
 العمميات داخؿ النشاط كفحص المعايير كالسيطرة عمى البيانات الكاردة.

كيعني التقييـ العاـ لمنتائج الفعمية في ضكء  كتحديد مراكز المسؤكلية: تقييـ النتائج  .4
األىداؼ كالمعايير المحددة كتحميؿ أسبابيا، كعمى ضكء ىذا التحميؿ تتحدد المراكز 
المسؤكلة عف االنحرافات التخاذ ما يمـز مف قرارات تصحيحية كاالسترشاد بنتائج 

 التحميؿ في كضع الخطط المستقبمية.
ف العماؿ مف معرفة نقاط ضعفيـ كقكتيـ في             ٌ فالتقييـ يمك  د مكاطف الضعؼ كالخمؿ: تحدي .5

أداء أعماليـ، كالعمؿ عمى تفادييا كالتخمص مف جكانب القصكر كالضعؼ، كتشخيص 
مستمزمات التغمب عمييا، ككذلؾ الكشؼ عف نكاحي الضعؼ في األنظمة كاإلجراءات 

 . (1)عبة كمدل صبلحيتياكالقكانيف كأساليب العمؿ كالمعايير المت

      ن                                                   سابعا : طرؽ قياس كتقييـ األداء الميني في المؤسسات الصحفية:
مف أجؿ ضماف تقييـ المؤسسة الصحفية لمكاردىا البشرية لتتكيؼ مع األىداؼ المرجكة 
كالشركط االجتماعية كالتنظيمية كالبيئية أصبحت تركز عمى نتائج األداء كمدل تحقيؽ األىداؼ 

 ل تصكر أىداؼ مستقبمية ناجعة، كمف بيف ىذه الطرؽ اآلتي:الراىنة كمد

 

 

                                                           

 .(;69ص)مفيـك حديث في الفكر اإلدارم المعاصر -إدارة التعميـ الجامعي العبادم، كالطائي، كاألسدم،(1) 
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 طريقة الترتيب العاـ: -1

                                           ن                                 ن     يقكـ الرئيس بترتيب مجمكعة المرؤكسيف تنازليا  كفقا لؤلداء العاـ لمعمؿ كليس بناء  عمى 
الصفات كالخصائص الشخصية، فاألساس ىنا ىك مبلحظة فاعمية العمؿ الكمي لكؿ مرؤكس 

 . (1)     ن                                          كاحدا  ألداء المرؤكس مثؿ: ضعيؼ، متكسط، جيد، ممتاز                ن حيث يعطى تقديرا  

 طريقة المقارنة بيف العامميف: -2

         ن                                                                         تسمى أيضا  طريقة المقارنة المزدكجة حيث يقيـ أداء الفرد بمقارنة المقيـ لكؿ فرد عامؿ 
 .(2)مع جميع األفراد العامميف معو  بمعنى مقارنة كؿ مكظؼ بكؿ عامؿ في المؤسسة

 لتقييـ ببحث الصفات أك الخصائص:طريقة ا -3

تعتمد ىذه الطريقة في قياس األداء الميني كتقييمو عمى تحديد مجمكعة مف الصفات 
كالتعاكف مع الرؤساء كالزمبلء، احتراـ مكاعيد العمؿ، الدقة كالسرعة في أداء العمؿ كااللتزاـ 

ذه الصفات، كيقـك كيتـ إعطاء كزف لكؿ صفة مف ى ،كتحمؿ المسؤكلية كغيرىا مف الصفات
الرئيس المباشر بإعطاء الفرد تقديرا معينا، بحسب تكفر كؿ صفة مف تمؾ الصفات في الفرد، ثـ 

كيعاب عمى ىذه  .(3)تجمع تمؾ التقديرات، كيصبح المجمكع يمثؿ مستكل أداء الفرد في العمؿ
 الطريقة افتقادىا لمناحية المكضكعية كاستنادىا إلى التقدير الشخصي.

 يقة المراجعة الميدانية:طر  -4

حيث يقكـ ممثؿ عف إدارة المكارد البشرية بإجراء مقاببلت ميدانية لمدراء اإلدارات 
العاممة في المؤسسة لبلستفسار عف أداء العامميف كمناقشتيـ كأخذ البيانات كالمعمكمات عمى أف 

 . (4)يعد قائمة لمعامميف كيتـ ترتيبيـ حسب أدائيـ

 

 
                                                           

 (.1;6ص)كعبد المجيد، السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية  فميو (1)
 .(;;6ص)مفيـك حديث في الفكر اإلدارم المعاصر   -إدارة التعميـ الجامعي ،آخركفك لعبادم، ا(2) 
 .(6;6ص)كعبد المجيد، السمكؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية  فميو(3) 
 (.1>6ص)ر  مفيـك حديث في الفكر اإلدارم المعاص -إدارة التعميـ الجامعي ،كآخركفالعبادم، (4) 
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 لحرجة:طريقة الكقائع ا -5

         ن                                                              تدعى أيضا  طريقة المكاقؼ الحرجة أك األحداث الحرجة، كاليدؼ مف استخداـ ىذه 
الطريقة ىك استبعاد احتماؿ التقييـ عمى أسس شخصية بحتة، كيتـ قياس األداء كتقييمو في ىذه 
               ن                                                                    الطريقة استنادا  إلى سمككيات المكظؼ أثناء العمؿ مف خبلؿ تسجيؿ المدير لمكقائع كاألحداث 

                        ن                                        ن       تطرأ خبلؿ عمؿ المكظؼ سكاء  أكانت جيدة أـ سيئة في ممؼ المكظؼ تمييدا  إلصدار  التي
 حكمو عمى أداء المكظؼ أثناء التقييـ الدكرم.

 طريقة التقارير: -6

حيث  -طريقة الكقائع الحرجة –ىي طريقة بسيطة تشبو إلى حد ما الطريقة السابقة 
ف المكظؼ يصؼ فيو نقاط القكة كنقاط يقكـ المسؤكؿ أك المشرؼ بكتابة تقرير تفصيمي ع

الضعؼ التي يتمتع بيا إضافة إلى جانب ما يمتمكو مف ميارات يمكف تطكيرىا مستقببل، كمدل 
 .(1)إمكانية التقدـ الميني كالترقية لذلؾ المكظؼ

 طريقة مقياس المالحظات السمككية: -7 

  ن           دال  مف السمكؾ أم يتـ مبلحظة السمكؾ ب ،ىي طريقة تركز عمى السمكؾ المبلحظ
. ثـ بعد ذلؾ (2)المتكقع أم أف المقيـ يقـك في ىذه الطريقة بمراقبة كمتابعة األفراد العامميف

 10إلى  5يسجؿ مبلحظاتو في مقياس يتككف مف سمسمة مف المقاييس الفرعية العمكدية مف 
 حيث أف كؿ مقياس يتضمف صفة ميمة تعكس متطمبات إنجاز العمؿ.

 فعالية التنظيمية:طريقة قياس ال -8

حيث تقـك بعض المؤسسات باالعتماد عمى قياس فعالية المؤسسة ككسيمة لتقييـ أدائيا 
 T.petersكذلؾ مف خبلؿ جممة مف المعايير تحددىا كؿ مؤسسة، كلقد حدد كؿ مف تكـ بيرز 

في كتابيما "البحث عف اإلبداع" خمسة خصائص أك معايير  R.watermenك ركبرت كترماف 
 سسات الفعالة كىي:المؤ 

 زيادة اإلنتاجية مف خبلؿ مشاركة العامميف. -أ 

 تفيـ العامميف ألىداؼ التنظيـ كالتفاعؿ معيا. -ب 
                                                           

تطكير الجامعات  ،اإلدارمفي تقييـ األداء  تجربة الجامعة اإلسبلمية بغزة، دجنيكال الحكلى(1) 
 (.=61ص)العربية

 .(;>6ص)مفيـك حديث في الفكر اإلدارم المعاصر   -إدارة التعميـ الجامعي ،آخركفك العبادم،  (2)
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 كجكد عبلقات جيدة مع التنظيمات المشابية. -ج 

 بساطة الييكؿ التنظيمي كانخفاض تكمفة الخدمات المساعدة. -د 

تاحة حرية أكب -ق   . (1)ر لمتصرؼ كاإلبداع                                                          اقتصار الرقابة المركزية عمى األمكر األساسية كا 

كترل الباحثة مف خبلؿ عرض طرؽ قياس األداء الميني لممؤسسات بشكؿ عاـ، كالتي 
ىي متعددة، فإف المؤسسات الصحفية تقكـ باختيار مجمكعة مف الطرؽ عف غيرىا لمتقييـ كذلؾ 

 ككذلؾ عدد الصحفييف كاختبلؼ ،لعدة أسباب قد تعكد لحجـ المؤسسة كعدد األقساـ فييا
نشاطاتيـ ككذلؾ نكع النشاط الخاص بكؿ مؤسسة سكاء مف حيث درجة التعقيد أك درجة 
بساطتيا، فيذه العكامؿ تتحكـ في تحديد الطريقة الكاجب اختيارىا كاستخداميا في تقييـ األداء 

 الميني في المؤسسات.

 

      ن                                         ثامنا : العكامؿ المؤثرة عمى األداء الميني الصحفي
 عمى األداء الميني لمصحفييف كأىـ تمؾ العكامؿ ىي:تتعدد العكامؿ المؤثرة 

 عامؿ الرغبة كالمكىبة:  .1
الرغبة كالمكىبة كالدراسة المتخصصة عامبلف رئيسياف لنجاح الصحفي في مجاؿ 

بيف مف يرل بأف الصحافة رغبة كمكىبة فقط كبيف   ن ا  دائم  ن ا  عممو، كعمى الرغـ مف أف ىناؾ خبلف
           ن                 ن                      صة إال أف كبل  مف العامميف مكمبل  لآلخر كال نستطيع الجـز مف يقكؿ بضركرة الدراسة المتخص

بأف األكؿ أىـ مف األخر أك العكس كيرل )ركبرت ديمكف( "أف الصحافة تحتاج إلى تثقيؼ 
 .(2) كتكجيو مف خبلؿ الدراسة المتخصصة

كبيف  ،      ن                                                               كغالبا  ما يحتد الخبلؼ بيف المؤيديف بأف الصحافة ىي في األساس رغبة كمكىبة
حتى ينجح كال يمكف االعتماد عمى الرغبة   ن ا  أكاديمي                                 ن ركف أف الصحفي ال بد أف يؤىؿ تأىيبل  مف ي

لجدؿ كبير بيف صفكؼ المينيف  ف المعركؼ بأف ىذا المكضكع يتعرضكالمكىبة فقط كم
لذيف ، فاالعامميف في الصحافة مف جية كاألكاديمييف العامميف في الجامعات مف جية أخرل

 ،                                                                  ن كؿ يركف  بأف الصحافة فف، كالراغب في العمؿ فييا ال بد أف يككف مكىكبا  يؤيدكف االتجاه األ

                                                           

ألردنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، مجمة مؤتة لمبحكث مناخ التنظيمي في الجامعة اال ،القريكتي (1)
 .(>>ص)كالدراسات 

 (.;>)ص صابات، الصحافة مينة كرسالة كاستعداد كفف كعمـ (2)
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بينما يؤكد المؤيدكف لبلتجاه اآلخر أف  ،كفي رأسو الفكرة ،كأف الصحفي يكلد كفي يده القمـ
كبغيرىا ال يمكف أف  ،الصحافة مينة، كسائر الميف، في المجتمع تحتاج إلى دراسة متخصصة

اح المطمكب في مجاؿ عممو حتى لك كانت لديو المكىبة كالرغبة يصؿ الصحفي إلى النج
كلكف الصحافة في حقيقة األمر "مكىبة كاستعداد طبيعي يصقؿ  ،المطمكبة في العمؿ الصحفي

كال بد أف تتكفر ثبلثة مككنات كىي : المعارؼ، كالميارات، كالقيـ  .(1) بالدراسة المتخصصة
  ن        ن ا  كتدريبا .التي يمكف اكتسابيا كتطكيرىا تعميم

 عامؿ التدريب: .2

التدريب "ىك عممية إكساب المعارؼ كالميارات لمجمكعة مف األفراد بغية رفع كفايتيـ 
المينية لمحصكؿ عمى أقصى إنتاجية كيقصد بو كذلؾ" عممية تعميـ المعرفة كتعمـ األساليب 

فراد البلزمة في المتطكرة ك ذلؾ إلحداث تغيرات في سمكؾ كعادات كمعرفة كميارات كقدرات األ
. كيعد (2)أداء عمميـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيـ كأىداؼ المؤسسات التي يعممكف بيا"

بشكؿ محدد يرفع مستكل ميارة المتدرب مف مستكل معيف إلى   ن ا  مبرمج  ن ا  عممي  ن ا  التدريب" مجيكد
 .(3)                ن                                                      مستكل أكثر تخصصا  منو كفي إطار محدد ألداء ميمة محددة أك شغؿ كظيفة معينة"

كييدؼ التدريب إلى إكساب األفراد المعمكمات كالمعارؼ كالميارات التي تتطمبيا 
                                 ن                                                   الكظيفة الصحفية كممارستيا تطبيقيا ، إضافة إلى تطكير ىذه المعمكمات كالمعارؼ كالميارات 
بما يتناسب مع التغيير المنشكد سكاء في مياـ الكظيفة الحالية أك الكظائؼ المستجدة أك تطكير 

كظؼ كقدراتو في أداء ىذه المياـ مما يحقؽ لممنشأة المزيد مف الكفاءة االقتصادية في أداء الم
كيرسخ عكامؿ االستقرار الكظيفي كيحد مف معدالت الغياب كدكراف  ،تقديـ منتجاتيا أك خدماتيا

                                                           ن                        العمؿ كالحكادث المينية بيا، كيعزز قدراتيا عمى المنافسة، فضبل  عف المردكدات االجتماعية 
 .(4)مف حيث رفع مستكل المعيشة كالحد مف معدالت البطالة" خاصة

                                                           

 (.197)ص ، استقبللية المؤسسات اإلعبلميةكالدبيخي العبد الكريـ(1) 
دراسة : لعامميف في الدفاع المدنيالصاعدم، دكر برامج التدريب عمى رأس العمؿ في تنمية ميارات ا (2)

 .(611)ص تطبيقية
الدكسرم، الحاجة إلى استراتيجية عميا لمتدريب في المممكة، كرقة عمؿ منشكرة في مجمة أكاديمية الفيصؿ (3) 

 (.>16)ص العالمية
العائد  مركز البحكث كالدراسات في قطاع المعمكمات كالتدريب بالغرفة التجارية الصناعية، تقييـ كقياس (4)

 (.69)ص عمى االستثمار في التدريب
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                               ن فيك يعمؿ عمى تثقيؼ الصحفي مزيدا   ،كيعتبر التدريب الصحفي مف أىـ أنكاع التدريب
مف عكامؿ   ن ا  ميم                                                                    ن مف المعمكمات كالمعارؼ كالميارات لمكاكبة كؿ ما ىك جديد، فيك يعد عامبل  

مف الجانب العممي كال يقتصر  يب عمى قدر كبيربشرط أف يحتكم التدر  نجاح التدريب الميني
 عمى األطر النظرية التي ال تفيد الكاقع الميداني لمصحفي.

كتتعدد كسائؿ التدريب فمنيا التدريب عف طريؽ الدكرات الداخمية كالخارجية كالتدريب 
 التعاكني كتدريب العامميف عمى رأس العمؿ كىما:

 الدكرات الداخمية كالخارجية: -أ

ية التدريب مثؿ الدكرات الصحفية المعدة مف ككاالت األنباء كالجيات المكثقة، كالبد عمم
                                                             ي                     أف يضع عممية االختيار كاالنتقاء، كىذا مكضع اىتماـ بالغ قبؿ أف ي عمد إلى ذلؾ خاصة بعد 

كلكف  ،انتشار عدد ال يستياف بو مف المعاىد كالجيات التي تتدعي بإمكانية تدريبيا لمصحفييف
ف عند االنتياء مف و الصحفية ترتفع بأضعاؼ ما يممكو المدربك يتفاجأ بأف حصيمت الصحفي

الدكرة كيكتشؼ بأنو أضاع كقتو كمالو بدكف فائدة تذكر ألف تمؾ المعاىد ىميا األكؿ كاألخير 
 ىك منح الشيادات ككسب األمكاؿ دكف أف تيتـ بمردكد الفائدة.

لميني الصحفي رصدت بعض الدراسات كألىمية التدريب في التأثير عمى األداء ا
العممية مدل استفادة الصحفييف مف الدكرات المختمفة مثؿ دراسة يكنس التي أكضحت بأف 

كتركزت عمى المغة اإلنجميزية  ،%( مف المحرريف حصمكا عمى دكرات في المغات األجنبية65)
%( 55ك )%( منيـ حصمكا عمى دكرات في الحاسب اآللي 53.3بصفة رئيسية كما أف )

كانخفضت نسبة الحاصميف عمى دكرات في الصحافة  ،حصمكا عمى دكرات في التحرير الصحفي
 .(1)%(31.7%( كاإلخراج الصحفي )30المتخصصة إلى )

 التدريب التعاكني: -ب

يقصد بالتدريب التعاكني ىك "الجيد المشترؾ بيف الجيات التعميمية كمنشآت القطاعيف 
فالتخصص  (2)رصة لمطالب لممارسة ما تعممو مف معارؼ كميارات"العاـ كاألىمي إلتاحة الف

العممي ال يغني عف التدريب كالممارسة لينجح الصحفي في عممو، كقد تنبيت الجامعات إلى 

                                                           

 (.=11شحات، العبلقة بيف التمكيؿ االشيارم كاالداء الصحفي في الصحؼ اليكمية الجزائرية ) ص (1)
بف مريشد، خديجة بنت صالح، تأثير  المادة االعبلنية في الصحؼ السعكدية عمى االداء الميني  (2)

 (:9ص(لمصحفييف: دراسة كصفية 
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ضعؼ مخرجات التعميـ في األقساـ اإلعبلمية، لذلؾ عمدت إلى برامج التدريب التعاكني 
ؽ العمؿ كتدريبيـ في الجامعات مف خبلؿ كسائؿ لمدراسيف في المؤسسات الصحفية لتؤىميـ لسك 

 اإلعبلـ المختمفة.

كالتدريب التعاكني يساعد طالب اإلعبلـ عمى تجسيد ما تعممو بشكؿ عممي خبلؿ فترة 
كيسيـ في  ،كبالتالي يككف عند التخرج أكثر قدرة إلى فيـ متطمبات النجاح في مينتو ،دراستو

ضعؼ الذاتية مف خبلؿ: المكاجية الفعمية لمحياة العممية معرفة القدرات كاإلمكانات كمكاطف ال
                                                                 ن كعممية التقكيـ التي يقكـ بيا المشرؼ عمى التدريب كجية التدريب معا .

كيمنح التدريب التعاكني الطالب فرص كبيرة مف خبلؿ إمكانية الحصكؿ عمى كظيفة 
عمؿ الفكرم بعد التخرج                                                  ن           مستديمة كبراتب أعمى مف خريجي الجامعات األخرل، نظرا  لصبلحيتو لم

إضافة إلى إمكانية حصكلو عمى أجر عف األعماؿ المؤداة بما يساكم المبالغ التي يتقاضاىا 
 المكظؼ المتفرغ لمعمؿ نفسو.

فيي تعتبر أيضا  ،كال تقتصر الفائدة الناتجة عف التدريب التعاكني عمى الطالب فقط
عميـ في مجاؿ تكفير التخصصات مفيدة لمصحؼ مف خبلؿ التعرؼ عمى إمكانات قطاع الت

المطمكبة كتمنحيـ فرصة اختيار المكظؼ المناسب مف خبلؿ تعامميـ مع الطمبة في أثناء فترة 
العمؿ بعد انتقاء األفضؿ مف بينيـ إضافة إلى تكثيؽ الصمة بيف أقساـ اإلعبلـ كالجيات 

 د سكاء.اإلعبلمية سكاء في الصحافة المكتكبة أك المرئية أك المسمكعة عمى ح

فمف خبللو تستطيع  ،كما يشكؿ التدريب التعاكني فائدة كبيرة بالنسبة ألقساـ اإلعبلـ
الجية التعميمية تحقيؽ اليدؼ األساسي ليا في المساعدة عمى الكفاء بربط التعميـ باالحتياجات 

ات كاكتساب معمكم ،الكطنية مف القكل العاممة المؤىمة مف خبلؿ عممية التغذية االسترجاعية
كالتعرؼ عمى المشكبلت كالصعكبات التي يكاجييا القطاع األىمي كعمى احتياجاتو في  ،حديثة

مجاؿ القكل العاممة في ضكء ماجد مف تقنية تمييدا إلعداد البرامج التي تكمؼ الكفاء بيذه 
 .(1)االحتياجات

 

                                                           

ريشد، خديجة بنت صالح، تأثير  المادة االعبلنية في الصحؼ السعكدية عمى االداء الميني بف م (1)
 .(>9ص)لمصحفييف: دراسة كصفية 
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 التدريب عمى رأس العمؿ: -ج

م يحصؿ عميو الفرد مف الزمبلء ذيعرؼ التدريب عمى رأس العمؿ بأنو "التدريب ال
لذيف لدييـ خبرات أكبر أك مف الرؤساء "كىك نكع مف التدريب الذم يحصؿ عميو الفرد في ا

 .(1)لذيف لدييـ خبراتالفعمي مف الرؤساء أك الزمبلء ا مكاف العمؿ

كالتدريب عمى رأس العمؿ في المجاؿ الصحفي ىك نكع مف التدريب الذم ييدؼ إلى 
عامميف أثناء العمؿ سكاء كاف التدريب في مكاف العمؿ الفعمي كخبلؿ ساعات العمؿ رفع كفاءة ال

اليكمي أك خارجو في معاىد كمراكز تدريب صحفية خارجية ، كالذم يقدـ بكاسطة مدربيف 
مؤىميف، كذلؾ بيدؼ تنمية الميارات المختمفة لمعامميف كتجديد ما لدييـ مف معمكمات كرفع 

 ـ المسندة إلييـ عمى الكجو األكمؿ.كفاءتيـ لتحقيؽ الميا

يجب االنتباه لعدة  ،كلكي يتـ تحقيؽ النتائج المرجكة مف التدريب عمى رأس العمؿ
 ،                                              ن                                 ن عكامؿ منيا أف يككف التدريب عمى رأس العمؿ قائما  عمى برنامج منظـ كمخطط كليس عفكيا  

لى حصكليـ عمى مزيد كأف يؤدم إ ،كأف يستيدؼ البرنامج النمك الميني كالمعرفي لئلعبلمييف
مف الخبرات المعرفية كالمينية، كىذا يستدعي ضركرة تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف، كفي 

كأف يستيدؼ التدريب رفع مستكل اإلنتاجية  ،ضكء ىذه االحتياجات يمكف تصميـ برامج التدريب
ل العامميف، كىذا يستدعي كاألداء في المنظمة كأف يزيد مف طاقات األداء كمعدالت االنتاجية لد

بالضركرة التركيز عمى الحقائؽ العممية كالعممية المتصمة بعممية اإلنتاج كاألداء بالدرجة األكلى، 
ال أف تككف مجرد معمكمات عامة أك نظرية كأف يككف التدريب في إطار تعاكني جماعي، أم 

تية، إال أف ىذا النمك ميما                                                   ن        أنو رغـ كجكد بعض العامميف الذيف ينمكف أنفسيـ مينيا  بطرؽ ذا
         ن        ن                                                              كاف منظما  كمنيجيا  فإنو ال يصؿ إلى مرتبة التدريب المخطط لو ضمف برنامج جماعي يتيح 

كأف يككف لمبرنامج أىداؼ معينة  ،الفرص لتبادؿ المعارؼ كالمشاركة في الخبرات الجماعية
 .(2)ريبيكمحددة، حيث إف عممية تحديد األىداؼ ىي التي تكجو مسار أم برنامج تد

 عامؿ الثقافة العامة: .3

الثقافة الذم تبنتو المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ يعني "األساليب كأفكار عامؿ 
معناىا الخاص، كينظـ بيا حياتو كىي التي تشمؿ  يبتكرىا اإلنساف ليكسب إنسانيتو القيـ التي

                                                           

 (.161العبلقة بيف التمكيؿ االشيارم كاالداء الصحفي في الصحؼ اليكمية الجزائرية )ص شحات، (1)
الصحؼ السعكدية عمى االداء الميني  بف مريشد، خديجة بنت صالح، تأثير  المادة االعبلنية في (2)

 (.1:ص)لمصحفييف: دراسة كصفية 
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فكير كاإلبداع الجمالي كالفني كالمعرفي مجمكع المعارؼ كالقيـ كااللتزامات األخبلقية كطريقة الت
كالتقني كسبؿ السمكؾ كالتصرؼ كالتعبير كنمط الحياة، كيتضح مف ىذا التعريؼ أنو تعريؼ 
شامؿ عاـ لمثقافة يشكؿ طرؽ التفكير كجميع أنماط السمكؾ لكؿ المعارؼ اإلنسانية، كنمط 

ك كما أف التعريؼ يختمؼ عف الحياة، كىك مفيكـ مأخكذ بشكؿ كامؿ مف تعريؼ منظمة اليكنسك
 .(1)المنظكر اإلسبلمي لمثقافة

كيذىب ادكرد ب تايمكر بأف "الثقافة ىي ذلؾ المركب الكمي الذم يشتمؿ عمى المعرفة 
كالمعتقدات كالفف كاألدب كاألخبلؽ كالقانكف كالعرؼ كالقدرات كالعادات األخرل، التي يكتسبيا 

 .(2)                 ن            اإلنساف بكصفو عضكا  في المجتمع"

كيرل الدكتكر عارؼ نصر بأنو رغـ سيادة لفظ "ثقافة" كمرادؼ لمفظ اإلنجميزم 
"Culture إال أف ذلؾ ال يمنع كجكد اختبلؼ كبير في الدالالت األصمية بيف المفيكميف كمف ،"

خبلؿ ىذه الدالالت يمكف تحديد أبعاد المفيكـ الذم مف المفترض أف يأخذىا الشخص العادم 
صحفي العربي خاصة في اعتباره عند صياغة المكاد الصحفية كذلؾ خبلؿ عمى كجو العمكـ كال

 :(3)اآلتي

إف مفيكـ "الثقافة" في المغة العربية ينبع مف الذات اإلنسانية كال يغرس فييا مف الخارج  -أ 
كيعني ذلؾ أف الثقافة تتفؽ مع الفطرة كأف ما يخالؼ الفطرة يجب تيذيبو، فاألمر ليس 

بؿ مرده أف يتفؽ مضمكف ىذه القيـ مع  -تنعت بالثقافة –    ن قيما  مرده أف يحمؿ الصحفي 
ف مفيـك "الثقافة" في المغة العربية يعني البحث كالتنقيب كالظفر ، كما أالفطرة البشرية

بمعاني الحؽ كالخير كالعدؿ ككؿ القيـ التي تصمح الكجكد اإلنساني، كال يدخؿ فيو تمؾ 
نما القيـ كبا ،المعارؼ التي تفسد كجكد اإلنساف                                                لتالي ليست أم قيـ يعتقد بيا الشخص كا 

                                  ن                                         الفاضمة أم أف الشخص الذم يحمؿ قيما  ال تنتمي لجذكر ثقافتو الحقيقية فيذه ليست 
نما استعمار كتماه  في قيـ اآلخر.                             و             بثقافة كا 

                                                                    ن       أف مفيكـ الثقافة يركز الشخص في المعرفة عمى ما يحتاج اإلنساف إليو طبقا  لظركؼ  -ب 
، كيبرز االختبلؼ الكاضح بيف بيئتو كمجتمعو  كليس عمى مطمؽ أنكاع المعارؼ كالعمـك

                                                           

 .(6:1)ص العمير، الصفحات الثقافية في الصحافة السعكدية اليكمية (1)
 (.78ص) زيادة، معالـ عمى طريؽ تحديث الفكر العربي(2) 
االداء الميني بف مريشد، خديجة بنت صالح، تأثير  المادة االعبلنية في الصحؼ السعكدية عمى  (3)

 .(7:)صلمصحفييف: دراسة كصفية 
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" في المغة اإلنجميزية، حيث يربط Cultureمفيكـ الثقافة في المغة العربية كمفيكـ "
المفيكـ العربي اإلنساني بالنمط المجتمعي المعاش، كليس بأم مقياس آخر يقيس 

 اإلنجميزم القائـ عمى الغرس كالنقؿ.               ن                            الثقافات قياسا  عمى ثقافة معينة مثؿ المفيكـ

كبذلؾ تنفي تحصيؿ مجتمع ما العمـك التي  ،                             ن             ن أف الثقافة عممية متجددة دائما  ال تنتيي أبدا   -ج 
تجعمو عمى قمة السمـ الثقافي؛ فكؿ المجتمعات إذا استكفت مجمكعة مف القيـ اإليجابية 

         ن           عمييا أيا  كانت درجة  التي تحتـر اإلنساف كالمجتمع، فيي ذات ثقافة تستحؽ الحفاظ
 تطكرىا في السمـ االقتصادم.

 الخبرة: .4
يقصد بالخبرة الصحفية عدد السنكات التي يقضييا الصحفي في مجاؿ عممو، كيعد 
اكتساب الخبرة ذا أىمية كبيرة لمصحفي خاصة عندما تتـ عممية مفاضمة بيف شخصيف لدييما 

 خر في خبرتو.اآل كيزيد أحدىما عف ،نفس المؤىؿ

لبا ما يجيؿ الكثيركف بأف الخبرة في المجاؿ الصحفي ال تقاس بعدد السنكات التي كغا
ذيف قضكا في ف ال ن           ا  مف الصحفييكبير   ن ا  قضاىا الصحفي في مجاؿ عممو فقط، ألف ىناؾ عدد

المجاؿ الصحفي سنكات عديدة لـ يستثمركا تمؾ السنكات في تطكير أنفسيـ كالتعمـ مف أخطائيـ 
بحجـ استفادكا لكنيـ ف قضكا سنكات قميمة في المجاؿ الصحفي ك صحفيك كفي المقابؿ ىناؾ 
ذيف قضكا أضعاؼ سنكات الخبرة التي قضكىا ألنيـ عممكا باستمرار عمى استفادة زمبلئيـ ال

 يقعكف بيا باستمرار. كير أنفسيـ كتفادم األخطاء التيتط

لخبرة لمصحفي كأشارت بعض الدراسات العممية أف ىناؾ عبلقة طردية بيف سنكات ا
كبينت أف الضغكط المينية التي تتنكع بيف ضغط السمطة كالصراع عمى  ،كبيف الرضا الميني لو

الترقية كالمعمنيف كاعبلناتيـ كعبلقات الزمبلء في العمؿ كاألخبلقيات المينية كالضغكط مف 
كط المصادر الرؤساء كضغط المكارد المالية كقيـ المجتمع كتقاليده كالسياسات التحريرية كضغ

سنكات  10سنكات الخبرة أقؿ مف كالجميكر العاـ تنصب بنسبة كبيرة لدل الصحفييف أصحاب 
                                ن       ذيف لـ يؤىميـ عمميـ الصحفي غالبا  لتكلي سنة( كىـ ال 30ة الشباب أقؿ مف )لذيف في مرحمكا

مسؤكليات تحريرية كبيرة كمسئكلية رئيس القسـ أك نائب رئيس القسـ أك مدير تحرير في 
%( مف عينة الدراسة، كيندرج 29.4حفيـ في حيف تصبح ىذه الضغكط غير مكجكدة لػ )ص
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ذيف أىمتيـ سنة فأكثر( كىـ ال 30لكبيرة مف )تحت ىذه النسبة في الغالب أصحاب الخبرات ا
 .(1)ىذه السنكات في الحاالت العادية إلى تكلي مسؤكليات داخؿ المؤسسات الذيف يعممكف بيا

 لمعمؿ الصحفي:التفرغ التاـ  -5

                                 ن           ن                           تؤثر طبيعة عمؿ الصحفي ككنو متفرغا  أك متعاكنا  عمى التحرير الصحفي لممادة 
ىػ( في دراستو التي أجراىا عمى عينة مف الصحفييف 1423كيشير المقكشي )(2)الصحفية

السعكدييف العامميف في الصحؼ السعكدية إلى أف أكثر مف نصؼ الصحفييف السعكدييف 
لمعمؿ  %( بينما يمثؿ المتفرغكف52.4نيف )السعكدية ىـ مف المتعاك العامميف في الصحؼ 

                     ن                              %( كتشير الدراسة أيضا  إلى أف العمؿ الصحفي ربما كاف 47.6الصحفي نسبة ال تتجاكز )
     ن                                                                     ن        ىامشا  بالنسبة لمصحفي السعكدم حيث ال يقبؿ عمى التفرغ لو بؿ يعتبره عمبل إضافيا  يمارسو 

 .(3)بذلؾحيف تسمح ظركؼ كظيفتو األساسية 

مما سبؽ يمكف القكؿ بأف طبيعة عمؿ الصحفي بصحيفتو مف الممكف أف تؤثر عمى 
                              ن                ككمما كاف المحرر الصحفي متفرغا  لمينتو اإلعبلمية  ،األداء الميني كمف ثـ المؤسسة الصحفية

كمما زاد مستكل استقبلليتو في عممو في المؤسسة الصحفية كقؿ تأثره بالقكل الضاغطة مف 
                           ن                                               أنو سيسعى لنشر ما يحقؽ سبقا  صحفيا كيخدـ المجتمع كفؽ مينيتو التي يتمتع بيا  ذلؾ ،حكلو

ككمما زاد اعتماد المؤسسة الصحفية عمى المتعاكنيف كمما ضعفت استقبلليتيا كاستقبللية 
 العامميف فييا كمف ثـ تأثر أداءىا الصحفي في االتجاه السمبي.

 الضغكط التي تمارس عمى الصحفي: -6

لضغكط المؤثرة في األداء التحريرم لمصحفي، فيناؾ الضغكط المينية كالسياسية تتعدد ا
إال أف  ،عمى الصحفي الميني لو تأثير كاإلدارية كاالجتماعية، كعمى الرغـ مف أف كؿ نكع 

                                             ن                                    الضغكط اإلدارية مف أبرز الضغكط التي تؤثر مينيا  عمى األداء الميني لو، فيي التي تؤثر 
كتأثيرىا يفكؽ تأثير القيكد المينية بمراحؿ عديدة فيي تحد  ،ى القائـ باالتصاؿ      ن      ن   تأثيرا  حاسما  عم

مف استقبللية الصحفي كفاعميتو أكثر مف األنكاع األخرل لمضغكط كالمشكمة ىنا متعمقة 
بالطبيعة الغير ظاىرة لمضغكط التي تمارسيا المؤسسات الصحفية مما يدفع البعض إلى 

لطبيعي، كألىمية ىذا النكع مف الضغكط الممارسة عمى الصحفي تصكيرىا في أقؿ مف حجميا ا
                                                           

 (.>17)صدراسة ميدانية :مدككر، الرضا الميني لمقائـ باالتصاؿ في الصحافة المصرية (1)
 .=17ص، السابؽمرجع ال(2) 
 .(=99-911ص)ص  المقكشي، العبلقة بيف الرضا الكظيفي كاألداء الميني لمصحفييف(3) 
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مندكب صحفي في صحؼ متكسطة الحجـ  120قاـ الباحث "برييد" بإجراء مقاببلت مكثفة مع 
ظير منيا أنو تـ ممارسة ضغكط غير رسمية أدت إلى خضكع ىؤالء الذيف قد ال يتفقكف 

 .(1)     ن                             شخصيا  مع السياسة التحريرية لمصحيفة

رات اإلدارية التي تتخذ داخؿ المؤسسة الصحفية قد تؤثر عمى المحتكل التحريرم فالقرا
إذ أف اإلدارة العميا ىي التي تحدد تنظيـ اإلدارات كاألقساـ كمسئكلية كؿ  ،بشكؿ غير مباشر

منيا كعبلقتيا ببعض كليذا التنظيـ دخؿ إلى حد ما في تحديد الشخص الذم تككؿ إليو ميمة 
 لذيف يقعكف تحت إدارتو.كالمساحة التي يمنحيا لمصحفييف امعيف التغطية لمكضكع 

      ن                                       تاسعا : الكظائؼ القيادية في المؤسسات الصحفية:
كانت الصحؼ مممككة لؤلفراد، دارتيا، فعندما إر عمى                       ٌ الشؾ أف تطكر الصحافة أث  

كبتطكر            ن                                                           دارتيا حكرا  عمى أصحابيا ال يتكالىا أحد خارج دائرة العائمة التي تمتمكيا، إظمت 
كغيرىا مف الصناعات األخرل_ خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، اتجيت  –صناعة الصحؼ 

صحؼ أكركبا إلى المديريف المينييف، كاىتمت ىذه الصحؼ بتدريب العامميف فييا عمى اختبلؼ 
 دارة العميا.درجاتيـ، كمف بينيـ المسئكليف عف اإل

اآلخريف، فيك يتخذ القرارات سكاء كانت  دارم ينجز أعمالو بطريؽف الرجؿ اإلكما أ
ك كانت تخطيطية تتعمؽ بتحديد أىداؼ المنشأة، أك بكمية كنكع المنتج أك األمكاؿ المستخدمة، أ

ذيف يتكلكف التنفيذ كغير ذلؾ، كىك بذلؾ يختمؼ عف الرجؿ الفني، تنظيمية تتعمؽ بالرجاؿ ال
دارية أكبر )كقدرات فنية إمب األمر قدرات دارم إلى قمتو تطتجينا في اليـر اإلكلذلؾ فكمما ا

 .(2) أقؿ(، ككمما اتجينا إلى قاعدتو تطمب األمر قدرات فنية أكبر )ك قدرات إدارية أقؿ(

الكظائؼ كالمراكز ر مف األىمية، أال كىي لمف تككف ت مسألة عمى جانب كبي ي    أ ثير كقد 
في تككيف العصب االعبلف  ةقد شعركا بأىميرجاؿ االعبلف فالقيادية في المؤسسة الصحفية 
دارية العميا كمعتنقك ىذا كلى مف غيرىـ في تكلى المراكز اإلالمالي لممؤسسة، ك يركف أنيـ أ

عبلف يييئ لرجاؿ في إدارة اإل الرأم ىـ أصحاب المدرسة األمريكية التي ترل أف العمؿ
بلؼ ما ىك مفيـك عبلف فرصة التمرس بالجكانب المختمفة لؤلعماؿ االدارية، كذلؾ عمى خاإل

 في انجمترا، أف رجؿ االعبلـ يرل في الصحيفة كسيمة تييئ لو االتصاؿ بعكالـ تختمؼ عف
                                                           

 المجمة العممية لكمية اإلعبلـ بجامعة القاىرة دارية عمى القائـ باالتصاؿ،السيد، الضغكط المينية كاإل(1) 
 .(9=1)ص

 (.==المسممي، إدارة المؤسسات الصحفية، )ص (2)
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دارة تعمؿ عمى االقبلؿ مف شأف االعبلنات، قد شجعيـ إعالمو الصحفي، كيرل في التحرير 
ابقة دارة مع التحرير في المراحؿ السالمنشأة الصحفية كانكا يتكلكف اإلعمى ذلؾ بأف أصحاب 

عمى التطكر الذل انتيى بانفصاـ الممكية عف اإلدارة كالتحرير، كقد غاب عف ىؤالء أف ىذه 
الممارسة جاءت نتيجة التحاد الممكية في التحرير في شخص كاحد كىك المالؾ. كما أف رجاؿ 
التكزيع يركف أف التجربة  القاسية التي يمركف بيا مف خبلؿ عمميـ التكزيعي اليكمي، تكسبيـ 
معرفة كاسعة بالجكانب األساسية مف حياة الصحيفة، فرجاؿ التكزيع ىـ أقرب فئة صحفية 
لمشترم الصحؼ، كأغزرىـ معرفة باتجاىاتيـ كرغباتيـ، كالخبرة التي يحصمكف عمييا في ىذا 

 السبيؿ، تجعميـ يدرككف الثغرات التي يمكف أف تختفي، عف طريقيا، أركاح المؤسسة.

الحؽ في المراكز الرئيسية في  ؤمنكف أنيـ بحكـ الظركؼ، أصحابأما رجاؿ التحرير في
ه المراكز كاضح ال يحتمؿ دارة العميا، فيـ صحفيكف يعممكف في منشأة صحيفة كحقيـ في ىذاإل

 مناقشة.

 دارة الصناعية كىي المطابع، نجد أف العامميف فييا ينادكف بحقيـكاذا اتجينا ناحية اإل
فأىمية الميندسيف، كبخاصة بعد التحكؿ التكنكلكجي الضخـ الذم  دارة العميا،في مراكز اإل

  . (1)                                ن شيده العالـ ال تقبؿ المناقشة أيضا  

إف مناقشة ىذه المسألة عمى جانب كبير مف األىمية سكاء في الكقت الراىف، أك في 
نحك  الجيؿ القادـتييئة الظركؼ المبلئمة لتدريب كتثقيؼ  ستقبؿ، إف المؤسسة عمييا كاجب الم

دارية العميا، سكاء بالتعميـ الصحفي أك بفركع المعرفة المتصمة بالصحافة، ثـ ىذه المناصب اإل
إف المؤسسات الصحفية لك حددت الشركط التي يجب أف تتكافر فيمف تأنس فييـ القدرة عمى 
                                                                  ن        ن       الكصكؿ إلى المراكز القيادية، ثـ سارت عمى تطبيؽ ىذه القكاعد تطبيقا  مكضكعيا  ال يخضع
لبلعتبارات الشخصية، لما كانت ىناؾ مشكمة، سكاء كاف القادـ لئلدارة مف الصحافة أك مف 

 دارات التحرير، أك االعبلنات، أك المطابع، أك التكزيع.إرجيا كال ييـ أف يأتي المرشح مف خا

س الكقت، بمعنى أف يككف كالكاقع أف مدير الصحيفة يحتاج إلى مكىبة كتعميـ كخبرة في نف
دارة كعمـ الصحافة، كأف يتدرب عمى ىذا يذا العمؿ، كأف يمـ بأصكؿ عمـ اإل     ن  ذىنيا  ل ن ا  مستعد

 العمؿ كيعمؿ في فركعو المختمفة حتى يستطيع أف ينجح في ادارة الصحيفة.

 

                                                           

 (.;7محمد، اقتصاديات اإلعبلـ: المؤسسة الصحفية، )ص (1)
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 :(1)كلكي ينجح مدير الصحيفة فال بد أف يككف لديو

األقساـ االدارية  ادراؾ كامؿ بالعمؿ الصحفي مف تحرير كاعبلنات كتكزيع إلى جانب -1
 األخرل، أم االحاطة كالشمكؿ بالنسبة لمعمؿ الصحفي.

دارم، بمعنى ضركرة فيـ كادراؾ الكظيفة االجتماعية فكر اجتماعي إلى جانب الفكر اإل -2
 لمصحيفة، كما ىي أىداؼ الشعب الذم تصدر لو ىذه الصحيفة.

مى حساب القسـ اآلخر أك الجانب عدـ التحيز لقسـ مف أقساـ الصحيفة أك ألحد العامميف ع -3
 اآلخر.

 القدرة عمى القيادة كاتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب. -4

كبصفة عامة ينبغي أف يككف مدير الصحيفة كقائد الفرقة المكسيقية حتى تعزؼ الفرقة 
     ن       ن                                           لحنا  متكامبل  بالرغـ أف كؿ عازؼ يعزؼ عمى آلتو الخاصة بو.

 

 

                                                           

 .(88بطرس، إدارة الصحؼ، )ص (1)



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 لثالفصؿ الثا
 نتائج الدراسة الميدانية
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 المبحث األكؿ 
 نتائج الدراسة الميدانية

 
 

     التػي                      كمناقشتيا كتفسػيرىا ك                                                          تقكـ الباحثة في ىذا المبحث بعرض نتائج الدراسة الميدانية
                فػػي المػػدة مػػا بػػيف                               فػػي الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة،               قػػائميف باالتصػػاؿ                      أجرتيػػا عمػػى عينػػة مػػف ال

        ن                   ( مبحكثان، كذلؾ مف خبلؿ سبعة    181                  ـ، كقد بمغ عددىـ )    ;611 / 6 /  19       ـ كحتى     :611 /  11 /  19
         محاكر.

 :و : سمات القائـ باالتصاؿ كمؤىالت   ن أكال  
 

                القائـ باالتصاؿ:       كظيفة  . 1
 يكضح كظيفة القائـ باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية :(3.1جدكؿ )

 % ؾ الكظيفة
 42.6 60 محرر

 12.1 17 مدقؽ لغكم
 10.6 15 مدير تحرير

 9.9 14 مراسؿ/مندكب
 2.8 4 مخرج صحفي
 8.5 12 سكرتير تحرير

 7.9 10 مصكر
 3.5 5 كاتب

 2.8 4 رئيس تحرير
 100 141 المجمكع

 

فئة المحرريف يمثمكف ما يقارب نصؼ العينة أف  (3.1رقـ )مف بيانات الجدكؿ يتضح 
قائمكف تي يمارسيا ال% مف الكظائؼ ال42.6جاءت في المرتبة األكلى بنسبة تقريبا، حيث 

 دقؽ لغكم، كفي المرتبة الثانية جاءت كظيفة ماليكمية في الصحؼ الفمسطينية باالتصاؿ
مراسؿ %، كفي المرتبة الرابعة كظيفة 10.6بنسبة  مدير تحرير%، يمييا كظيفة 12.1بنسبة 

% كمصكر 8.5 نسبة، ثـ شكمت كظيفة كؿ مف سكرتير تحرير %9.9بنسبة  / مندكب
، لكؿ منيما %2.8 نسبة كالمخرج الصحفي %، كرئيس تحرير3.5 نسبة%، ككاتب 7.9نسبة

فكؿ مؤسسة  كيعتبر ىذا التكزيع ىك التكزيع الكظيفي الكاقعي في الصحؼ الفمسطينية اليكمية.
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ليا رئيس تحرير كاحد، كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمدير التحرير؛ إذ اف لكؿ صحيفة مدير تحرير، 
سـ في الصحيفة يككف لو مدير تحرير مستقؿ بو، كلو سكرتيرة كفي بعض األحياف كؿ ق

تحرير خاصة بو، أيضا بالنسبة الرتفاع نسبة المحرريف فمعظـ العامميف في الصحيفة ىـ مف 
المحرريف الذيف يقع عمى عاتقيـ العمؿ الصحفي، كقد يككف انخفاض في نسبة المراسميف 

كف في كؿ محافظة مراسبل أك مندكبا بؿ في كالمندكبيف، بالرغـ أف الصحؼ في حاجة أف يك
كؿ مدينة قد يحتاج األمر ليككف فييا مراسؿ أك مندكب، أما المدققيف فقد يككف ارتفاع نسبتيـ 
غير طبيعية كغير كاقعية، كقد يككف ىناؾ خمط في فيـ المبحكثيف أك عدـ فيـ فالكاقع أف 

 .يككف لكؿ صحيفة مدقؽ لغكم كاحد أك اثناف عمى األغمب
 

  :               بالمغات األجنبية        المعرفة   . 2
 

 العربيةالمغة غير أخرل  لغات :(3.2جدكؿ )
 % ؾ المغة المتقنة
 88.7 125 اإلنجميزية
 10.6 16 العبرية
 0.7 1 الفرنسية
 100 141 المجمكع

 

      لػػػػدييـ        االتصػػػاؿ  ب    يف           % مػػػف القػػػائم    88.7        أف نسػػػبة    (   3.2      رقػػػـ )        الجػػػدكؿ             تشػػػير نتػػػائج
        طبيعيػة،                                                المغػة األـ )العربيػة(، كتػرل الباحثػة أف ىػذه نتيجػة           ضافة إلػى إ               لمغة االنجميزية   با       معرفة

                                                                                     إذ أف العمؿ الصحفي في الكقت الحالي يحتػاج إلػى معرفػة جيػدة بالمغػة االنجميزيػة ككنيػا المغػة 
                             ن                                                    العالمية األكلى، كخاصة أف عددان ال بأس بو مف الصحفييف يعممكف كمراسػميف لقنػكات فضػائية 

                                                              ي تتطمب المغة االنجميزية لمتفاىـ، أك عرض التقارير أك المراسمة.                    أك ككاالت أجنبية كالت
              % إذ لؤلسػػػؼ جػػػاء     10.6                                                   فػػػي حػػػيف جػػػاءت المغػػػة العبريػػػة فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة بنسػػػبة 

                           ن                                   ي                         االىتماـ بالمغػة العبريػة قمػيبلن رغػـ أىميتػو؛ ألنيػا لغػة العػدك، فكمػا ييقػاؿ "مػف تعمػـ لغػة قػكـ أمػف 
                                           مف األىمية أف يككف القائـ باالتصاؿ عمػى معرفػة       برية       مغة الع                               مكرىـ"، لذا نستطيع القكؿ بأف ال

                                         % كقػد يرجػع لككنيػا لػيس لغػة أساسػية كال تػدرس    0.7                                    ، كالفرنسية في المرتبة األخيرة بنسػبة    بيا
  .                    في المدارس في فمسطيف
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 المشاركة في الدكرات التدريبية المينية: .3
 التدريبية المينية في الدكراتالقائـ باالتصاؿ مشاركة يكضح  :(3.3جدكؿ )

 % ؾ المشاركة في الدكرات
 78.3 111 نعـ
 21.7 30 ال

 100 141 المجمكع
 

باالتصاؿ قد شارككا  يف% مف القائم78.3أف نسبة  (3.3رقـ )الجدكؿ  تكضح نتائج
كقد يرجع ذلؾ إلى أف القائميف  كقد احتمت المرتبة األكلى، كىي نسبة جيدة، في دكرات تدريبية

يحرصكف عمى المشاركة في الدكرات التدريبية، لتطكير أدائيـ الميني مف أجؿ النجاح  باالتصاؿ
                                       ن                                           كاالستمرار في العطاء بشكؿ إيجابي تماشيا  مع تطكرات العصر كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة.

 

إذا   قميمة، كىى نسبة % 21.7نسبتيا  أما نسبة مف لـ يشارككا في دكرات تدريبية فكانت
لذيف يتدربكف، كمف كجية نظر الباحثة، قد يرجع ذلؾ إلى أسباب عديدة منيا: ما قكرنت با

انشغاؿ القائميف باالتصاؿ بأعماؿ أخرل، أك أف الصحيفة ال تكفر مثؿ تمؾ الدكرات، أك 
 ضعؼ االمكانيات المادية.

 

               مكضكع الدكرات:  . 4
 تصاؿالقائميف باال التي شارؾ بيا  مكضكع الدكراتيكضح  :(3.4جدكؿ )         

 % ؾ مكضكع الدكرات
 72.3 102 التحرير الصحفي

 49.6 70 شبكات التكاصؿ كاالعالـ الجديد
 46.8 66 استخداـ االنترنت

 46.1 65 اإلخراج كبرامج الكمبيكتر
 44.7 63 السالمة المينية

 38.3 54 أخالقيات كتشريعات الصحافة
 18.4 26 تغطية الحركب
 2.1 3 أخرل اذكرىا

    141      * ف =                   
              التػػي شػػارؾ بيػػا                                أف أكثػػر مكاضػػيع الػػدكرات الصػػحفية    (   3.4     رقػػـ )       الجػػدكؿ             تشػػير نتػػائج

                                           كىػذا مػا يؤكػد نتػائج الجػدكؿ السػابؽ حػكؿ زيػادة    ،                       تدكر حكؿ التحرير الصحفي               القائـ باالتصاؿ 
           فػي المرتبػة       تبلىا   %،     72.3       بنسبة                          كقد جاءت في المرتبة األكلى                          عدد المحرريف في الصحيفة، 
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                                  كىذا يرجع إلى األىمية التي أحػدثتيا    ، %    49.6                                  شبكات التكاصؿ كاإلعبلـ الجديد بنسبة     نية     الثا
                                                                              ىذه المكاقع في الفتػرة األخيػرة كخاصػة فػي األحػداث التػي حصػمت عمػى مسػتكل الػكطف العربػي 
                                                                                    في التأثير  عمى الػرأم العػاـ، كلمػا ليػا مػف تػأثير عمػى مجريػات األحػداث اليكميػة سػكاء محميػة 

                               %، فمف المعػركؼ أف اإلنترنػت يقػـك     46.8                            تمتيا استخداـ االنترنت بنسبة             ة أك دكلية،          أك إقميمي
                                                                             بػدكر فعػاؿ فػي تػكفير المعمكمػػات عػف كافػة المجػاالت كالمكضػػكعات التػي تيػـ الصػحفي، كمػػف 
                                                                             الضركرم أف يتعرؼ عميو الصحفي ليسيؿ استخدامو فػي الحصػكؿ عمػى تمػؾ المعمكمػات التػي 

                                      %،  ثـ جاء بعدىا السبلمة المينية بنسبة     46.1                   مج الكمبيكتر بنسبة         خراج برا               تيمو، ثـ جاء اإل
                                                                كقػد يرجػػع ذلػػؾ إلػى أف الصػػحفي الفمسػػطيني عمػػى كجػو الخصػػكص يتعػػرض لمحػػرب     %،    44.7

                                                                   فػػػي أم كقػػػت؛ إذ غػػػزة تعرضػػػت خػػػبلؿ سػػػت سػػػنكات لػػػثبلث حػػػركب مػػػدمرة مػػػف قبػػػؿ االحػػػتبلؿ 
                           كىػي نسػب متقاربػة إلػى حػد مػا،     %     38.3                                كأخبلقيات كتشريعات الصحافة بنسػبة               اإلسرائيمي،

                  ن                                                                كىذا مؤشر جيد نظران لحاجة القائـ باالتصػاؿ بشػكؿ مسػتمر لمثػؿ ىػذه الػدكرات، كالتػي تسػاعده 
                                                          في إتقاف عممية التحرير كتضمف نجاحو في أداء ميامو الصحفية.

      18.4                                                                  فػػي حػػيف أف الػػدكرات التػػي تتعمػػؽ بتغطيػػة الحػػركب جػػاءت بنسػػبة متدنيػػة بمغػػت 
                                                                فة، كتبدك مستغربة؛ لما ليا مف أىمية لمصحفي الفمسػطيني الػذم يتعػرض               ، كىي نسبة ضعي %

                                                                             لمضػػايقات االحػػتبلؿ كالعػػدكاف االسػػرائيمي المسػػتمر عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني، إذ تعرضػػت غػػزة 
                                                                             إلى ثبلثة حركب متتالية خبلؿ ست سػنكات، اسػتيدؼ الجػيش االسػرائيمي خػبلؿ عدكانػو العديػد 

      2014                                         د مف الصحفييف عمى سبيؿ المثاؿ في حػرب عػاـ                                مف المؤسسات الصحفية، كقتؿ العدي
       ن                                              ( صحفيان منيـ  الصحفي فضؿ شناعة، عزت ضػيير، محمػد ضػاىر،   17                 عمى غزة، استشيد )

    . (1 )                               كعبداهلل مرتجى، كخالد حمد، كغيرىـ
             عدد الدكرات:  . 5

 التي شارؾ بيا القائـ باالتصاؿ عدد الدكراتيكضح  :(3.5جدكؿ )
 % ؾ عدد الدكرات

 77.3 86 اتدكر  5 – 1
 12.1 13 دكرات 10 – 6

 6.4 7 دكرة 15أكثر مف 
 4.2 5 دكرة 15 – 11

%100 111 المجمكع  
    141      * ف =                   

                                                           

 ( صحيفة دنيا الكطف االلكتركنية )مكقع إلكتركني(.(1
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       مبحكثػػػا     30                                                               بعػػػد اسػػػتبعاد المبحػػػكثيف الػػػذيف ال يشػػػارككف فػػػي الػػػدكرات كالبػػػالغ عػػػددىـ 
       الجػػدكؿ        نتػػائج      تكضػػح        مبحكثػػا،      111                                                  كسػػؤاؿ المبحػػكثيف مػػف القػػائميف باالتصػػاؿ كالبػػالغ عػػددىـ 

   5  - 1   ف مػػ          فػػي دكرات   ا               ىػػـ الػػذيف شػػاركك                      مػػف القػػائميف باالتصػػاؿ                 أف النسػػبة األكبػػر   (   3.5     رقػػـ )
           دكرات، حيث     10- 6                                  %، تمييا الذيف شارككا في دكرات مف       77.3                  ، حيث بمغت نسبتيـ      دكرات

              فػػي المرتبػػة مػػا    ا               دكرة  فقػػد جػػاءك     15                               %، أمػػا الػػذيف شػػارككا فػػي أكثػػر مػػف       12.1            بمغػػت نسػػبتيـ 
    15-  11                                          %، كفي المرتبة األخيرة جاء الذيف شارككا مف      6.4                          ؿ األخيرة، حيث بمغت نسبتيـ   قب

                          % كىي نسبة ضعيفة كمتدنية.     4.2                      دكرة، حيث بمغت نسبتيـ 

كالمبلحظ أف الصحفييف ال يرغبكف في المشاركة كثيرا في الدكرات إذ جاءت الدكرات 
ضيؽ الكقت لدييـ لذا ال يمكنيـ   دكرة بنسبة ضعيفة جدا كقد يرجع ذلؾ إلى 15أكثر مف 

تمقي المزيد مف الدكرات التدريبية، أك قد يرجع إلى انشغاليـ في أداء مياميـ الصحفية، أك أف 
ال تتناسب مع  ىذا ك  المؤسسة الصحفية ال تيتـ بذلؾ، أك ال تسمح ليـ بالخركج لتمقي الدكرات.

ي، أك ضعؼ في اإلمكانات التكنكلكج زيادة كفاءة كخبرة القائـ باالتصاؿ كمكاكبتو لمتطكر
 البشرية كالمادية.

                                             أىـ النشاطات العممية التي تمت المشاركة فييا:  . 6
  القائـ باالتصاؿ أىـ النشاطات العممية التي شارؾ فييا :(3.6جدكؿ )

 % ؾ أىـ النشاطات

 35.6 39 كرش العمؿ

 34.2 38 ندكات

 30.2 34 مؤتمرات

 0 0 محاضرات 

 100 111 المجمكع

    141      * ف =                   
 

القائميف باالتصاؿ الذيف يمارسكف أنشطة صحفية بحضكر  أف( 3.6رقـ )الجدكؿ  تبيف نتائج
 الندكات% جاء في المرتبة األكلى، ثـ تبل ذلؾ الذيف يحضركف 35.6بنسبة  كرش العمؿ

 %.30.2%، أما في المرتبة األخيرة الذيف يشارككف في المؤتمرات كبنسبة 34.2بنسبة 
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                                          ال تتطمب مػف القػائميف باالتصػاؿ بػذؿ مجيػكد كقػد          الندكات                          كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف
                                                                                تناقش فييا أمكر كمكضكعات قد تتعمؽ بظػركؼ العمػؿ أك ظػركؼ المجتمػع الكاقعػة كالمعاشػة، 

                                                                                 كرش العمؿ يتمقى فييا القائـ باالتصاؿ الدكرات التدريبية، كىػي التػي يحتػاج إلييػا أكثػر        كما أف 
                                                         ن               ؤتمرات التػػي تحتػػاج إلػػى أكراؽ عمػػؿ أك دراسػػات، كىػػي تتطمػػب كقتػػان غيػػر متػػكفر لػػدل       مػػف المػػ

                                                                 ، كلـ تحصؿ المحاضرات عمى أم نسبة قد يرج إلى حاجتيا إلى تفرغ كامػؿ                 القائميف باالتصاؿ
                                             مف قبؿ الصحفي كىنا قد ال تسمح لو اإلدارة بذلؾ.

                                      أىـ الفعاليات التي تمت المشاركة فييا:  . 7
 القائـ باالتصاؿ أىـ الفعاليات التي شارؾ فييا يكضح :(3.7جدكؿ )

 % ؾ أىـ الفعاليات

 40.4 57 حمالت التغريد

 19.9 28 معارض إعالمية

 19.1 27 اعتصامات

 18.4 26 مسيرات 

 2.1 3 لـ يشارؾ 
 0 0 محاضرات

    141      * ف =                   

كثر الفعاليات أف أ تشير النتائج إلى (3.7رقـ )مف خبلؿ استعراض بيانات الجدكؿ 
كقد جاءت في   %40.4حمبلت التغريد بنسبة بمغت التي شارؾ فييا القائـ باالتصاؿ كانت 

بنسبة  االعتصامات% ، كمف ثـ 19.9بنسبة  المعارض اإلعبلمية تبلىا، المرتبة األكلى
 .%2.1، كلـ يشارؾ بنسبة  %18.4بنسبة  المسيرات، تبل ذلؾ 19.1%

                                                    ن تماـ بحمبلت التغريد قد يرجع  إلى عدة أسباب منيا: نظرا  كيمكف تفسير ذلؾ بأف االى
لبلستخداـ المكثؼ لمصحفييف لشبكات التكاصؿ االجتماعي، حيث نجحت العديد مف حمبلت 
                                                        ن      ن                         التغريد التي أطمقيا الصحفيكف الفمسطينيكف كانتشرت انتشارا  كاسعا  مثؿ حممة التغريد الخاصة 

كف تحت كسـ 'اغضب ألجؿ األسرل، كالتي أكد ـ ك المعن2014بياشتاؽ "مي كممح" عاـ 
 بمغتف عمى أف الحممة ناجحة كسط مشاركة فمسطينية كعربية فاقت التكقعات، حيث ك المراقب
ألؼ تغريدة نشرت عمى الياشتاؽ  في أكؿ ساعتيف عمى تداكلو، في حيف كصؿ عدد  16

كرتو شبكة قدس كالتي ىي     ن                        ن              ألفا  حتى الساعة الكاحدة فجرا  كذلؾ حسب ما ذ 23التغريدات إلى 
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حصار(  -      ن            ، أيضا  حممة )#بكفي(1)             ن                                     األكسع انتشارا  عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفمسطيني
حرية( كىي حممة دكلية  -، كحممة )#دكاىـ(2)كالتي مثمت صرخة عالمية إلنياء ظمـ أىؿ غزة

 .(3)لمتضامف مع األسرل في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمية

                                 ن                            ا في التػأثير عمػى الػرأم العػاـ سػكاءن المحمػي أك الػدكلي، كقػد تجمػى                 كذلؾ يرجع ألىميتي
                                                                                      ذلؾ أثناء الثػكرات العربيػة، إذ مارسػيا الكثيػر مػف المشػيكريف عمػى المسػتكل العػالمي كالرؤسػاء 
                                                                         كالقػػػػػادة كالصػػػػػحفييف كأصػػػػػحاب الػػػػػرأم كالفنػػػػػانيف كغيػػػػػرىـ، فػػػػػي حػػػػػيف يبلحػػػػػظ عػػػػػدـ االىتمػػػػػاـ 

        د كبير.                                 بالمحاضرات التي تحتاج إلى كقت كجي

            مػػػػػف القػػػػػائميف   %       98.7        ( فػػػػي أف     2015                                  كىػػػػذا يتفػػػػػؽ مػػػػع نتيجػػػػػة دراسػػػػة )الصػػػػػفدم، 
  . (4 )                                       باالتصاؿ يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي

      ن                                            ثانيا : العالقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمالئو:
                   ( لتحميػػؿ فقػػرات ىػػذا One Sample T test                لمعينػػة الكاحػػدة )  T                  تػـ اسػػتخداـ اختبػػار      

  .      المحكر
                                        رأم القائـ باالتصاؿ في العالقات الشخصية : - 1

 لعالقات الشخصية السائدة في الصحيفة(: يكضح رأم القائـ باالتصاؿ في ا3.8جدكؿ )
 

 المتكسط العالقات الشخصية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.000 25.44 87.2 0.64 4.36 أتمتع بعبلقات انسانية جيدة مع جميع زمبلئي.
 0.000 21.61 83.6 0.65 4.18 تسكد عبلقات التفاىـ كاالنسجاـ بيني كبيف زمبلئي.

 0.000 18.93 82.2 0.69 4.11 أتعاكف مع زمبلئي في أداء بعض األعماؿ.
يكجد تشجيع مف اإلدارة عمى التجديد كاالبتكار مما 

 يساعد عمى أداء العمؿ بكفاءة عالية.
3.95 4.30 79.0 2.62 0.010 

 0.000 13.80 78.4 0.79 3.92 أتعامؿ مع رؤسائي في العمؿ بإنسانية كتفيـ.
 0.001 3.40 75.0 2.62 3.75                             ن                         يتسـ أسمكب االدارة بأنو بعيدا  عف التسمط كالديكتاتكرية.

                                                           

 مفكضية العبلقات الكطنية )مكقع إلكتركني(. (1)
 نساء مف أجؿ فمسطيف )مكقع إلكتركني(. (2)
 فمسطيف أكنبليف )مكقع إلكتركني(. (3)

الصفدم، استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كاالشباعات  (4)
 (.111)ص  دراسة ميدانيةالمتحققة: 
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 المتكسط العالقات الشخصية
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

يتعامؿ رؤسائي في العمؿ مع كافة العامميف بالعدؿ 
 0.000 8.61 72.8 0.88 3.64 كالمساكاة.

يحرص رؤسائي في العمؿ عمى مشاركتي في اتخاذ 
 0.000 7.38 71.4 0.91 3.57 القرارات المتعمقة بالعمؿ.

 0.000 6.15 69.6 0.93 3.48 تسمح االدارة باالستقبللية في القرارات كاألفكار.
تنظـ الصحيفة أنشطة ترفييية كأسرية يمتقي فييا الزمبلء 

 باستمرار.
3.45 2.64 69.0 2.01 0.046 

 0.000 14.21 76.8 0.70 3.84 الدرجة الكمية 
 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 

                ( نبلحظ ما يأتي:   3.8                              مف استعراض بيانات الجدكؿ رقـ )

                                                  عبلقػػػات شخصػػػية جيػػػدة فػػػي الصػػػحيفة التػػػي يعمػػػؿ فييػػػا القػػػائـ                    تبػػػيف أف درجػػػة تػػػكفر
                 %، كبمتكسػط حسػابي     76.8                                                         باالتصاؿ بحسب رأيو ىي درجة عالية؛ إذ بمػغ الػكزف النسػبي ليػا 

   %.    0.00                                              %، كىي درجة ذات داللة احصائية عند مستكل معنكية     3.84

      مرتبػػػة   ال     عمػػػى                            نسػػػانية جيػػػدة مػػػع جميػػػع زمبلئػػػي" إ                      الفقػػػرة " أتمتػػػع بعبلقػػػات          كقػػػد حصػػػمت 
   %    87.2          بػكزف نسػبي   ك                                                        فػي تقيػيـ القػائـ باالتصػاؿ لمعبلقػات الشخصػية داخػؿ صػحيفتو       األكلػى

  ،                                                   فقػػرة "تسػػكد عبلقػػات التفػػاىـ كاالنسػػجاـ بينػػي كبػػيف زمبلئػػي"     تبلىػػا   ،     4.36              كبمتكسػػط حسػػابي 
                                        ثـ "أتعاكف مع زمبلئي في أداء بعض األعماؿ"    ،    4.18             كمتكسط حسابي    %    83.6          بكزف نسبي 
                                           ، ثـ جاءت الفقرة "يكجد تشجيع مف اإلدارة عمػى     4.11                %، كمتكسط حسابي  2 .  82           بكزف نسبي

          %، كمتكسػػط   79          بػػكزف نسػػبي                                                          التجديػػد كاالبتكػػار ممػػا يسػػاعد عمػػى أداء العمػػؿ بكفػػاءة عاليػػة"، 
          بػػػػكزف نسػػػػبي                                                        ، ثػػػػـ فقػػػػرة " أتعامػػػػؿ مػػػػع رؤسػػػػائي فػػػػي العمػػػػؿ بإنسػػػػانية كتفيػػػػـ"،     3.95      حسػػػػابي 
                                  ن           فقرة "يتسـ أسمكب اإلدارة بأنو بعيدان عف التسمط             ، ثـ جاءت ال    3.92                %، كمتكسط حسابي     78.4

                         ، ثػػػـ جػػػاءت الفقػػػرة "يتعامػػػؿ     3.75                %، كمتكسػػػط حسػػػابي   75                              كالديكتاتكريػػػة"، بػػػكزف نسػػػبي بمػػػغ 
                %، كمتكسط حسػابي     72.8          بكزف نسبي                                                    رؤسائي في العمؿ مع كافة العامميف بالعدؿ كالمساكاة" 
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                              تي فػي اتخػاذ القػرارات المتعمقػة                                               ، كتبل ذلؾ فقرة "يحػرص رؤسػائي فػي العمػؿ عمػى مشػارك    3.64
  .    3.57               % كمتكسط حسابي     71.4                  بالعمؿ" بكزف نسبي 

     بػكزف                                                                           كالحظت الباحثة تراجع الفقرة "تسمح اإلدارة باالستقبللية في القػرارات كاألفكػار"،  
                   تػػػنظـ الصػػػحيفة أنشػػػطة       ن              كأخيػػػران جػػػاءت الفقػػػرة "  ،     3.48                متكسػػػط حسػػػابي بمػػػغ     ، ك  %    69.6     نسػػػبي 

      متكسػػط   ك    %  69          بػػكزف نسػػبي                      " فػػي المرتبػػة األخيػػرة                 ا الػػزمبلء باسػػتمرار                        ترفيييػػة كأسػػرية يمتقػػي فييػػ
  .    3.45          حسابي بمغ 

                                                                             كبصفة عامة تشير النتائج إلى أف الكزف النسبي لجميع فقرات المحكر الخامس عالية، 
                                                                            كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف القػػػائميف باالتصػػػاؿ فػػػي الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة يتمتعػػػكف بعبلقػػػات 

                                                        بينيـ باإلضافة إلى كجكد عبلقػات تفػاىـ كتعػاكف مشػترؾ فػي أداء                          شخصية كانسانية جيدة فيما 
                                                                             العمػػؿ، حيػػث يػػؤدم التعػػاكف المثمػػر إلػػى انجػػاز ميػػاميـ كفريػػؽ عمػػؿ كاحػػد، ممػػا يعمػػؿ عمػػى 
                                                                                       تحسيف كتطكير أدائيـ كزيادة انتاجيـ، ككػذلؾ تطػكير بيئػة العمػؿ الداخميػة كالتػي تسػمح بالقػدرة 

                                             ت الطارئػػة بشػػكؿ صػػائب، كتحقيػػؽ المصػػالح المشػػتركة                                  عمػػى اتخػػاذ القػػرارات كمكاجيػػة المشػػكبل
            فيما بينيـ.

           فػي المرتبػػة                                            "أتمتػع بعبلقػات انسػػانية جيػدة مػع جميػػع زمبلئػي"                        كتعػزك الباحثػة تقػدـ فقػػرة 
                                                                                  األكلػػى إلػػى أف ىػػذا يزيػػد مػػف االنسػػجاـ كالتكيػػؼ مػػع العمػػؿ كزيػػادة التنسػػيؽ بػػيف الػػزمبلء كالػػذم 

                                              سػػيف االداء المينػػي لمقػػائميف باالتصػػاؿ فػػي المؤسسػػات                                   بػػدكره يػػؤدم إلػػى زيػػادة فػػي االنتػػاج كتح
         الصحفية.

عمى  "تسكد عبلقات التفاىـ كاالنسجاـ بيني كبيف زمبلئي"كيؤكد ذلؾ حصكؿ الفقرة 
المرتبة الثانية، إذ أف العبلقات االنسانية الجيدة تميد الطريؽ أماـ التفاىـ كالمكدة كاالنسجاـ 

ىذا بدكره يعزز قدرة القائـ باالتصاؿ عمى أداء ميامو عمى بيف الزمبلء أثناء تأدية العمؿ، ك 
 أكمؿ كجو.

في حيف حصكؿ الفقرة "تسمح االدارة باالستقبللية في القرارات كاألفكار" عمى المرتبة 
ما قبؿ األخيرة فقد يرجع ذلؾ بحسب رأم الباحثة إلى أف اإلدارة حتى اآلف لـ تتفيـ معنى 

                                                          ن    أم كالمشاركة في اتخاذ القرارات، أك إعطاء أفكار جديدة، أيضا  قد اإلدارة الحديثة في ابداء الر 
 يرجع ىذا إلى أف سياسة المؤسسة سياسة تسمطية أك حزبية متعصبة كالقرارات فييا مركزية.



121 

كتستنتج الباحثة مف ذلؾ بأف العبلقة بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو تختمؼ عف عبلقتو 
بشكؿ منفرد كمستقؿ  تلعامميف القدرة عمى اتخاذ القرارابرؤسائو، كيتبيف ذلؾ في عدـ منح ا
 كاقتصارىا بشكؿ أساسي عمى اإلدارة.

تنظـ الصحيفة أنشطة ترفييية كأسرية يمتقي فييا الزمبلء كذلؾ حصكؿ الفقرة "
" عمى المرتبة األخيرة، قد يرجع إلى ضيؽ الكقت أك عدـ اىتماـ اإلدارة بالعبلقات باستمرار

ج العمؿ، رغـ أىمية ىذه األنشطة كدكرىا في تكثيؽ العبلقات اإلجتماعية االجتماعية خار 
كدمج العامميف فيما بينيـ في بكتقة أسرية كاحدة تزيد مف عبلقات المكدة كالتفاىـ كالتعاكف، 

 كبالتالي زيادة انتاجيتيـ ككفاءتيـ كتعاكنيـ فيما بينيـ.  

  و                          حد  ما بيف فقرات ىذا المحكر،             ي                                كبكجو عاـ ي بلحظ أف النسب مرتفعة كمتقاربة إلى
كىذا مؤشر جيد عمى ترابط العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو داخؿ الصحيفة، 

أف العبلقة بيف العامميف في ( التي  بينت 6117كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )كافي، 
داء الميني جاءت المؤسسات اإلعبلمية مف رؤساء كزمبلء كعبلقة ذلؾ بالرضا كأثره عمى األ

 .( 1) مرضية كامتازت بالكد كالتعاكف

 
 درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف العالقات الشخصية كاالنسانية :  -2

 (: يكضح درجة الرضا عف العالقات الشخصية كاالنسانية السائدة في الصحيفة3.9جدكؿ )

 المتكسط
الحسابي   

 االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

  مستكل
 الداللة

3.65 0.75 73.05 10.4 0.00 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 

                                      نبلحػػػظ أف الػػػكزف النسػػػبي لدرجػػػة رضػػػا القػػػائـ    (   =.7 )                            مػػػف متابعػػػة بيانػػػات الجػػػدكؿ رقػػػـ 
  %      7.19;                                                             اؿ عػػػف العبلقػػػات الشخصػػػية كاالنسػػػانية السػػػائدة فػػػي الصػػػحيفة كػػػاف بنسػػػبة      باالتصػػػ

يجابية.     9:.7              كبمتكسط حسابي                                ، كىي درجة متكسطة كا 
                                                           

في، الرضا الكظيفي لدل العامميف في مؤسسات اإلعبلـ الفمسطينية كأثره عمى األداء الميني: دراسة كا (1)
 (.77>)ص  ميدانية
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                  ن                                                  أم أف ىنػػػػاؾ اىتمامػػػػان بالعبلقػػػػات الشخصػػػػية كاإلنسػػػػانية داخػػػػؿ الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية 
             انػػػب اإلنسػػػانية                                                        ن      ن      اليكميػػػة؛ ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف العػػػامميف فػػػي الصػػػحؼ يعطػػػكف اىتمامػػػان كبيػػػران لمجك 

                                                                                      كالعبلقات االجتماعية فيما بينيـ، كما يدؿ عمػى كجػكد االحتػراـ كالتقػدير  فيمػا بيػنيـ، كيعممػكف 
                                ن                                                    في جك أسرة كاحدة، مما يكلد شعكران بالرضا لدل العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية عػف 

                            العبلقات الشخصية فيما بينيـ.

                              أشػارت النتػائج إلػى ارتفػاع درجػة         ، حيػث  (    6118                                  كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )عبػدك، 
  . (1 ) ( %    =.1= )                                                                الرضا الكظيفي لمقائميف باالتصاؿ، إذ بمغت نسبة الرضي الكظيفي نسبة 

                        حيػػػػث بينػػػػت أف مسػػػػتكل الرضػػػػا    (    ;611                            أنيػػػػا ال تتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة )أحمػػػػد،         فػػػػي حػػػػيف
    حيػث                   % كىػي نسػبة سػمبية ب    :.=9                                                     الػكظيفي لػدل القػائـ باالتصػاؿ فػي الصػحافة الفمسػطينية بمػغ 

                                                                             حظيػػت أعمػػى نسػػبة لمرضػػا فػػي مجػػاؿ العكامػػػؿ الذاتيػػة، ثػػـ مجػػاؿ العبلقػػة مػػع رؤسػػاء العمػػػؿ، 
                    ن                                      ، كالتي قػد ترجػع أيضػان إلػى اخػتبلؼ عينػة كمجتمػع الدراسػة كاخػتبلؼ  (2 )                     فمجاؿ العكامؿ المينية

                                            الفترة التاريخية التي تمت فييا ىذه الدراسة.

                           االتصػػاؿ فػػي تػػكفر عبلقػػات شخصػػية                                             كتبلحػػظ الباحثػػة بػػأف الػػكزف النسػػبي لػػرأم القػػائـ ب
   %،      7.19;                                                    %، بينمػا بمػغ الػػكزف النسػبي لدرجػة رضػػاه عػف تمػؾ العبلقػػات     >.:;               فيمػا بيػنيـ بمػػغ 

                                ن                                               كتشػػير النتػػائج إلػػى أف ىنػػاؾ تكافقػػان فػػي آرائيػػـ كدرجػػة رضػػاىـ عػػف العبلقػػات الشخصػػية فيمػػا 
       بينيـ.

 

      ن                                  ثالثا  : ظركؼ العمؿ المادية في الصحيفة :
                           ( لتحميػؿ فقػرات ىػذا المحػكر، One Sample T test                لمعينػة الكاحػدة )  T   ار                تـ اسػتخداـ اختبػ    

                                  كالنتائج مبينة في الجدكؿ التالي :

 

 

 
                                                           

 ( عبدك، العكامؿ المؤثرة عمى الممارسة المينية لممحرريف الدينييف في الصحؼ المصرية: دراسة ميدانية1)
 (.7=)ص

 في الصحافة الفمسطينية: دراسة ميدانية في قطاع غزةأحمد، الرضا الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ  (2)
 .(=;1)ص
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                                                      رأم القائـ باالتصاؿ في ظركؼ العمؿ المادية في الصحيفة :  . 5
 (: يكضح درجة تكفر ظركؼ مادية مناسبة في الصحيفة التي يعمؿ بيا القائـ باالتصاؿ3.10جدكؿ )

 سطالمتك  الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 13.70 78.9 0.82 3.94 اإلضاءة مناسبة ككافية.

 0.00 11.35 76.7 0.88 3.84                         ن      ن درجة الحرارة مناسبة صيفا  كشتاء .

 0.00 8.49 74.3 1.00 3.72 المساحة كافية لمتحرؾ كالعمؿ داخؿ مقر الصحيفة.

 0.00 8.43 73.3 0.94 3.67 الرطكبة منخفضة.نسبة 

 0.00 8.54 73.2 0.92 3.66 التجييزات المكتبية مناسبة ككافية.

 0.00 7.55 72.9 1.02 3.65 التيكية جيدة كمناسبة.

 0.00 7.66 72.5 0.97 3.62 األجيزة االلكتركنية المتكفرة مناسبة لمعمؿ.

 0.00 7.72 72.5 0.96 3.62 المكقع مناسب لممكتب الذم أعمؿ عميو.

 0.00 5.75 69.9 1.03 3.50 المطبخ كدكرات المياه مناسبة ككافية.

 0.00 2.86 65.4 1.12 3.27 الضكضاء قميمة كيتكفر عزؿ صكتي. 

 0.00 11.60 73.0 0.66 3.65 الدرجة الكمية 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

( إلى أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات محكر "ظركؼ 3.10يشير الجدكؿ رقـ )
، كما يتضح أف 73%، كبكزف نسبي بنسبة  3.65العمؿ المادية في مقر الصحيفة" بمغ

%( عمى 60( أك )3)فقة المتكسطة كىي عف درجة المكا تقد زادإجابات القائـ باالتصاؿ 
 جميع  الفقرات التي تمثؿ المحكر الثالث.

، %78.9بكزف نسبي كقد جاءت الفقرة "اإلضاءة مناسبة ككافية" في المرتبة األكلى 
                                          ن      ن             فيما جاءت الفقرة "درجة الحرارة مناسبة صيفا  كشتاء " في المرتبة ، 3.94متكسط حسابي ك 

 ، 3.84بمتكسط حسابي ك ، %76.7بكزف نسبي الثانية، 

بكزف نسبي  ثـ جاءت الفقرة "المساحة كافية لمتحرؾ كالعمؿ داخؿ مقر الصحيفة"
بكزف نسبي  ثـ جاءت الفقرة " نسبة الرطكبة منخفضة " ،3.72متكسط حسابي ، ك 74.3%
 ثـ جاءت الفقرة " التجييزات المكتبية مناسبة ككافية " ، 3.67 متكسط حسابي، ك 73.3%

 ثـ جاءت الفقرة " التيكية جيدة كمناسبة " ، 3.66 متكسط حسابي، ك %73.2 بكزف نسبي
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ثـ جاءت الفقرة " األجيزة االلكتركنية المتكفرة  ،3.65متكسط حسابي ، ك %72.9بكزف نسبي 
كاحد بمغ  بكزف نسبي الفقرة " المكقع مناسب لممكتب الذم أعمؿ عميو "ك  مناسبة لمعمؿ "

إال أف الفقرة "المطبخ كدكرات المياه مناسبة ككافية"  ،3.62متكسط حسابي ، ك % 72.5
، بينما الفقرة 3.50بمتكسط حسابي ك  %69.9بكزف نسبي احتمت المرتبة قبؿ األخيرة، 

، % 65.4بكزف نسبي "الضكضاء قميمة كيتكفر عزؿ صكتي" فقد احتمت المرتبة األخيرة 
 .3.27بمتكسط حسابي ك 

المساحة كافية لمتحرؾ كالعمؿ داخؿ محكر األخرل "               ن             كمف المبلحظ أيضا  بأف فقرات ال
التجييزات المكتبية  " كالفقرة "المكقع مناسب لممكتب الذم أعمؿ عميو"،  كالفقرة "مقر الصحيفة
" قد تقاربت نسبة الرطكبة منخفضة"، كالفقرة "التيكية جيدة كمناسبة "، كالفقرة "مناسبة ككافية

ؾ إلى أنيا مف المككنات المادية الميمة كالكاجب تكافرىا في في نسبة المكافقة عمييا؛ كيرجع ذل
                                            ي                     ن                 بيئة العمؿ الداخمية في المؤسسة الصحفية، إذ ت عد درجة الحرارة مصدرا  مف المصادر التي 
          ن                                                                        تشكؿ ضغكطا  عمى العامميف، كفي حيف تكافر درجة حرارة مناسبة في بيئة العمؿ فإنيا تمثؿ 

و كفي أداء عممو بشكؿ أفضؿ، لذا تحرص الصحيفة عمى      ن                          دافعا  لمعامؿ ليمتـز بساعات دكام
التصميـ الجيد لمكاتب العامميف فييا مف حيث المساحة كالتيكية كاإلضاءة كاألثاث 

 كاإلمكانيات المادية كالتكنكلكجية.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تكافر التصميـ الجيد سكاء مف حيث التأثيث، أك 
كنية المتاحة، أك المساحة، أك التيكية، كاالضاءة، كدرجة الحرارة التجييزات، أك األجيزة اإللكتر 

المناسبة ىي عناصر البد مف تكافرىا في بيئة العمؿ الداخمية، كالتي بدكرىا تساعد العامميف 
عمى االلتزاـ بأكقات الدكاـ كتمنحيـ الشعكر بالراحة كاألماف، كما تسيـ في التحفيز عمى أداء 

 سييؿ عممية االتصاؿ كالتكاصؿ بيف العامميف في الصحيفة.          و         العمؿ بشكؿ  فعاؿ، كت

لذا يمكف القكؿ بأف ظركؼ العمؿ المادية الجيدة في بيئة العمؿ الداخمية لمصحيفة 
تسيـ إلى حد كبير في تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ، كذلؾ مف خبلؿ تكفير سبؿ 

نجاز ميامو كأعمالو عمى أكمؿ    ا  ائو، ك الراحة التي تزيد مف قدرتو عمى التركيز كتحسيف أد
كجو، حيث االضاءة المناسبة كدرجة الحرارة كالرطكبة المناسبة كبمعزؿ عف الضكضاء 
كمساحة المكاتب في العمؿ كافية، كتكفر األدكات كاألجيزة االلكتركنية كالتقنيات الحديثة التي 
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إلى ضركرة تكفر دكرات مياه  نجاز المياـ كاألعماؿ كتكفر الكقت كالجيد، إضافةإتساعد في 
 . (1)كمطابخ لسد احتياجات العامميف أثناء تكاجدىـ في مكاف العمؿ

 

 درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف ظركؼ العمؿ المادية في صحيفتو : .6

 

 (: يكضح درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف ظركؼ العمؿ المادية في صحيفتو3.11جدكؿ )

الحسابي المتكسط رماالنحراؼ المعيا   مستكل الداللة قيمة "ت" الكزف النسبي 

3.54 0.80 70.8 8.03 0.00 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 

                باالتصػاؿ عػف ظػركؼ                                         ( يتضح أف الكزف النسػبي درجػة رضػا القػائـ    3.11         مف جدكؿ )
                 ، كىػي درجػة عاليػة     3.54                % كبمتكسػط حسػابي     70.8                                 العمؿ المحيطة فػي مقػر الصػحيفة كػاف 

يجابية.              كا 

                                                                         إذ يتبيف أف ىناؾ رضا لدل القائـ باالتصاؿ عف ظركؼ العمػؿ المحيطػة بيػـ، كتعػزك 
          ت الماديػة                                                       و      و                 الباحثة ذلؾ إلى أف الصحؼ الفمسطينية اليكمية تيتـ بدرجةو كبيػرةو فػي تػكفير المككنػا

                                                                               فػػي مقراتيػػا مػػف اضػػػاءة مناسػػبة ككافيػػة، حيػػػث أف االضػػاءة الجيػػدة مػػػف عكامػػؿ زيػػادة كارتفػػػاع 
                                                                                    انتاجية كأداء القػائـ باالتصػاؿ، كمػا أنيػا تزيػد مػف القػدرة عمػى التركيػز، كذلػؾ بخػبلؼ االضػاءة 

  .             ي                                                                السيئة التي تيشعر العامميف بالتعب كاإلجياد، كقد تكقعيـ في الخطأ بسبب سكء الرؤية

                                                                           كما يتبػيف لمباحثػة أف إدارة الصػحؼ تيػتـ بتػكفير عػزؿ لمصػكت داخػؿ مقراتيػا، كتعمػؿ 
                                 و     و                                           عمػػى تقميػػؿ الضكضػػاء، لمػػا لػػو مػػف آثػػارو سػػيئةو تػػؤثر عمػػى أداء العػػامميف، كبػػذلؾ يضػػمف القػػائـ 
                                                                                 باالتصػػاؿ أداء عممػػو فػػي جػػك مناسػػب، يتمتػػع باليػػدكء كالراحػػة، كيزيػػد مػػف قدرتػػو عمػػى العطػػاء، 

                                      ائو، كبالتالي تطكيره بكفاءة كفاعمية.               كتحسف مستكل أد
 

 

 

 

                                                           

 رحمكف، بيئة العمؿ الداخمية كأثرىا عمى األداء الكظيفي.  (1)
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      ن                                           رابعا  : األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة :
                           ( لتحميػؿ فقػرات ىػذا المحػكر، One Sample T test                لمعينػة الكاحػدة )  T                  تـ اسػتخداـ اختبػار     

                                  كالنتائج مبينة في الجدكؿ التالي :

                     مكؿ بيا في الصحيفة :                                            . رأم القائـ باالتصاؿ في األنظمة كالمكائح المع 1
 (: يكضح األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في صحيفتو3.12جدكؿ )

 المتكسط الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 6.55 71.1 1.00 3.55 بيئة عمؿ ديمقراطية كتسمح بإبداء الرأم كالمشكرة

 0.00 3.18 66.1 1.14 3.30 ة لمجميعأنظمة كلكائح كاضحة كمعمن

 0.03 2.25 64.7 1.23 3.23 عقكد عمؿ كاضحة كعادلة

 0.89 0.13 60.3 1.27 3.01 دكرات تدريبية لتنمية قدرات العامميف

 0.32 1.00- 57.9 1.26 2.89                     ن              بيئة العمؿ تكفر فرصا  عديدة لمترقية

 0.28 1.09- 57.7 1.23 2.89 عبلكات كزيادات سنكية كافية

 0.02 2.38- 55.2 1.20 2.76 حكافز مادية كمعنكية لئلنجاز كاالبداع

 0.28 1.09 61.8 1.00 3.09 الدرجة الكمية 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

                     ( يتبيف لنا ما يأتي:    3.12              ج الجدكؿ رقـ )       مف نتائ
األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في  أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات محكر "

إجابات القائـ بعض ، كما يتضح أف % 61.8كبكزف نسبي بنسبة  ،3.09 " بمغصحيفتو
ات الفقر   بعض%( عمى 60( أك )3)عف درجة المكافقة المتكسطة كىي  تقد زادباالتصاؿ 

"األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة"، كىذا يدؿ عمى أف القائـ  التي تمثؿ المحكر الرابع
لفمسطينية المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا داخؿ الصحؼ ابعض باالتصاؿ لدييـ رضا عف 

درجة  جاءت أقؿ مف إجابات القائـ باالتصاؿ اليكمية، بدرجة متكسطة، في حيف أف بعض 
 الفقرات التي تمثؿ المحكر الرابع  بعض%( عمى 60( أك )3)ة المتكسطة كىي المكافق

كيدؿ ذلؾ عمى عدـ رضا القائميف باالتصاؿ  "األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة"،
الفقرة كقد جاءت  عف بعض المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا داخؿ الصحؼ الفمسطينية اليكمية،

 %،71.1بكزف نسبي المرتبة األكلى،  سمح بإبداء الرأم كالمشكرة" فيت"بيئة عمؿ ديمقراطية ك 
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تبلىا في المرتبة الثانية الفقرة "أنظمة كلكائح كاضحة كمعمنة  ،3.55بمتكسط حسابي ك 
في المرتبة الثالثة الفقرة ، ثـ جاءت 3.30بمتكسط حسابي ك  %66.1بكزف نسبي لمجميع"، 

، تبلىا الفقرة 3.23% كمتكسط حسابي 64.7"عقكد عمؿ كاضحة كعادلة" بكزف نسبي 
% كمتكسط 60.3"دكرات تدريبية لتنمية قدرات العامميف" في المرتبة الرابعة بكزف نسبي 

 57.9 بكزف نسبي "                     ن              بيئة العمؿ تكفر فرصا  عديدة لمترقيةثـ جاءت الفقرة "  ،3.01حسابي 
، الفقرة " عبلكات في حيف جاءت في المرتبة قبؿ األخيرة ،2.89متكسط حسابي ، ك %

، كجاءت الفقرة "حكافز 2.89بمتكسط حسابي ك %، 57.7بكزف نسبي كزيادات سنكية كافية"، 
بمتكسط حسابي ك  %55.2كبكزف نسبي مادية كمعنكية لئلنجاز كاالبداع" في المرتبة األخيرة ، 

 .2.76بمغ 
           سػمح بإبػداء                                ( أف الصحؼ الفمسطينية اليكميػة ت    3.12  ي                          كييبلحظ  مف نتائج الجدكؿ رقـ )

                 ( كالذم أشار إلى    3.8                                                                    الرأم كالمشكرة لمعامميف فيما بينيـ، كيؤكد ذلؾ ما جاء في الجدكؿ رقـ )
                                                                     ن          ن      كجػكد عبلقػات انسػانية جيػدة، ككجػكد تفػاىـ كانسػجاـ فيمػا بيػنيـ، ممػا يػكفر جػكان ديمقراطيػان فيمػػا 

                يػػا كاضػػحة كمعمنػػة                                                                     بيػػنيـ يسػػمح بالمشػػكرة كابػػداء الػػرأم، كمػػا أف األنظمػػة كالمػػكائح المكجػػكدة في
                      لجميع العامميف فييا. 

            كأنيػا تفتقػر    ،                                  ي                              كما يتبيف أف الدكرات التدريبيػة ال تيعطػى بشػكؿ كػافي لمقػائميف باالتصػاؿ
                                                                             إلػػػى مػػػنحيـ فػػػرص  لمترقيػػػة مػػػف منصػػػب آلخػػػر، كال تقػػػـك بإعطػػػاء الحػػػكافز الماديػػػة كالمعنكيػػػة 

               رارية باإلبداع.                                                       لئلنجاز كاالبداع لمعامميف فييا بشكؿ كافي يحفزىـ عمى االستم
                                                                           كىػػذا مؤشػػر سػػمبي كتعػػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف العػػػبلكات كالزيػػادات كالحػػكافز الماديػػػة 
                                                                                    كالمعنكية كفرص الترقي تساىـ في زيادة االلتزاـ كتحسيف أداء العمؿ كتطكيره، كذلؾ مف خبلؿ 

نجػػاز األعمػػاؿ اليكميػػة دكف       تػػأخير                                                                               االلتػزاـ بأكقػػات الػػدكاـ الرسػػمية فػػي الحضػكر كاالنصػػراؼ، كا 
                                                                                     أك تأجيؿ، كزيادة االنتاجية، بخبلؼ غياب الحكافز المادية كالمعنكية كفػرص الترقػي التػي تػؤثر 
                             ٌ                                                 بشػػػكؿ سػػػمبي عمػػػى العػػػامميف حيػػػث تكلٌػػػد لػػػدل العػػػامميف الشػػػعكر بالبلمبػػػاالة كالجمػػػكد كانخفػػػاض 
                                                                              مستكل األداء، كيشعر بأنو ميما بذؿ مف جيد لف يحصؿ عمػى ترقيػة لعػدـ تػكفر فػرص ترقػي، 

                                                  التالي لف يككف ىناؾ إنجاز كابداع ككفاءة في العمؿ.  كب
                                                                        كتػػرل الباحثػػة أف النسػػب متدنيػػة كمتباعػػدة بعػػض الشػػيء فػػي محػػكر األنظمػػة كالمػػكائح 
                                                                                 المعمكؿ بيا في الصحيفة، كىذا يدؿ عمى عدـ كضكح كتقبؿ العامميف في الصحؼ الفمسطينية 

                               ة بالدراسػػػات السػػػابقة تتشػػػابو ىػػػذه                                                    اليكميػػػة لؤلنظمػػػة كالمػػػكائح المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػي الصػػػحؼ، مقارنػػػ
                      (، التػي أكػدت كجػكد ضػعؼ     6118                                                     النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة )أبك حشػيش، 

            ، كما يكجد                                                                            في تكفر سبؿ الحماية لمصحفييف كعدـ اتباع نظاـ كاضح لمحكافز كالعقاب كالثكاب
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  . (1 )                                        ضعؼ لدييـ في التكجو نحك التأىيؿ كالتدريب
                                  (، كالتػػػي بينػػػت أف الصػػػحفييف يكاجيػػػكف     2009                 مػػػع دراسػػػة )التػػػرؾ،                 ن كمػػػا اتفقػػػت أيضػػػان 

                                                                                     العديد مف المشاكؿ كالعقبات منيػا تػدني األجػكر، كقيػكد حريػة التعبيػر، كعػدـ تعػاكف المسػئكليف 
  . (2 )                                 مع الصحفي، كضعؼ الدكرات التدريبية

                                        (، كالتي أكدت عمى كجكد عكامػؿ عديػدة تػؤثر     2005           ن                 كاتفقت أيضان مع دراسة )يكنس، 
                                                                              أداء الصػػحفييف منيػػا مػػا يتعمػػؽ بكثػػرة األعبػاء كالميػػاـ الصػػحفية لممحػػرر كاألمػػف الػػكظيفي      عمػى

  . (3 )                    كالمنافسة بيف الزمبلء
 

 درجة الرضا عف األنظمة كالمكائح المنظمة لعمؿ الصحيفة : -2
 (: يكضح درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف األنظمة كالمكائح المنظمة لمعمؿ في صحيفتو3.13جدكؿ )

 كسطالمت
 الحسابي

 االنحراؼ
المعيارم   

 الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

 مستكل 
 الداللة

3.19 0.96 63.83 2.38 0.02 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

                    يتضح  لنا ما يأتي :   (    7.17 )               ئج  الجدكؿ رقـ                   مف خبلؿ استعراض نتا

          بػكزف نسػبي                                                                أف درجة الرضا عف األنظمة كالمكائح المنظمة لمعمؿ في الصحيفة جاءت 
                                         كتػػػرل الباحثػػػة أف ىنػػػاؾ رضػػػا لػػػدل العػػػامميف فػػػي   ،       3.19                 بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػغ   ك    %     63.83

         حؼ بدرجػػػػة                                                                   الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة عػػػف األنظمػػػة كالمػػػػكائح المنظمػػػة لمعمػػػؿ داخػػػؿ الصػػػ
        متكسطة.

                                                                           كتػػرل الباحثػػة بكجػػكد تقػػارب بػػيف درجػػة مكافقػػة القػػائـ باالتصػػاؿ عػػف األنظمػػة كالمػػكائح 
                                           %، فيما بمغت درجة رضاىـ عنيا بكزف نسبي بمغ 61.8                               المعمكؿ بيا حيث جاءت بكزف نسبي 

:7.<7       .%     
                                                           

 .(>71)ص ( أبك حشيش، بيئة العمؿ في الصحؼ الفمسطينية: دراسة لكاقع الصحؼ كالقائـ باالتصاؿ1)
فييف الفمسطينييف عمى اتجاىاتيـ نحك االحتراؼ الترؾ، أثر الخصائص المينية كالنفس اجتماعية لمصح ((2

 (.1;1الميني )ص 
 (.9=)ص  العكامؿ المؤثرة في أداء القائـ باالتصاؿ في الصحؼ اإلمارتية الحككمية ( يكنس،(3



129 

      ن                                                       خامسا  : تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي المكجكدة في الصحيفة :
 ئـ باالتصاؿ في تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي المتكفرة في صحيفتو:رأم القا -1
                           ( لتحميػؿ فقػرات ىػذا المحػكر، One Sample T test                لمعينػة الكاحػدة )  T                  تـ اسػتخداـ اختبػار     

                                  كالنتائج مبينة في الجدكؿ التالي :
 يكضح تكفر تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي في الصحيفة: (3.14جدكؿ )

 المتكسط الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 9.20 73.8 0.89 3.69 تكجد في الصحيفة بيئة تكنكلكجية حديثة كمشجعة لمعمؿ.

 0.00 8.93 73.2 0.88 3.66 تتكفر في الصحيفة طرؽ ككسائؿ حديثة لالتصاؿ كالتكاصؿ.

ة دكرية لألجيزة كالمعدات تقـك إدارة الصحيفة بعمؿ صيان
 االلكتركنية.

3.61 0.95 72.2 7.59 0.00 

تيتـ االدارة بتكفير البرامج كالتحديثات المالئمة عمى البرامج 
 المستخدمة في العمؿ الصحفي.

3.57 0.96 71.3 7.03 0.00 

 0.00 4.80 68.7 1.07 3.43 يتكفر تدريب عمى األجيزة كالبرامج الحديثة في الصحيفة.

تقـك المؤسسة بإرسالنا في دكرات خارجية لتعمـ التكنكلكجيا 
 الحديثة في العمؿ.

2.57 1.28 51.5 -3.94 0.00 

 0.00 6.66 68.4 0.75 3.42 الدرجة الكمية

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11         كل داللة )          ( كعند مست   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 

 ( يتبيف لنا ما يأتي:3.14مف نتائج الجدكؿ رقـ )

أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات محكر " تكفر تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي 
%، كما يتضح أف إجابات القائـ  68.4، كبكزف نسبي بنسبة 3.42في الصحيفة " بمغ 

%( عمى جميع  الفقرات 60( أك )3)تكسطة كىي عف درجة المكافقة الم تقد زادباالتصاؿ 
تقـك المؤسسة ما عدا الفقرة "التي تمثؿ المحكر الخامس "تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي"، 
كالتي جاءت درجة المكافقة بإرسالنا في دكرات خارجية لتعمـ التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ" 

نكلكجية حديثة في الصحؼ الفمسطينية مما يدؿ عمى كجكد بيئة تك%، 60عمييا أقؿ مف 
اليكمية تشجع القائميف باالتصاؿ فييا عمى العمؿ كتساعدىـ في انجاز أعماليـ بكفاءة 

 كبطريقة مثمى.
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إذ جاءت الفقرة "تكجد في الصحيفة بيئة تكنكلكجية حديثة كمشجعة لمعمؿ" في المرتبة 
الفقرة "تتكفر في الصحيفة طرؽ تبلىا  ،3.69بمتكسط حسابي ك  %،>.7;بكزف نسبي األكلى، 

بمتكسط حسابي ك %، 73.2بكزف نسبي ككسائؿ حديثة لبلتصاؿ كالتكاصؿ في المرتبة الثانية، 
"تقكـ إدارة الصحيفة بعمؿ صيانة دكرية لؤلجيزة كالمعدات  ، ثـ في المرتبة الثالثة الفقرة3.66

ءت الفقرة " تيتـ اإلدارة ،  ثـ جا1:.7%، كبمتكسط حسابي 6.6;االلكتركنية"، بكزف نسبي 
بتكفير البرامج كالتحديثات المبلئمة عمى البرامج المستخدمة في العمؿ الصحفي" في المرتبة 

، بينما جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة ;7.9%، كبمتكسط حسابي 1.7;الرابعة بكزف نسبي 
% كبمتكسط ;.>:"يتكفر تدريب عمى األجيزة كالبرامج الحديثة في الصحيفة" بكزف نسبي 

، كاحتمت المرتبة األخيرة الفقرة "تقـك المؤسسة بإرسالنا في دكرات خارجية لتعمـ 7.87حسابي 
 .;6.9بمتكسط حسابي، ك %91.9بكزف نسبي التكنكلكجيا الحديثة في العمؿ" 

كقد الحظت الباحثة تدني ىذه الفقرة إلى ما دكف الدرجة المتكسطة عمى المكافقة، كىذا 
دـ االىتماـ بمشاركة القائميف باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية في دكرات يدؿ عمى ع

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى الحصار المفركض عمى قطاع غزة  خارجية لتعمـ التكنكلكجيا الحديثة،
غبلؽ المعابر كالحكاجز كاالنتياكات كالمخاطر التي يتعرض ليا الصحفيكف مف قبؿ                                                                             كا 

 ي مختمؼ أرجاء الكطف، اضافة إلى أنو قد يرجع إلدارة الصحيفة نفسيا.االحتبلؿ اإلسرائيمي ف
كتبلحظ الباحثة مف خبلؿ اجابات القائـ باالتصاؿ تكفر بيئة عمؿ تكنكلكجية حديثة 
تسيـ في تطكير األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ، كذلؾ مف خبلؿ تكفير األجيزة كالمعدات 

أعماليـ، بحيث تضمف ليـ السرعة في االنجاز كعدـ تأجيؿ الحديثة كالمتطكرة البلزمة ألداء 
     ي                                                       ما ي طمب منيـ، مما أتاحت ليـ فرص عديدة لتطكير األداء كترقيتو.

     ن                                                                   إضافة  إلى أنيا تسيـ في تكفير الكقت كالجيد، كأتاحت سبؿ ككسائؿ حديثة سيمت 
كاء عمى عممية االتصاؿ كالتكاصؿ كبتكاليؼ قميمة سكاء داخؿ الصحيفة أك خارجيا، كس

 المستكل المحمي أك العالمي، فقد أصبح العالـ قرية ككنية صغيرة بفضؿ التكنكلكجيا الحديثة.
    ن                                                                         أيضا  تساعد القائـ باالتصاؿ في زيادة سرعتو في تنفيذ األعماؿ المككمة لو كمكاكبتو 
 ألحدث التطكرات التكنكلكجية كاكسابو ميارات جديدة في عممو، كمساعدتو في الكصكؿ السريع
إلى كـ ىائؿ مف المعمكمات التي قد يحتاجيا في عممو كبتكاليؼ قميمة ككؿ ما سبؽ الحديث 
عنو مف شأنو أف يزيد مف كفاءة كفاعمية القائميف باالتصاؿ في المؤسسة الصحفية كتطكير 

 أدائيـ. 
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                                                      ن     ن                  كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التكنكلكجيا الحديثة تمعب دكرا  ميما  في العمؿ الصحفي، 
تكنكلكجيا الحديثة العديد مف الكسائط كالكسائؿ التي ألغت الحدكد الجغرافية، الأتاحت يث ح

مكانية الحصكؿ عمى المعمكمات مف أم مكاف، كتجميعيا إكقربت المسافات، كسيمت 
 .كتخزينيا كبثيا بشكؿ فكرم متخطية قيكد الكقت كالمساحة

 نتاج الصحفي المتكفرة في صحيفتو:درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف تكنكلكجيا كأدكات اال -2
 (: يكضح درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف األجيزة كالمعدات المتكفرة في صحيفتو3.15جدكؿ )

 المتكسط
الحسابي   

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

 قيمة
 "ت"

مستكل 
 الداللة

3.45 0.86 69.08 6.29 0.00 

     :=.1    ( =     1.19            مستكل داللة )        ( كعند   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

                                      يتضػػح أف درجػػة الرضػػا عػػف األجيػػزة كالمعػػدات    (    7.19 )                       مػػف اسػػتعراض لنتػػائج جػػدكؿ 
   . 3.45                  %،  كبمتكسط حسابي   69.08                        المتكفرة في الصحيفة كاف 

                                      ميف فػػي الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة بدرجػػة                                     ىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ رضػػا مػػف قبػػؿ العػػام
                                                                                          عالية عمى األجيزة كالمعدات المتكفرة فييا، في حيف يجب زيادة االىتماـ بالدكرات التدريبية بشكؿ 
                                                                              مسػػػتمر كمتكاصػػػؿ، كذلػػػؾ لضػػػماف قػػػدرة القػػػائـ باالتصػػػاؿ عمػػػى اسػػػتخداـ تمػػػؾ األجيػػػزة كالمعػػػدات 

                                    دم كفعاؿ ليتحقؽ اليدؼ مف استخداميا.                                          ي التكنكلكجية لبلستفادة منيا كاستغبلليا بشكؿ ميج

   (1 )   (    :611                                                                   كتتشػػابو ىػػذه النتيجػػة مػػع النتيجػػة التػػي تكصػػمت إلييػػا دراسػػة )عبػػد الحميػػد، 
    عػدـ  )                                                          المشكبلت التي تكاجو الصحفييف في مجاؿ التدريب تكمف في اآلتي                  كالتي كاف مف أبرز 

                       كاالمكانيػػػػػات كالميزانيػػػػػات             قمػػػػػة المػػػػػكارد     ،                                               الػػػػػربط التػػػػػدريب النظػػػػػرم بػػػػػالتطبيؽ العممػػػػػي كالميػػػػػداني
                          (، كالتػػػػػي بينػػػػػت أف المؤسسػػػػػات     6118                           (، كتتشػػػػػابو مػػػػػع دراسػػػػػة )عبػػػػػدك،                المخصصػػػػػة لمتػػػػػدريب

                                                                           الصػػػحفية تحػػػرص عمػػػى مكاكبػػػة التطػػػكرات فػػػي مجػػػاؿ اإلنترنػػػت كتكنكلكجيػػػا االتصػػػاؿ الحديثػػػة 
  . (2 )                                                   كتكفيرىا لمقائميف باالتصاؿ في الصفحات كالصحؼ الدينية

 
                                                           

 .(:>6... )صعبدالحميد، "التأىيؿ كالتدريب في المؤسسات الصحفية كعبلقتو باألداء الميني  (1)
 ثرة عمى الممارسة المينية لممحرريف الدينييف في الصحؼ المصرية: دراسة ميدانية( عبدك، العكامؿ المؤ 2)

 (.7=)ص
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 العمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية :      ن                   سادسا  : درجة فاعمية بيئة
                                                . اجمالي درجة تكفر فاعمية بيئة العمؿ الداخمية : 1  

                           ( لتحميػؿ فقػرات ىػذا المحػكر، One Sample T test                لمعينػة الكاحػدة )  T                  تػـ اسػتخداـ اختبػار 
                                كالنتائج مبينة في الجدكؿ اآلتي :

 ية في الصحؼ الفمسطينية (: يكضح درجة فاعمية بيئة العمؿ الداخم3.16جدكؿ )
 اليكمية مف كجية نظر القائـ باالتصاؿ

 المحاكر
 المتكسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 14.21 76.8 0.70 3.84 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو 

 0.00 11.60 73.0 0.66 3.65 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة 

 0.00 6.66 68.4 0.75 3.42 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي 

 0.28 1.09 61.8 1.00 3.09 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة 

 0.00 9.61 70.0 0.62 3.50 الدرجة الكمية  

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                يمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ) ق

                                              ( إلػػى المتكسػػطات الحسػػابية لجميػػع المحػػاكر تراكحػػت     3.16                       تشػػير نتػػائج الجػػدكؿ رقػػـ )
                 %(، إذ أف إجابػػػات 76.8  -  %   61.8                           ( كبنسػػػبة مئكيػػػة تراكحػػػت بػػػيف )3.84  -  3.09     بػػػيف )

             %( عمػى جميػع    60      ( أك ) 3 )                  افقػة المتكسػطة كىػي              عف درجة المك    ت      قد زاد                     أفراد القائـ باالتصاؿ 
                                                            الفقرات التي تمثؿ درجة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية بشكؿ عاـ.

                                               ( أف المحػػكر الثػػاني "العبلقػػات الشخصػػية بػػيف القػػائـ     3.16                     كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ )
       %، أمػػػا     76.8                                                                 باالتصػػاؿ كزمبلئػػػو" احتػػػؿ المرتبػػػة األكلػػػى مػػػف بػػيف كافػػػة المحػػػاكر بػػػكزف نسػػػبي 

                                                                                   حكر الثالث "ظركؼ العمؿ المادية في مقػر الصػحيفة" فقػد احتػؿ المرتبػة الثانيػة بػكزف نسػبي   الم
                                                                                فيما جاء المحكر الخامس "تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي" فػي المرتبػة الثالثػة بػكزف   73%
         ن                                                              %، كأخيػػػران فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة كاألخيػػػرة مػػػف بػػػيف كافػػػة المحػػػاكر المحػػػكر الرابػػػع     68.4     نسػػػبي 
   %.    61.8                                             ة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة" بكزف نسبي       "األنظم
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                                                                              كترل الباحثة أف الرضا عف بيئة العمؿ الداخمية فػي الصػحؼ الفمسػطينية اليكميػة نػابع 
                                                                              مػػف رضػػا القػػائـ باالتصػػاؿ عػػف العبلقػػات الشخصػػية كاإلنسػػانية فيميػػا بيػػنيـ كبػػيف زمبلئيػػـ فػػي 

                                  مػػػؿ ماديػػػة مبلئمػػػة كمناسػػػبة ألداء العمػػػؿ                           ن                العمػػػؿ بالدرجػػػة األكلػػػى، إضػػػافةن إلػػػى تػػػكفر ظػػػركؼ ع
                                                                       داخػػػػؿ الصػػػػحيفة، كمػػػػا تتػػػػكفر األجيػػػػزة كالمعػػػػدات البلزمػػػػة لمعمػػػػؿ الصػػػػحفي داخػػػػؿ الصػػػػحؼ 
                                                                                  الفمسػطينية اليكميػة، كأف ىنػػاؾ رضػا عػػف المػكائح كاألنظمػػة المكجػكدة لػػدل الصػحؼ الفمسػػطينية 

   .   يا                                                              اليكمية، كذلؾ كمو مف شأنو تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في

                                           اجمالي درجة الرضا عف بيئة العمؿ الداخمية : - د  

                   ( لتحميػػؿ فقػػرات ىػػذا One Sample T test                لمعينػػة الكاحػػدة )  T                  تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار     
       اآلتي :                                 المحكر، كالنتائج مبينة في الجدكؿ 

 (: يكضح اجمالي درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف بيئة العمؿ الداخمية 3.17جدكؿ )
 اليكمية  في الصحؼ الفمسطينية

 المتكسط المحاكر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 10.38 73.0 0.75 3.65 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو 

 0.00 8.03 70.8 0.80 3.54 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة 

 0.00 6.29 69.1 0.86 3.45 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي 

 0.02 2.38 63.8 0.96 3.19 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة 

 0.00 8.27 69.2 0.66 3.46 الدرجة الكمية 

     :=.1    ( =     1.19                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11         كل داللة )          ( كعند مست   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )              

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف العبلقات الشخصية 
%، أما درجة رضا القائـ 73كاالنسانية داخؿ الصحيفة احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي 

باالتصاؿ عف ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة فاحتمت المرتبة الثانية بكزف 
، أما درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي احتمت %70.8نسبي

%، بينما جاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة درجة رضا القائـ 69.1المرتبة الثالثة بكزف نسبي 
%. كبصفة عامة 63.8باالتصاؿ عف األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة بكزف نسبي 
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لسابؽ أف ىناؾ درجة لرضا القائـ باالتصاؿ عف فاعمية بيئة العمؿ الداخمية يتبيف مف الجدكؿ ا
 %.69.2بشكؿ عاـ بكزف نسبي 

كبصفة عامة فقد بمغت نسبة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في كؿ محاكر الدراسة 
%، كىي نسب 69.2%، فيما بمغت درجة رضا القائـ باالتصاؿ عف بيئة العمؿ الداخمية 70

بعضيا كتدؿ عمى شعكر القائـ باالتصاؿ بالرضا كاالرتياح عف بيئة العمؿ  متقاربة مع
 . الداخمية مف حكليـ

 
      ن                                    سابعا  : كاقع األداء الميني في مقر الصحيفة:

                   ( لتحميػػؿ فقػػرات ىػػذا One Sample T test                لمعينػػة الكاحػػدة )  T                  تػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
   (:    >7.1                                             المحكر، كالنتائج مبينة في الجدكؿ التالي رقـ )

 (: يكضح كاقع األداء الميني في مقر الصحيفة3.18جدكؿ )

 المتكسط الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الكزف 
 النسبي

  قيمة 
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 0.00 17.2 82.6 0.78 4.13 ألتـز بالمكائح كالقكانيف المتعمقة بأداء عممي.

 0.00 17.9 82.0 0.73 4.10 كف تأجيؿ.                            ن                     أنجز المياـ المكمؼ بيا يكميا  كفي األكقات المحددة د

 0.00 14.6 80.7 0.84 4.04 أشعر بالرضا عف جيدم كانتاجي في عممي.

عدد ساعات العمؿ التي أقضييا في عممي تتناسب مع متطمبات 
 العمؿ.

3.97 0.92 79.4 12.6 0.00 

 0.00 12.8 79.1 0.89 3.96 يتناسب مؤىمي العممي كخبراتي كدرجتي الكظيفية مع عممي.

 0.00 12.3 78.9 0.91 3.94 تطكر أدائي الميني منذ التحاقي بالصحيفة.

 0.00 9.9 76.2 0.97 3.81 أشعر أف بيئة العمؿ الداخمية ليا دكر في تطكير أدائي الميني.

 0.00 9.9 75.3 0.92 3.77 أىتـ بالتدريبات كالندكات ككرش العمؿ التي مف شأنيا تحسيف أدائي العممي. 

سيـ الظركؼ المادية كالمعنكية في الصحيفة في تطكر أدائي ت
 الميني.

3.56 1.07 71.2 6.2 0.00 

 0.00 3.8 67.4 1.15 3.37 زادت خبرتي ببرامج الحاسكب بفضؿ الدكرات التدريبية.

 0.00 18.6 77.3 0.55 3.86 الدرجة الكمية 

     :=.1    ( =     1.19   ة )                ( كعند مستكل دالل   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     >6.9    ( =     1.11                   ( كعند مستكل داللة )   =17                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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( إلى أف المتكسطات الحسابية لجميع فقرات المجاؿ 3.18تكضح نتائج الجدكؿ رقـ )
%(، كتشير ىذه 82.6 -% 67.4( بنسبة مئكية تراكحت بيف )4.13 - 3.37تراكحت بيف)

عف درجة المكافقة المتكسطة كىي درجة المكافقة لدييـ  تقد زاداالتصاؿ النتائج إلى أف القائـ ب
%( عمى جميع  الفقرات التي تمثؿ المحكر السادس كاقع األداء الميني في مقر 60( أك )3)

 الصحيفة.

فقد احتمت الفقرة التي تنص عمى "ألتـز بالمكائح كالقكانيف المتعمقة بأداء عممي" كاحتمت 
، كترل الباحثة بأف ذلؾ 4.13بمتكسط حسابي بمغ ك  %82.6بكزف نسبي المرتبة األكلى، 

يعكد إلى حرص القائـ باالتصاؿ عمى التزامو بما تنص عميو القكانيف كالمكائح كالنظـ التي 
         ن                                                                      تعمؿ كفقا  ليا مؤسستو الصحفية، كقد يرجع ذلؾ لضماف عدـ تعرضو لممساءلة كلضماف رضا 

 مكاجية معيـ كبالتالي الشعكر بالرضا عف أداؤه فيما يتعمؽالمسئكليف عنو في العمؿ، كعدـ ال
  بتمؾ المكائح كالقكانيف.

                                              ن                               في حيف أف الفقرة "أنجز المياـ المكمؼ بيا يكميا  كفي األكقات المحددة دكف تأجيؿ" 
، كترل الباحثة بأف 4.10 بمتكسط حسابي بمغك %، 82بكزف نسبياحتمت المرتبة الثانية، 

لفقرتيف حيث أف التزاـ القائـ باالتصاؿ بالمكائح كالقكانيف المتعمقة بأداء العبلقة كثيقة بيف ا
العمؿ،  تفرض عميو أداء كانجاز ميامو في األكقات المحددة لو، كعدـ تأجيميا إلى أكقات 
أخرل كىذه نتيجة منطقية لمعامؿ الذم يمتـز بقكانيف كلكائح العمؿ، كالتي مف بينيا ضركرة 

يكمؼ بيا القائـ باالتصاؿ في األكقات المحددة كعدـ تأجيميا إلى أكقات انجاز المياـ الذم 
أخرل مما يدؿ عمى االلتزاـ كالحرص عمى أداء القائـ باالتصاؿ ألعماليـ بشكؿ يكمي كبدكف 

 تأجيؿ، مما يسيـ في زيادة انتاجيتيـ كفاعمية أدائيـ في العمؿ.

متقاربة، كترل الباحثة بأف ذلؾ ( بنسب 8(،)7(،)6(،)5(،)4(،)3فيما جاءت الفقرة )
                                                         ن                          يشير إلى أف القائـ باالتصاؿ يشعر بالرضا في عممو كذلؾ ناتجا  عف كظيفتو التي تتناسب مع 
                                                                                    ن مؤىمو العممي مما يسيؿ عميو األداء بكفاءة كفاعمية كقائـ عمى دراسة نظرية يطبقيا ميدانيا  

اعمة في أداء القائـ باالتصاؿ في عممو في مؤسستو الصحفية، مما يدؿ عمى أف ىناؾ مينية ف
                                                        ن                         العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كيساعد في ذلؾ أيضا  الكقت الذم يقضيو القائـ 
                                 ن                                               باالتصاؿ في عممو كالذم يككف مناسبا  لو، بحيث ال يشعر القائـ باالتصاؿ بالتعب كاالجياد 

ضعؼ في األداء الميني كالممؿ كالذم قد يؤدم بدكره إلى تأخير العمؿ كتأجيمو كبالتالي 



136 

لممبحكث، كبالتالي يؤدم الكقت المناسب الذم يقضيو القائـ باالتصاؿ في عممو إلى نجاحو 
  في أداء ميامو بنجاح مما يؤدم إلى تحسيف كتطكير أدائو الميني في عممو.

كما احتمت الفقرة "تسيـ الظركؼ المادية كالمعنكية في الصحيفة في تطكر أدائي 
، كيمكف القكؿ :7.9بمتكسط حسابي بمغ ك %، 1.6;بكزف نسبي مرتبة قبؿ األخيرة، الميني"، ال

بأف تكافر عناصر بيئة العمؿ المادية الداخمية تكلد لدل القائـ باالتصاؿ الشعكر بالرضا 
 كاالرتياح كبالتالي يؤدم عممو بكفاءة كارتياح.

سكب بفضؿ الدكرات الفقرة "زادت خبرتي ببرامج الحاكفي المرتبة األخيرة جاءت  
 .;7.7بمتكسط حسابي بمغ ك  %،8.;:بكزف نسبي التدريبية"، 

كالحظت الباحثة بأف الدكرات التي شارؾ فييا القائـ باالتصاؿ كما جاء في الجدكؿ 
( ىي دكرات كانت تتعمؽ بنسبة كبيرة في التحرير الصحفي كاإلعبلـ الجديد كبرامج 1.17رقـ )

ات عمى درجة كبيرة مف األىمية لزيادة خبرة كميارة القائـ باالتصاؿ              ي             الكمبيكتر، كت عد ىذه الدكر 
              ي                                                                           ككفاءتو، كمف ثـ  القدرة عمى اإلنجاز كاإلبداع كاستخداـ التكنكلكجيا الحديثة كمكاكبة تطكراتيا، 
ككؿ ذلؾ مف شأنو أف يسيـ في تطكير األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ، لذا يجب زيادة عدد 

ىا العاممكف في الصحؼ باإلضافة إلى تنكعيا بحيث تشمؿ جميع مجاالت الدكرات التي يتمقا
 العمؿ الصحفي، كتكاكب كؿ ما ىك حديث كمتطكر كذلؾ لمصمحة العمؿ كلتحسينو كتجكيده.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف إدارة الصحؼ تقكـ بكضع الرجؿ المناسب في المكاف 
كمعنكية مناسبة ساعدت العامميف داخؿ             ن                              المناسب بناء  عمى مؤىبلتو، ككجكد ظركؼ مادية 

الصحؼ عمى تطكر األداء الميني لدييـ، كما أف العامميف داخؿ الصحؼ ييتمكف بالمشاركة 
 في كرشات العمؿ كالندكات كالدكرات التدريبية التي مف شأنيا تحسيف األداء الميني لدييـ.

 المراسميف ف معظـالتي بينت أ (1) (;611دراسة عمراف، ىذه النتائج مع تتعارض ك 
 اليكاة. مف     ن          نظرا  ألف معظميـ مياراتيـ لتنمية كالتدريب؛ األكاديمي التأىيؿ مف قدر إلى بحاجة

 

 

 
                                                           

 عمراف، معكقات األداء الميني لممراسؿ الصحفي: دراسة ميدانية عمى المراسميف المحمييف بالصعيد (1)
 .(;=1)ص
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     ن                                                                      ثامنا  : معيقات البيئة الداخمية التي تحد مف تطكر األداء الميني كمقترحات كسبؿ 
 تطكيرىا:

 معيقات بيئة العمؿ الداخمية : -1

 االتصاؿ في أىـ المعيقات في بيئة العمؿ الداخمية في الصحيفة(:يكضح رأم القائـ ب3.19جدكؿ )

 % التكرار أىـ المعيقات
 34 48 نمط ممكية الصحيفة كالسياسات التحريرية

 33.3 47 ضعؼ األماف الكظيفي كالحكافز كالمكافآت كلكائح الترقي

 32.6 46 الدكتاتكرية كالتسمط مف قبؿ اإلدارة العميا في المؤسسة الصحفية

 30.5 43 قمة الككادر البشرية المؤىمة عمى استخداـ التقنيات الحديثة

 29.1 41 ضعؼ االىتماـ بعقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ متخصصة

 27.7 39 عدـ تعاكف المسئكليف

 24.8 35 قمة أعداد العامميف مقارنة بأعباء العمؿ

 19.1 27 االفتقار إلى المينية كاالحتراؼ

 16.3 23 صحية مناسبة مثؿ االضاءة كاالتساع كالرطكبة  عدـ تكافر ظركؼ

 15.6 22 ضعؼ أدكات التكنكلكجيا كالتكاصؿ

                                               ( أف أكثر المعيقات التي يكاجييا القائـ باالتصاؿ     =7.1                        يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
                                                       في بيئة العمؿ الداخمية بحسب رأيو جاء عمى النحك التالي:

        " بنسػػبة                                        نمػػط ممكيػػة الصػػحيفة كالسياسػػات التحريريػػة   "                             فػي المرتبػػة األكلػػى جػػاءت الفقػػرة 
                                                                          % ، تبلىػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة " ضػػعؼ األمػػاف الػػكظيفي كالحػػكافز كالمكافػػآت كلػػكائح 34       مئكيػػة

                                                              %، كجػػاءت الفقػػرة " الدكتاتكريػػة كالتسػػمط مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا فػػي 33.3                   الترقػػي" نسػػبة مئكيػػة 
                                    %،  ثػػػـ الفقػػػرة " قمػػػة الكػػػكادر البشػػػرية 32.6     بمغػػػت                                          المؤسسػػػة الصػػػحفية " المرتبػػػة الثالثػػػة بنسػػػبة

                              % فػػي المرتبػػة الرابعػػة، لػػذا كمػػا 30.5                                                   المؤىمػػة عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػات الحديثػػة " بنسػػبة مئكيػػة 
           ن                                                                     ذكرنػػػا سػػػابقان يجػػػب عمػػػى إدارة المؤسسػػػات الصػػػحفية زيػػػادة االىتمػػػاـ بعقػػػد دكرات تدريبيػػػة عمػػػى 

                            يمكف تخطي مثؿ ىذه المعيقات.                                           االجيزة االلكتركنية الحديثة كالمتطكرة كبذلؾ
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                                                                     تبلىػػػا الفقػػػرة " ضػػػعؼ االىتمػػػاـ بعقػػػد دكرات تدريبيػػػة ككرش عمػػػؿ متخصصػػػة " بنسػػػبة 
                                                                   % فػػػي المرتبػػػة الخامسػػة، ثػػػـ الفقػػػرة " عػػػدـ تعػػاكف المسػػػئكليف " فػػػي المرتبػػػة 29.1           مئكيػػة بمغػػػت 

           رنػػػة بأعبػػػاء                                                         %، ثػػػـ فػػػي المرتبػػػة السػػػابعة الفقػػػرة " قمػػػة أعػػػداد العػػػامميف مقا27.7              السادسػػػة بنسػػػبة 
                                                       % كقد اتضح لنا ذلؾ مف خػبلؿ عػدـ مشػاركة القػائـ باالتصػاؿ فػي 24.8                    العمؿ " بنسبة مئكية 

                                       اتخاذ القرارات كابداء آرائو في العمؿ. 

  % 19.1                                                                      أمػػا الفقػػرة " االفتقػػار إلػػى المينيػػة كاالحتػػراؼ" فقػػد جػػاءت بنسػػبة متدنيػػة بمغػػت 
       بالرضػا                                 ن ء القائـ باالتصاؿ بػأف لػدييـ شػعكران                                              في المرتبة الثامنة، كذلؾ كما الحظنا مف خبلؿ آرا

                                                         مف حيث أف مؤىميـ العممي يتناسب مع الكظائؼ التي يشغمكنيا.

                                                                          فيما جاءت الفقرة " عدـ تكافر ظركؼ صحية مناسبة مثؿ اإلضاءة كاالتساع كالرطكبة 
       معيقػات          ن                        %، كأخيران في المرتبػة األخيػرة مػف ال16.3                                         " في المرتبة قبؿ األخيرة بنسبة مئكية بمغت 

                                                                                   بحسب رأم القائـ باالتصاؿ جاءت الفقرة " ضػعؼ أدكات التكنكلكجيػا كالتكاصػؿ " بنسػبة مئكيػة 
                                                                          %، حيػػث تبػػيف لنػػا بأنػػو تتػػكفر بيئػػة عمػػؿ تكنكلكجيػػة جيػػدة فػػي المؤسسػػات الصػػحفية مػػف 15.6

                                                                               خبلؿ األجيزة كالمعدات التكنكلكجية التي سيمت عممية االتصاؿ كالتكاصؿ في بيئة العمؿ.

                                                                 انت نتيجة المحكر الخاص بالظركؼ المادية في الصحيفة كما ىك مكضح في      حيث ك
                                                            ( درجة متكسطة كتتكفر بيئة عمؿ مادية مناسبة لمقائـ باالتصاؿ.     11.7           الجدكؿ رقـ)

   (1 )   (    6111                                                                 كىػػػذه النتيجػػػة تتطػػػابؽ مػػػع النتيجػػػة التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا دراسػػػة )الػػػدريممي، 
                                      معالجػة المكضػكعات الصػحفية جػاء فػي مقدمػة                               تػدخؿ رؤسػاء التحريػر فػي تغطيػة ك            كالتي بينت 

     التػػػي    (2 )   (    6111                            ، كتتطػػابؽ مػػػع دراسػػة )المنيػػع،                                      المعكقػػات التػػي تكاجػػو حريػػػة العمػػؿ الصػػحفي
      كذلػؾ          المحميػة،        لؤلحػداث         الصػحفية         التغطيػة     عمػى      أكبػر       تػأثير     ليػا       مينية       الغير                 بينت أف العكامؿ

      كجػػػكد     عػػػدـ        ن    تػػػأثيران كأف       األكثػػػر   و      كثقافتػػػ         المجتمػػػع     قػػػيـ      جػػػاءت     حيػػػث          المينيػػػة،           بالمعكقػػػات        مقارنػػػة
    مػف     تحػد      التػي          المعكقػات                األحػداث مػف أبػرز    مػع         لمتعامػؿ       الصػحؼ    فػي       كاضػحة         تحريريػة       سياسة
        الصحفي.       العمؿ                          متميزة، يأتي بعدىا تقنية        تغطيات       تقديـ     عمى          الصحفييف      قدرة

                                                           

اعية في الصحافة الفمسطينية ( الدريممي، اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك مفيكمي الحرية كالمسئكلية االجتم1)
 .(:>1)ص ـ6117 -:611اليكمية خبلؿ الفترة 

 ( المنيع، المعكقات المينية الصحفية تجاه تغطية األحداث المحمية: دراسة ميدانية.2)
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        إدارية                  %( يكاجيكف عقبات  ;:                  (، التي بينت أف  )    ;611                         كتتشابو مع دراسة )عمراف،   
                                             تػػدخؿ مسػػئكلي التحريػػر فػػي عمميػػة النشػػر، كمطالبػػة      ليػػـ،        اإلدارة       تقػػدير     عػػدـ  :   فػػي       تتمثػػؿ       عديػػدة

  . (1 )     الكقت     نفس    في     عمؿ    مف       بأكثر         بالقياـ                 الصحيفة لممراسؿ

               عػػدـ كجػػكد بػػرامج               إذ  تكصػػمت إلػػى     (،    :611                                 كمػػا تشػػابيت مػػع دراسػػة )عبػػد الحميػػد،   
                                 في مجاؿ التدريب كالتأىيػؿ الصػحفي                                                      تدريبية حديثة كمتطكرة مثؿ التي تقدـ في الدكؿ المتقدمة 

  . (2 )                                              الربط التدريب النظرم بالتطبيؽ العممي كالميداني    عدـ   ك 

                                    مقترحات تطكير بيئة العمؿ الداخمية :- 2
 (: يكضح أىـ مقترحات القائـ باالتصاؿ لتطكير األداء الميني في بيئة 3.20جدكؿ )

 العمؿ الداخمية في الصحيفة
 % التكرار أىـ مقترحات التطكير
 42.6 60 اىتماـ اإلدارة كمتابعتيا القتراحات الصحفييف كأفكارىـ

 36.2 51 زيادة الدكرات التدريبية في المجاالت الصحفية كالدراية كالسبلمة المينية

 34.8 49 كتطكيره تفعيؿ نظاـ العقكبات كالجزاءات المعتمد في تحسيف األداء الميني لمعامميف

 34 48 ير استراتيجية الصحيفةتشجيع النيج التشاركي لتطك 

 34 48 عقد لقاءات دكرية بيف العامميف كاإلدارة العميا

 33.3 47 تحسيف الظركؼ الصحية كالمادية في الصحيفة

 30.5 43 تكفير الضمانات كالحقكؽ المالية لمعامميف في المؤسسات الصحفية

 29.8 42 في تنفيذ المياـ كاألعماؿتأىيؿ الككادر البشرية البلزمة الستخداـ التقنيات الحديثة 

 27.7 39 اطبلع العامميف عمى المكائح كاألنظمة كالقكانيف

 27 38 تكفير نظاـ معمكمات يقدـ تغذية راجعة فكرية عف األداء الميني

 24.1 34 تحديث تقنيات العمؿ لتسيـ في تطكير األداء الميني

 22.7 32 ؤية كرسالة الصحيفةتكفير منظكمة مف اإلجراءات كالسياسات لتحقيؽ ر 

                                                           

 عمراف، معكقات األداء الميني لممراسؿ الصحفي: دراسة ميدانية عمى المراسميف المحمييف بالصعيد (1)
 .(>=1)ص

 لحميد، "التأىيؿ كالتدريب في المؤسسات الصحفية كعبلقتو باألداء الميني لمصحفييف المصرييفعبدا (2)
 .(;>6)ص
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( أف أكثر المقترحات لتطكير األداء 7.61يتضح مف خبلؿ بيانات الجدكؿ رقـ )
اىتماـ الميني مف كجية نظر القائـ باالتصاؿ في الصحؼ الفمسطينية اليكمية، تمثمت في 

يادة ز %، تمييا :.86كجاءت بنسبة مئكية  اإلدارة كمتابعتيا القتراحات الصحفييف كأفكارىـ
%، 6.:7بنسبة مئكية بمغت الدكرات التدريبية في المجاالت الصحفية كالدراية كالسبلمة المينية

عقد لقاءات دكرية بيف كفقرة  تشجيع النيج التشاركي لتطكير استراتيجية الصحيفةتبلىا كؿ مف فقرة 
لصحية كالمادية في تحسيف الظركؼ ا % لكؿ منيما، ثـ جاءت فقرة34بنسبة  العامميف كاإلدارة العميا

تكفير الضمانات كالحقكؽ المالية كقد جاء المقترح %، 77.7بنسبة مئكية بمغت  الصحيفة
تأىيؿ الككادر البشرية البلزمة الستخداـ ثـ %، 71.9بنسبةلمعامميف في المؤسسات الصحفية 

عمى المكائح  ىا اطبلع العامميفبل%،  ت>.=6التقنيات الحديثة في تنفيذ المياـ كاألعماؿ بنسبة 
%، ثـ تكفير نظاـ معمكمات يقدـ تغذية راجعة فكرية عف األداء ;.;6كاألنظمة كالقكانيف بنسبة 

%، كجاء تحديث تقنيات العمؿ لتسيـ في تطكير األداء الميني بنسبة ;6الميني بنسبة 
%، كبنسبة قريبة منيا جاء تكفير منظكمة مف اإلجراءات كالسياسات لتحقيؽ رؤية 68.1

 %.;.66سالة الصحيفة بنسبة كر 

كلكي يتحقؽ التطكير في األداء الميني ال بد أف يبدأ بكجكد جك ديمقراطي يقكـ عمى 
الحرية كالعدؿ كالمساكاة، كبتكفير المزيد مف التدريب العممي كالدكرات لجميع القائميف 

ة الحديثة باالتصاؿ في المؤسسة الصحفية، كال بد مف استخداـ كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجي
كمكاكبة التطكر التكنكلكجي، ككؿ ما ىك مف شأنو أف يزيد مف فرص احتكاؾ القائـ باالتصاؿ 
بالعالـ الخارجي، لتطكير العمؿ الصحفي باستمرار، كتحسيف الدخؿ كتحقيؽ األماف كاالستقرار 
 الكظيفي ألنو يخمؽ أجكاء ابداعية، مع صرؼ مكافآت كحكافز لتشجيع العامميف كتحفيزىـ
                         ن        ن                                            باإلضافة إلى تطكيرىـ مينيا  كأخبلقيا ، كاختيار الككادر المتخصصة في الصحافة بمعنى 

 المينية في العمؿ الصحفي كالذم يؤدم بدكره إلى امتياف العمؿ الصحفي كاالبداع فيو.

      ن                                                                        كما أف  معرفة القائميف باالتصاؿ لؤلنظمة كالمكائح كالقكانيف التي تحكـ عمؿ المؤسسة 
عممكف بيا إذا كانت مرنة فإنيا تشجعيـ عمى االبتكار كاإلبداع كالبحث عف الصحفية التي ي

أساليب ككسائؿ جديدة لمكاجية المستجدات كاألحداث الطارئة، أما اذا تميزت بالركتينية 
كالجمكد فإنيا تجيض األفكار اإلبداعية لمقائميف باالتصاؿ، كبالتالي تعجز المؤسسة الصحفية 

 كالتغيرات مف حكليا. عف مكاجية المستجدات 

حيث  ،كترل الباحثة بأنو ال بد مف تكطيد العبلقات بيف القائميف باالتصاؿ كالرؤساء
دارة يؤدم إلى تحسيف األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ أف سيكلة االتصاؿ كالتكاصؿ مع اإل
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قديره كشعكره بالرضا في العمؿ، حيث يستطيع أف يفيـ عممو بشكؿ أفضؿ كيشعر بمشاركتو كت
لذاتو كثقتو في قدراتو، كما أنو يستطيع أف يتفيـ دكر اآلخريف مما يكلد لديو ركح التعاكف 
كالمشاركة كالتنسيؽ مع زمبلئو داخؿ مؤسستو الصحفية، مما يساعد عمى تقييـ األداء الميني 

قائميف ككذلؾ التحفيز كالدافعية لدم ال ،كزيادة انتاجية العمؿ كتحديد مؤشرات كمعايير األداء
 .(1)باالتصاؿ

 

 

 

 

 

 

                                                           

دراسة  –( منصكر، أثر عكامؿ البيئة الداخمية عمى الكالء التنظيمي مف كجية نظر المكظفيف اإلدارييف (1
 (.6>حالة عمى مكظفيف جامعة األقصى )ص 
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 المبحث الثاني
 اختبار فرضيات الدراسة 

 تقـك الباحثة في ىذا المبحث بعرض اختبار فرضيات الدراسة كعرض نتائجيا كمناقشتيا.

               الفرضية األكلى:   ن   أكالن : 
                                                                              يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية بيئة العمؿ الداخميػة كتطػكير األداء المينػي 

                  فمسطينية اليكمية.         بالصحؼ ال

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
فاعمية بيئة العمؿ الداخمية العالقة بيف اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس يكضح  :(3.21جدكؿ )

 كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية  

  (.Sig)تماليةالقيمة االح معامؿ االرتباط الفرض
                                                        عبلقػػػػة بػػػػيف فاعميػػػػة بيئػػػػة العمػػػػؿ الداخميػػػػة كتطػػػػكير األداء المينػػػػي   ال

                           بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.
*0.542 0.000 

  . 1   0.0                   ن                االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *

                 القيمػػة االحتماليػػة       ، كأف      0.542                         ( أف معامػػؿ االرتبػػاط يسػػاكم   21 . 3            الجػػدكؿ رقػػـ )     يبػػيف 
( Sig تسػػػاكم ).         كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عبلقػػػة  1   0.0                        كىػػػي أقػػػؿ مػػػف مسػػػتكم الداللػػػة   0.000 ،                         

                                                                                 طرديػػو ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف فاعميػػة بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة كتطػػكير األداء المينػػي بالصػػحؼ 
نسػانية كأسػرية بػيف                        الفمسطينية اليكمية.                                                                كتعزك الباحثػة ذلػؾ إلػى أف كجػكد عبلقػات شخصػية كا 

                                                    كمية، كرضاىـ عف المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا، كرضا                                   العامميف داخؿ الصحؼ الفمسطينية الي
                                                                                  العػػامميف عػػف األجيػػزة كالمعػػدات المتػػكفرة فػػي مكػػاف عمميػػـ، كرضػػاىـ عػػف بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة 

                                                                بشكؿ عاـ ساىـ في تطكير أدائيـ الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.
  :   ىي          الفرضيات            مجمكعة مف                عف ىذه الفرضية      نبثؽ  كي

                                                        ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف العالقػػات الشخصػػية بػػيف القػػائـ باالتصػػاؿ           يكجػػد عالقػػة  - 1
                                                      كزمالئو كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
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بيف القائـ باالتصاؿ العالقات الشخصية العالقة بيف اختبار معامؿ بيرسكف لقياس يكضح  :(3.22جدكؿ )
 كزمالئو كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية  

  (.Sig)القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفرض
                                              بػػيف العبلقػػات الشخصػػية بػػيف القػػائـ باالتصػػاؿ كزمبلئػػو         العبلقػػة

                                              كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية
*0.292 0.000 

  . 1   0.0       ن                إحصائيان عند مستكم داللة             االرتباط داؿ *

       القيمػػػػػة       ، كأف      0.292                         ( أف معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط يسػػػػػاكم   22 . 3            الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )        يتضػػػػػح مػػػػػف 
                  كىػذا يػدؿ عمػى كجػكد    1   0.0                        كىػي أقػؿ مػف مسػتكم الداللػة    ،     0.000          .( تسػاكمSig           االحتمالية )

                                                                           عبلقػػػة طرديػػػو ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف العبلقػػػات الشخصػػػية بػػػيف القػػػائـ باالتصػػػاؿ كزمبلئػػػو
                                               كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                              كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الجك العاـ لمعمؿ داخؿ الصحؼ الفمسطينية اليكميػة تربطػو 
نسػػػانية بػػػيف القػػػائـ باالتصػػػاؿ كزمبلئػػػو؛ نظػػػران النتشػػػار ركح العمػػػؿ                                                              ن                  عبلقػػػات شخصػػػية كأسػػػرية كا 

                                  ير األداء المينػػي بالصػػحؼ الفمسػػطينية                   ممػػا يسػػاعد عمػػى تطػػك    ،                            كفريػػؽ فػػي بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة
         اليكمية.

                                                                        يكجد عالقة ذات داللػة إحصػائية بػيف ظػركؼ العمػؿ الماديػة فػي مقػر الصػحيفة كتطػكير  - 2
                                        األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة العالقة بيف بيرسكف لقياس  اختبار معامؿيكضح  :(3.23جدكؿ )

 كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية

القيمة  معامؿ االرتباط الفرض
  (.Sig)االحتمالية

                                                   بيف ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة كتطكير األداء         العبلقة
                                 الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية

*0.486 0.000 

  . 1   0.0                   ن                االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
 

   .( Sig                  القيمػػػة االحتماليػػػة )      ، كأف    496 . 0                         ( أف معامػػػؿ االرتبػػػاط يسػػػاكم   23 . 3      جػػػدكؿ )     يبػػػيف 
                                        ، كىذا يدؿ عمى كجكد عبلقة طرديو ذات داللة  1   0.0                        كىي أقؿ مف مستكم الداللة   0.000       تساكم
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                           كتطػػػػػكير األداء المينػػػػػي بالصػػػػػحؼ                                                إحصػػػػػائية بػػػػػيف ظػػػػػركؼ العمػػػػػؿ الماديػػػػػة فػػػػػي مقػػػػػر الصػػػػػحيفة
  .                  الفمسطينية اليكمية

                                           ة المحيطة كظركؼ العمؿ المادية جيدة مف كجية  ي                                      كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف العكامؿ البيئ
                                                                                نظػػر القػػائـ باالتصػػاؿ داخػػؿ الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة، إذ أف اإلضػػاءة كاالنػػارة عمػػى سػػبيؿ 

                                           ـ في اتقاف العمػؿ كتييئػة الجػك المناسػب لمعمػؿ                           ن              المثاؿ ال الحصر تعطى تركيزان أكثر كعامؿ مي
                                                                               داخػػؿ مقػػر الصػػحيفة، كتتضػػمف جميػػع األدكات كاألجيػػزة كالمعػػدات كالتقنيػػات الحديثػػة،  بػػذلؾ 
                                                                                     تشكؿ بيئة العمؿ المادية دكر أساسي في تشكيؿ بيئة العمؿ الداخمية،  كىذا يساىـ فػي تطػكير 

         اليكمية.                                              األداء الميني لدل العامميف في الصحؼ الفمسطينية 
 

 

                                                                      يكجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف األنظمػػة كالمػػكائح المعمػػكؿ بيػػا فػػي الصػػحيفة  - 3
                                               كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
نظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في األ العالقة بيف اختبار معامؿ بيرسكف لقياس يكضح :(3.24جدكؿ )

 الصحيفة كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية

  (.Sig)القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفرض
                                                  بػػػيف األنظمػػػة كالمػػػكائح المعمػػػكؿ بيػػػا فػػػي الصػػػحيفة كتطػػػكير         العبلقػػػة

                                       األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية
*0.443 0.000 

  . 1   0.0          ن                اؿ إحصائيان عند مستكم داللة          االرتباط د*

       القيمػػػػػة       ، كأف    443 . 0                         ( أف معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط يسػػػػػاكم   24 . 3          جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ )  ال            تشػػػػػير نتػػػػػائج
                  كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد    1   0.0                        كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة   0.000         .( تسػػاكم Sig           االحتماليػػة )

       كتطػػكير                                                                         عبلقػػة طرديػػو ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف األنظمػػة كالمػػكائح المعمػػكؿ بيػػا فػػي الصػػحيفة
                                        األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                       كتعػػػػزك الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى أف رضػػػػا العػػػػامميف داخػػػػؿ الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػػة عػػػػف 
                                                                         األنظمػػػة كالمػػػكائح المعمػػػػكؿ بيػػػا فػػػػي الصػػػحؼ يسػػػػاعد عمػػػى تطػػػػكير األداء المينػػػي بالصػػػػحؼ 

                    الفمسطينية اليكمية.
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                                    ا كأدكات االنتاج الصػحفي كتطػكير األداء                                        يكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تكنكلكجي - 4
                                  الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
لكجيا كأدكات االنتاج الصحفي ك تكنبيف  اختبار معامؿ بيرسكف لقياس العالقةيكضح  :(3.25جدكؿ )

 لفمسطينية اليكميةكتطكير األداء الميني بالصحؼ ا

  (.Sig)القيمة االحتمالية معامؿ االرتباط الفرض
                                          بػػػيف تكنكلكجيػػػا كأدكات االنتػػػاج الصػػػحفي كتطػػػكير         العبلقػػػة

                                       األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية
*0.493 0.000 

  . 1   0.0                   ن                االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *

   .( Sig                  القيمػة االحتماليػة )      ، كأف      0.493                         ( أف معامؿ االرتباط يسػاكم   25 . 3      جدكؿ )     يبيف 
                                 كىػػذا يػػدؿ عمػػى كجػػكد عبلقػػة طرديػػو ذات    1   0.0                        كىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتكم الداللػػة   0.000      تسػػاكم 

                                                                           داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف تكنكلكجيػػػػا كأدكات االنتػػػػاج الصػػػػحفي كتطػػػػكير األداء المينػػػػي بالصػػػػحؼ 
                    الفمسطينية اليكمية.

                            حديثػػػػة كاسػػػػتخداميا فػػػػي التكاصػػػػؿ                                               كترجػػػػع الباحثػػػػة ذلػػػػؾ إلػػػػى أف مكاكبػػػػة التكنكلكجيػػػػا ال
                                                                يجابية عمى القائميف باالتصاؿ، كتساىـ في صقؿ مياراتيـ كابداعيـ في  إ                   كاالتصاؿ تعكد بآثار 

           ن                                                          العمؿ كصكالن إلى تطكرىـ في األداء الميني داخؿ الصحؼ الفمسطينية اليكمية.

                 الفرضية الثانية:     ن   ثانيان : 
                                   العمػؿ الداخميػة كدرجػة الرضػا عػف بيئػػة                                             يكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف فاعميػة بيئػػة

                العمؿ الداخمية.

                                                                  تـ استخداـ اختبار معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العبلقة بيف المتغيريف.
فاعمية بيئة العمؿ الداخمية كدرجة الرضا العالقة بيف اختبار معامؿ بيرسكف لقياس يكضح  :(3.26جدكؿ )

 عف بيئة العمؿ الداخمية

  (.Sig)القيمة االحتمالية طمعامؿ االرتبا الفرض
                                           بػػػيف فاعميػػة بيئػػػة العمػػؿ الداخميػػػة كدرجػػة الرضػػػا         العبلقػػة

 0.000 0.822*                       عف بيئة العمؿ الداخمية

  . 1   0.0                   ن                االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة *
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   .( Sig                  القيمة االحتمالية )      ، كأف   22   0.8                         ( أف معامؿ االرتباط يساكم   26 . 3      جدكؿ )     يبيف 
                 ة طرديو قكية ذات                      كىذا يدؿ عمى كجكد عبلق   1   0.0                  ؿ مف مستكم الداللة       كىي أق  0.000      تساكم 

                                                                                داللة إحصائية بيف فاعمية بيئة العمؿ الداخمية كدرجة الرضا عف بيئة العمؿ الداخمية.

                                                                               كيمكف القكؿ بأف العامؿ إذا شعر بأنو لكي يصؿ إلى الرضا الكظيفي ال بد لو مف تحقيػؽ 
                                            يعمؿ عمػػى تحقيػػؽ أداء عػػاؿ لكػػي يحصػػؿ عمػػى مكافػػآت                                 مسػػتكل أداء جيػػد فػػي العمػػؿ، حينيػػا سػػ

                                                                                  كحػػكافز كترقيػػات تشػػعره بالرضػػا عػػف أدائػػو، كعنػػدما يزيػػد رضػػاه عػػف عممػػو تػػزداد حماسػػتو لمعمػػؿ 
  ، (1 )                                                                                        كيزيد انتماؤه لو كاقبالو عميو كترتفع معنكياتو، كبذلؾ ترتفع إنتاجيتو، كيتحسف كيتطكر أداؤه

                                         ر عناصػػر البيئػػة الداخميػػة بشػػكؿ جيػػد فإنػػو مػػف                                      كتعػػزك الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أنػػو نتيجػػة لتػػكاف
  . (2 )                                                                       الطبيعي أف يتكلد الشعكر بالرضا لدل القائـ باالتصاؿ عف بيئة عممو الداخمية

                             يجابيػػة كيعتبػػر مػػف أىػػـ العكامػػؿ                                                كمػػا أف الرضػػا يسػػيـ فػػي ازديػػاد المشػػاعر اإلنسػػانية اإل
                   ء كاالنتمػػػاء كالشػػػعكر                                                            لتنميػػػة المػػػكارد البشػػػرية كخصكصػػػا كأف رضػػػا المكظػػػؼ يعػػػزز لديػػػو الػػػكال

                                                             بالمسؤكلية كما يؤدم الرضا إلي اإلبداع كالعمؿ الخبلؽ كالتجديد .

              الرضػا الػكظيفي     بػيف                     عمػى المسػتكل النظػرم     ن كثيقػان    ن ان    بينػ   ن ان       ارتباطػ         أف ىنػاؾ             كيمكف القكؿ بػ    
        القناعػػة   ك          كالسػعادة           باالرتيػػاح     لديػو                 إيجػػاد شػعكر نفسػػي                   الفػرد العامػػؿ عمػى      تسػػاعد        ، فيػي       الحػكافز  ك 

                                                                    الحاجات كالتكقعات مع محتكل العمؿ نفسو كبيئتو كالعمؿ عمى تنميػة الثقػة   ك             عيا الرغبات     إلشبا
                                                     كتحقيػؽ التكيػؼ مػع العكامػؿ كالمػؤثرات البيئيػة الخارجيػة                      مؤسستو التػي يعمػؿ بيػا،             ك كاالنتماء ل

  . (3 )                                العمؿ مما يؤدم إلى الرضا الكظيفي                 التي تحيط بو في         الداخمية   ك 

                 الفرضية الثالثة:     ن   ثالثان : 
                                          فاعميػػة بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة فػػي تطػػكير األداء          فػػي درجػػة                           يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 

                              الديمكغرافيػػة كالكظيفيػػة لمقػػائـ          متغيػػرات  ال                                          المينػػي بالصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة تعػػزل إلػػى 
                                                      النػكع، الحالػة االجتماعيػة، العمػر، المؤىػؿ العممػي، التخصػص  )                     باالتصاؿ فػي ىػذه الصػحؼ 

   (.                                           لكظيفي، اسـ الصحيفة، سنكات الخبرة، المحافظة                العممي، المسمى ا
 

                                                           

دراسة حالة جامعة  –ظيفي عمى أداء المكظفيف في المؤسسات الجامعية حناف، سياـ، أثر الرضا الك  (1)
       (.  116البكيرة )ص 

 (.1:-81بف رحمكف، بيئة العمؿ الداخمية كأثرىا عمى األداء )ص ص (2)
 .(>1 )ص الشمرم، دكر بيئة العمؿ الداخمية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيمي (3)
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                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطػكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 1
                                                       الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير النكع.

                عمػؿ الداخميػة فػي                    حكؿ )فاعمية بيئػة ال      لفركؽ        لقياس ا  t                                     الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
                    عزل لمتغير )النكع(. ت                                              تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية( 

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني  فيلفركؽ لقياس ا tيكضح اختبار  :(3.27جدكؿ )
 لمتغير )النكع( بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل

 المجاؿ
قيمة  المتكسطات

 )ت(
 القيمة

 إناث ذككر االحتمالية
 0.215 1.247 3.70 3.88 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.004 2.924 3.35 3.73 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة
 0.840 0.202- 3.12 3.08 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.876 0.157 3.40 3.43 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي
 0.281 1.083 3.39 3.53 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.014 2.499 3.65 3.92 الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني
     1.96    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )   139                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
     2.58    ( =     0.01      داللة )             ( كعند مستكل    139                                 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 

مف قيمة "ت" الجدكلية عند  أكبر( أف قيمة "ت" المحسكبة 3.27يتضح مف الجدكؿ )
ة، كاقع "ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفالمحاكر التالية ( في 0.05مستكل داللة )

كانت حيث  أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير النكع، األداء الميني، أم
" الجدكلية عند تمف قيمة " أقؿ" المحسكبة تقيمة " بينما كانت (.الذككرلصالح فئة ) ؽالفرك 

، " العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالتالية كر امحال( في 0.05مستكل داللة )
ال تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي"، أم أنو ، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 النكع.فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير تكجد 

                    درجػة عاليػة مػف الرضػا    ا       ف لػدييم ا                                               كترل الباحثة أف ىذه النتيجة منطقيػة، كػكف الشػريحت
                                                                               عػػػف عبلقػػػاتيـ الشخصػػػية كاإلنسػػػانية فيمػػػا بيػػػنيـ كبػػػيف زمبلئيػػػـ بالعمػػػؿ، كعػػػف البيئػػػة الماديػػػة 

                         اخػػػؿ المؤسسػػػة الصػػػحفية، كعػػػف                                                        المحيطػػػة بمقػػػر العمػػػؿ، كعػػػف المػػػكائح كالقػػػكانيف المعمػػػكؿ بيػػػا د
                                                                                      األدكات كالمعدات المستخدمة فييا، كتتشابو ىذه النتيجة مػع النتيجػة التػي تكصػمت إلييػا دراسػة 
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                                                                    كالتي بينت عدـ تأثير متغير النكع عمى درجة تػأثير العكامػؿ المػؤثرة عمػى     ،  (    2013        )األكشر، 
  . (1 )                                      القائميف باالتصاؿ في الصحؼ عينة الدراسة

         حيػػػث بينػػػت    ، (    2007                                      النتيجػػػة التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا دراسػػػة )أحمػػػد،               كمػػػا تشػػػابيت مػػػع   
                                                                                   الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تبعا لمتغير النكع في 

  . (2 )               مجاالت الدراسة

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء  في درجةيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -2
 فمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية.الميني بالصحؼ ال

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير الحالة االجتماعية.3.28كالجدكؿ رقـ )

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير  فيؽ لفركلقياس ااختبار تحميؿ التبايف يكضح  :(3.28جدكؿ )
 لمتغير )الحالة االجتماعية( األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل

 المحكر
قيمة  المتكسطات

 )ؼ(
القيمة 
 أرمؿأك  مطمؽ أعزب متزكج االحتمالية

 0.53 0.63 4.08 3.73 3.86 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.88 0.13 3.80 3.64 3.64 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.29 1.26 3.77 3.13 3.05 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.40 0.91 3.87 3.42 3.40 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.38 0.97 3.88 3.48 3.49 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.16 1.84 3.94 3.68 3.91 لدرجة الكمية لكاقع األداء المينيا

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )138  ، 2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                 كعند مستكل داللة )  (138  ، 2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

 

                                                           

لقائميف باالتصاؿ كعبلقتيا بفنكف التحرير الصحفي في بعض الصحؼ ( األكشر، العكامؿ المؤثرة عمى ا1)
 .(879)ص المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية مقارنة

 أحمد، الرضا الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية: دراسة ميدانية في قطاع غزة (2)
  .(=;1)ص
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ية عند أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكل (3.28)يتضح مف الجدكؿ 
( في جميع  المحاكر "العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو، 0.05مستكل داللة )

ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة، 
ة تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الدرجة الكمية لبلستبانة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية، الدرج

الكمية لبلستبانة كاقع األداء الميني"، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 
 الحالة االجتماعية. 

ال يكجد اختبلؼ بيف الفئات المختمفة لمحالة أنو كىذا يثبت صحة الفرضية، أم 
قي حيث ال ، كىذا منطاالجتماعية حكؿ فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني

فرؽ بيف آراء القائـ باالتصاؿ حكؿ فاعمية بيئة العمؿ تعزل لمحالة االجتماعية، فالتأثير بنفس 
 . المستكل

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء  في درجةيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -3
 الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير العمر.

صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتحقؽ مف 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير العمر.3.29كالجدكؿ رقـ )

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف :يكضح (3.29جدكؿ )
 لمتغير )العمر(  سطينية اليكمية تعزلتطكير األداء الميني بالصحؼ الفم

 المحكر
 المتكسطات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
أقؿ مف  االحتمالية

 سنة 30
- 30مف 
 سنة 40

 -40مف 
 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ 
 كزمبلئو

3.75 3.77 3.92 4.32 2.022 0.114 

 0.326 1.163 3.94 3.67 3.53 3.69 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.475 0.839 3.33 3.13 2.91 3.19 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.082 2.279 3.94 3.38 3.28 3.50 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.127 1.933 3.89 3.53 3.37 3.54 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.157 1.762 4.21 3.93 3.79 3.81 ة لكاقع األداء المينيالدرجة الكمي

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )   137  ، 3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                 كعند مستكل داللة )  (   137  ، 3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
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د ( أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عن3.29يتضح مف الجدكؿ )
( في جميع المحاكر "العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو، 0.05مستكل داللة )

ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة، 
تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية ،الدرجة الكمية 

 أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير العمر.  "،األداء المينيلكاقع 

                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 4
                                                               الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

ة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحث
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير المؤىؿ العممي.3.30كالجدكؿ رقـ )

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف يكضح  :(3.30جدكؿ )
 لمتغير )المؤىؿ العممي( لتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعز 

 المحكر
 المتكسطات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
دبمـك أك  ثانكم االحتمالية

 متكسط
دراسات  بكالكريكس

 عميا
 0.929 0.074 3.81 3.84 3.89 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.277 1.296 3.72 3.59 3.82 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.603 0.508 3.01 3.15 2.94 نظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفةاأل

 0.499 0.698 3.29 3.43 3.55 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.883 0.124 3.46 3.50 3.55 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.894 0.112 3.89 3.87 3.82 الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                 كعند مستكل داللة )  (   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند  (3.30)يتضح مف الجدكؿ 
شخصية بيف القائـ باالتصاؿ ( في ىذه جميع المحاكر "العبلقات ال0.05مستكل داللة )

كزمبلئو، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في 
الصحيفة، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الدرجة الكمية لبلستبانة فاعمية بيئة العمؿ 

فركؽ ذات داللة الداخمية، الدرجة الكمية لبلستبانة كاقع األداء الميني"، أم أنو ال تكجد 
إحصائية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. كتتشابو ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا 
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حيث بينت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل  (2007دراسة )أحمد، 
 .(1)                  ن                                      الرضا الكظيفي تبعا  لمتغير المؤىؿ العممي في مجاالت الدراسة

ضية، كيؤكد عمى عدـ كجكد اختبلؼ بيف المؤىبلت العممية كىذا يثبت صحة الفر 
 المختمفة في أف فاعمية بيئة العمؿ تؤثر عمى األداء الميني ليـ.

                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 5
  .                                                             الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير التخصص العممي

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير التخصص العممي.3.31كالجدكؿ رقـ )

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف يكضح  :(3.31جدكؿ )
 لمتغير )التخصص العممي( اء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزلتطكير األد

 المحكر
 المتكسطات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
صحافة  االحتمالية

عالـ        كا 
عالقات 
 عامة

 أخرل لغات

 0.667 0.523 3.84 3.99 3.90 3.79 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.062 2.504 3.48 4.01 3.65 3.59 حيفةظركؼ العمؿ المادية في مقر الص

 0.000 8.311 2.27 3.74 3.43 2.96 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.004 4.633 3.05 3.88 3.56 3.33 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.001 5.581 3.16 3.91 3.64 3.41 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.003 4.774 3.56 4.19 3.98 3.80 جة الكمية لكاقع األداء المينيالدر 

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )137  ، 3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                 كعند مستكل داللة )  (137  ، 3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

دكلية عند " الجؼمف قيمة " أقؿ" المحسكبة ؼ( أف قيمة "3.31يتضح مف الجدكؿ )
، "العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالمحاكر التالية ( في 0.05مستكل داللة )

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ال أنو  ة"، أمظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيف
" الجدكلية عند ؼمف قيمة " أكبر" المحسكبة ؼقيمة " بينما كانت ،التخصص العمميلمتغير 

، " العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالتالية كر امحال( في 0.05ستكل داللة )م
الدرجة الكمية ، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

                                                           

 تصاؿ في الصحافة الفمسطينية: دراسة ميدانية في قطاع غزةأحمد، الرضا الكظيفي لدل القائـ باال (1)
  .(=;1)ص
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التخصص لكاقع األداء الميني"، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 
كالتي بينت عدـ  ،(2013تتشابو مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة )األكشر، ك  العممي.

تأثير متغير التخصص عمى درجة تأثير العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ في الصحؼ 
 .(1)عينة الدراسة

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء  في درجةيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -6
 ميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير المسمى الكظيفي.ال

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير المسمى الكظيفي.3.32كالجدكؿ رقـ )

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ حادم لقياس ااألاختبار تحميؿ التبايف :يكضح ( 3.32جدكؿ )
 تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل لمتغير )المسمى الكظيفي(

 المحاكر

 المتكسطات
قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
 االحتمالية

رير
 تح

س
رئي

رير 
 تح

دير
م

رير 
 تح

تير
سكر

 

حرر
م

كر 
مص

تب 
كا

 

كب
مند

ؿ/ 
راس

م
 

كم
 لغ
قؽ
مد

في 
صح

رج 
مخ

 

العالقات الشخصية بيف 
 0.33 1.15 3.98 3.85 3.45 3.76 3.72 3.86 3.85 4.40 3.96 القائـ باالتصاؿ كزمالئو

ظركؼ العمؿ المادية 
 0.39 1.07 4.00 3.72 3.37 3.74 3.45 3.67 3.65 3.58 3.30 في مقر الصحيفة

األنظمة كالمكائح المعمكؿ 
 0.06 1.94 3.63 3.16 2.70 3.74 2.70 2.96 3.50 2.81 3.75 بيا في الصحيفة

تكنكلكجيا كأدكات 
 0.11 1.67 3.73 3.47 2.88 3.40 3.30 3.45 3.69 3.11 3.67 االنتاج الصحفي

الدرجة الكمية لفاعمية 
 0.13 1.60 3.83 3.55 3.10 3.66 3.29 3.49 3.67 3.48 3.67 بيئة العمؿ الداخمية 

كاقع لالدرجة الكمية 
 0.15 1.53 3.95 4.14 3.58 3.60 3.86 3.91 3.65 3.75 3.81 األداء الميني

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )132  ،  8                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                 كعند مستكل داللة )  (132  ،  8                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

                                                           

( األكشر، العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ كعبلقتيا بفنكف التحرير الصحفي في بعض الصحؼ 1)
 .(879)ص المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية مقارنة
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د ( أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدكلية عن3.32يتضح مف الجدكؿ )
( في ىذه جميع المحاكر "العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ 0.05مستكل داللة )

كزمبلئو، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة"، أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة 
أم ال يكجد اختبلؼ بيف المسميات الكظيفية ، إحصائية تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

بيئة العمؿ الداخمية كاألداء الميني، كىذا يثبت صحة الفرضية عمى ىذه المختمفة حكؿ فاعمية 
(، كالتي 2013كتختمؼ ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة )األكشر،  المحاكر.

بينت أف المسمى الكظيفي مف العكامؿ التي تؤثر عمى أداء القائميف باالتصاؿ، كقد يرجع ىذه 
 .(1)كمجتمع الدراسة االختبلؼ الختبلؼ عينة

                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 7
                                                             الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير اسـ الصحيفة.

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم كالجدكؿ رقـ 
 نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير اسـ الصحيفة. ( يبيف3.33)

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف يكضح  :(3.33جدكؿ )
 لمتغير )اسـ الصحيفة( تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل

 المحكر
 المتكسطات

القيمة  قيمة )ؼ(
الحياة  األياـ القدس الحتماليةا

 فمسطيف الجديدة

 0.21 1.52 3.62 3.76 3.95 3.94 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.18 1.65 3.52 3.49 3.72 3.79 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.00 20.74 2.86 2.26 3.72 3.24 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.00 10.47 3.30 2.91 3.72 3.62 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.00 10.82 3.33 3.11 3.78 3.65 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.03 3.04 3.76 3.78 4.06 3.76 الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

     3.82    ( =     0.01      داللة )             ( كعند مستكل    137  ،  3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )   137  ،  3                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

                                                           

تصاؿ كعبلقتيا بفنكف التحرير الصحفي في بعض الصحؼ العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باال( األكشر، (1
 (.879)ص المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية مقارنة
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" الجدكلية عند ؼمف قيمة " أقؿ" المحسكبة ؼ( أف قيمة "3.31يتضح مف الجدكؿ )
، العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو"المحاكر التالية ( في 0.05مستكل داللة )
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ال أنو  ، أم"ةمادية في مقر الصحيفظركؼ العمؿ ال

" الجدكلية عند ؼمف قيمة " أكبر" المحسكبة ؼقيمة " بينما كانت ،اسـ الصحيفةلمتغير 
، " العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالتالية كر امحال( في 0.05مستكل داللة )

الدرجة الكمية ، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، بيا في الصحيفةاألنظمة كالمكائح المعمكؿ 
 .اسـ الصحيفة"، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير لكاقع األداء الميني

                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 8
                                 مية تعزل إلى متغير سنكات الخبرة.                              الميني بالصحؼ الفمسطينية اليك 

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم كالجدكؿ رقـ 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير سنكات الخبرة.3.34)

العمؿ الداخمية في  فاعمية بيئة فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف :يكضح (3.34جدكؿ )
 لمتغير )سنكات الخبرة( تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل

 المحاكر
 المتكسطات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
أقؿ مف  االحتمالية

 سنكات 5
 – 5مف 
 سنكات 10

أكثر مف 
 سنكات 10

 0.00 7.55 4.12 3.62 3.87 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.00 7.72 3.90 3.43 3.70 ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

 0.10 2.35 3.08 2.94 3.41 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.11 2.26 3.55 3.27 3.53 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.01 5.41 3.66 3.31 3.63 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية 

 0.08 2.54 4.01 3.80 3.77 الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
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لجدكلية عند ( أف قيمة "ؼ" المحسكبة أقؿ مف قيمة "ؼ" ا3.34يتضح مف الجدكؿ ) 
، ( في ىذه جميع المحاكر "األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة0.05مستكل داللة )

تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الدرجة الكمية لبلستبانة كاقع األداء الميني"، أم أنو ال 
سابؽ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة. كما يتضح مف الجدكؿ ال

( في المحاكر 0.05أف قيمة "ؼ" المحسكبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة )
التالية "العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو، ظركؼ العمؿ المادية في مقر 
الصحيفة، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة"، أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة 

كتتشابو ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا  .ل لمتغير سنكات الخبرةإحصائية تعز 
تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في درجة التعرض  حيث بينت ، (2013دراسة )الزياني، 

 .(1)لمضغكط في ضكء سنكات الخبرة

كالتي  ،(2013كتتعارض ىذه النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إلييا دراسة )األكشر، 
نت عدـ تأثير متغير سنكات الخبرة كمتغير االقامة عمى درجة تأثير العكامؿ المؤثرة عمى بي

 .(2)القائميف باالتصاؿ في الصحؼ عينة الدراسة

 
                                          فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير األداء          في درجة                           يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   - 9

          المحافظة.                                                 الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل إلى متغير

لمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قامت الباحثة باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم كالجدكؿ رقـ 
 ( يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمتغير المحافظة.3.35)
 

 

 

 

 

 

                                                           

دراسة ميدانية عمى عينة  -الزياني، الضغكط المينية المؤثرة عمى القائـ باالتصاؿ في الصحافة البحرينية  (1)
 (:89-877ص) مف الصحفييف في الصحافة اليكمية البحرينية

( األكشر، العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ كعبلقتيا بفنكف التحرير الصحفي في بعض الصحؼ 2)
 .(879)ص المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية مقارنة
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فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في  فيلفركؽ األحادم لقياس ااختبار تحميؿ التبايف يكضح  :(3.35جدكؿ )
 لمتغير )المحافظة( تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية تعزل

 المحاكر
 المتكسطات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
المحافظات  االحتمالية

المحافظات  القدس الجنكبية
 الشمالية

 0.28 1.30 4.18 3.88 3.73 العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

 0.12 2.13 4.04 3.70 3.51 مقر الصحيفة ظركؼ العمؿ المادية في

 0.06 2.82 3.57 3.21 2.83 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

 0.03 3.77 4.00 3.50 3.22 تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي

 0.02 3.95 3.95 3.57 3.33 الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية

 0.16 1.87 4.16 3.90 3.76 ء المينيكاقع األدالالدرجة الكمية 

     3.82    ( =     0.01                   ( كعند مستكل داللة )   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )
       2.62    ( =     0.05                   ( كعند مستكل داللة )   138  ،  2                          ؼ الجدكلية عند درجة حرية )

مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند  أكبر( أف قيمة "ؼ" المحسكبة 3.35يتضح مف الجدكؿ )
"تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي"، أم أنو تكجد فركؽ محكر ( في 0.05مستكل داللة )

ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المحافظة. كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" 
( في المحاكر التالية " 0.05مف قيمة "ؼ" الجدكلية عند مستكل داللة ) أقؿالمحسكبة 

، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، زمبلئوالعبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ ك 
ال كاقع األداء الميني"، أم أنو لالدرجة الكمية ، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

  .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المحافظة
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 المبحث الثالث
 خالصة نتائج الدراسة كتكصياتيا

 

عرض خبلصة مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، تقكـ الباحثة في ىذا المبحث ب
      ن                                                                     كبناء  عمييا كفي ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة تقدـ عدد مف التكصيات.  

 

 :الدراسة نتائجخالصة    ن  أكال : 
 نتائج الدراسة:أىـ  .1

ة إلى كجكد تدنى في المغات التي يعرفيا القائميف باالتصاؿ خاصة أظيرت نتائج الدراس -أ 
 %.0.7بنسبة  %، كالفرنسية10.6ية إذ بمغت النسبة مغة العبر في ال

عدـ االىتماـ الكثير بالدكرات التي يشارؾ بيا القائميف باالتصاؿ بينت نتائج الدراسة  -ب 
%، ككذلؾ في عدد الدكرات التي تككف أكثر مف 18.4الخاصة بتغطية الحركب إذ بمغت 

 %.4.2دكرة إذ بمغت نسبتيا  15

دنى في األنشطة العممية التي يشارؾ فييا القائمكف باالتصاؿ كخاصة أظيرت الدراسة ت -ج 
 المحاضرات التي لـ تحصؿ عمى أم نسبة.

%، في حيف أظيرت تدنى 40.4بينت الدراسة ارتفاع المشاركة في حمبلت التغريد بنسبة  -د 
%، كالمسيرات التي بمغت نسبتيا 19.1فيما يتعمؽ باالعتصامات إذ بمغت نسبتو 

18.4.% 

الصحفية عبلقات إنسانية بيف القائميف باالتصاؿ في المؤسسات  كجكدنت الدراسة بي -ق 
، كما أف ىناؾ عبلقات تفاىـ كانسجاـ بيف %88.4الفمسطينية إذا جاءت بكزف نسبي 

، كما أنو  %83.8العامميف في الصحؼ اليكمية كبيف زمبلئيـ في العمؿ بكزف نسبي 
بعض أداء  فيفمسطينية اليكمية كالقائـ باالتصاؿ يكجد تعاكف بيف العامميف في الصحؼ ال

في حيف جاءت تنظيـ المؤسسة الصحفية أنشطة ترفييية  %.83بكزف نسبي  األعماؿ
 %.77.4كأسرية يمتقي فييا الزمبلء في المرتبة األخيرة بنسبة 

أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تكفر ظركؼ العمؿ المادية كانت لئلضاءة المناسبة  -ك 
، في حيف تدني بالنسبة لضكضاء كتكفر العزؿ الصكتي بنسبة %81ة بكزف نسبي كالكافي
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أف درجة الرضا لدل ، ك %73.8%. ككانت الدرجة الكمية لممحكر جيدة بنسبة 68
 %.74.8القائميف باالتصاؿ عف العبلقات الشخصية كاإلنسانية بدرجة جيدة بنسبة 

بإبداء الرأم كالمشكرة تسمح كمية الصحؼ الفمسطينية اليأظيرت نتائج الدراسة أف   -ز 
%، كما أف العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية 73لمعامميف فييا كفيما بينيـ بنسبة 

%، كما تبيف أف الصحؼ 67يركف أف األنظمة كالمكائح كاضحة كمعمنة لمجميع بنسبة 
 %.55.8 الكظيفي بنسبة كاإلبداعالفمسطينية ال تقدـ حكافز مادية كمعنكية لئلنجاز 

لدييـ رضا عف المكائح كالقكانيف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية  كالقائميف باالتصاؿ
%، ىناؾ رضا بشكؿ عاـ 62.8المعمكؿ بيا داخؿ الصحؼ الفمسطينية اليكمية بنسبة 

لدل العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى األنظمة كالمكائح المنظمة لمعمؿ داخؿ 
 .%65الصحؼ بنسبة 

كجكد بيئة تكنكلكجية حديثة داخؿ مقرات الصحؼ الفمسطينية اليكمية تشجع العامميف  تبيف -ح 
داخؿ الصحؼ عمى العمؿ كتساعدىـ في انجاز أعماليـ بكفاءة كبطريقة مثمى بنسبة 

%، كما تتكفر في الصحؼ الفمسطينية اليكمية طرؽ ككسائؿ حديثة لبلتصاؿ 76.8
ارة الصحؼ الفمسطينية تقكـ بعمؿ صيانة دكرية %، كما أف إد75.6كالتكاصؿ بنسبة 

%، كما أف ىناؾ عدـ اىتماـ مف الصحؼ 74.4لؤلجيزة كالمعدات االلكتركنية بنسبة 
الفمسطينية اليكمية بإرساؿ العامميف لدييا إلى دكرات خارجية مف أجؿ تعمـ التكنكلكجيا 

 %.52.2الحديثة في العمؿ بنسبة 

خؿ الصحؼ داكلكجيا حديثة كأدكات لئلنتاج الصحفي كفر تكنتنتائج الدراسة بينت  -ط 
أف ىناؾ رضا بشكؿ عاـ مف عف %، كما كشفت الدراسة 70.6الفمسطينية اليكمية بنسبة 

قبؿ العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى األجيزة كالمعدات المتكفرة في الصحؼ 
 %.71.4بنسبة 

اخؿ الصحؼ الفمسطينية اليكمية عف بيئة مف العامميف درضا  كجكدكشفت نتائج الدراسة  -م 
 %.72 بنسبة العمؿ الداخمية

التزاـ مف قبؿ العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية بالمكائح كالقكانيف  تبيف كجكد -ؾ 
%، كما تبيف أف العامميف في الصحؼ 84.8المتعمقة بأداء عمميـ داخؿ الصحيفة بنسبة 

              ن                              مفيف بيا يكميا  كفي األكقات المحددة دكف تأجيؿ الفمسطينية يقكمكف بإنجاز المياـ المك
%، كما أكضحت الدراسة أف عدد ساعات العمؿ التي يقضييا العاممكف في 84.2بنسبة 
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%، 81.4الصحؼ الفمسطينية اليكمية في عمميـ تتناسب مع متطمبات العمؿ بنسبة 
الصحؼ  لؤلداء الميني لدل العامميف في مقرات  ن ا  كأكضحت الدراسة أف ىناؾ كاقع

 %.79الفمسطينية اليكمية بنسبة 

معكقات لمبيئة الداخمية تحد مف تطكر األداء الميني منيا  كجكد أكضحت نتائج الدراسة -ؿ 
في حيف بينت النتائج % ، 34 " بنسبة مئكية نمط ممكية الصحيفة كالسياسات التحريرية

 %،15.6بنسبة مئكية  ضعؼ أدكات التكنكلكجيا كالتكاصؿ

اىتماـ اإلدارة كمتابعتيا القتراحات الصحفييف  :ر األداء المينييلتطك  رحاتمف أىـ المقت -ـ 
تكفير منظكمة مف اإلجراءات كالسياسات جاءت فقرة فيما %، 42.6كأفكارىـ بنسبة 

 %.22.7لترتيب األخير بنسبة في ا لتحقيؽ رؤية كرسالة الصحيفة
 نتائج اختبار فركض الدراسة:

جد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية بيئة العمؿ ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يك  -أ 
 كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية. ،الداخمية

ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف العبلقات الشخصية   -ب 
 ية.كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكم ،بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئو

ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ظركؼ العمؿ المادية   -ج 
 كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية. ،في مقر الصحيفة

ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف األنظمة كالمكائح  -د 
 اء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية.كتطكير األد ،المعمكؿ بيا في الصحيفة

لكجيا كأدكات ك ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تكن  -ق 
 كتطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية. ،االنتاج الصحفي

ثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف فاعمية بيئة العمؿ   -ك 
 كدرجة الرضا عف بيئة العمؿ الداخمية. ،داخميةال

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -ز 
العمؿ الداخمية( تعزل إلى )النكع، الحالة االجتماعية، العمر، المؤىؿ العممي، التخصص 

اسـ الصحيفة، سنكات العممي(، كثبت صحة الفركض التي تعزل إلى )المسمى الكظيفي، 
 الخبرة، المحافظة(.
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لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -ح 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

، تصاؿ كزمبلئوالعبلقات الشخصية بيف القائـ باالالنكع في جميع محاكر اإلستبانة "
، األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة

، الدرجة الكمية لبلستبانة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي
 ".الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

اللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات د  -ط 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ الحالة اإلجتماعية في جميع محاكر اإلستبانة "
كؿ بيا في األنظمة كالمكائح المعم، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، كزمبلئو
، الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الصحيفة

 ".الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -م 
متغير تعزل إلى  طينية اليكمية(العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمس

األنظمة ، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفةالعمر في جميع محاكر اإلستبانة "
الدرجة الكمية ، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

في ة الفركض ، كثبت صح"الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني، لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية
 ".العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئومحكر "

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -ؾ 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ ة "المؤىؿ العممي في جميع محاكر اإلستبان
األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في ، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، كزمبلئو
، الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، الصحيفة

 ".الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني

القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة لـ يثبت صحة الفرض   -ؿ 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ التخصص العممي في جميع محاكر اإلستبانة "
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، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، كزمبلئو
، كثبت صحة "الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني، الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية

 ."األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفةفي محكر " الفركض

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -ـ 
متغير تعزل إلى  عمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(ال

األنظمة ، العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالمسمى الكظيفي في محكر "
ظركؼ العمؿ في محكر " ، كثبت صحة الفركض"كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة

الدرجة الكمية لفاعمية بيئة ، جيا كأدكات االنتاج الصحفيتكنكلك ، المادية في مقر الصحيفة
 ".الدرجة الكمية لكاقع األداء الميني، العمؿ الداخمية

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة   -ف 
تغير متعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

ظركؼ العمؿ ، العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئواسـ الصحيفة في محكر "
األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في محكر " ، كثبت صحة الفركض"المادية في مقر الصحيفة

الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ ، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي ،في الصحيفة
 ".الكمية لكاقع األداء الميني الدرجة، الداخمية

لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة  -س 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

قع األداء الدرجة الكمية لكا، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفيسنكات الخبرة في محكر "
العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ في محكر " ، كثبت صحة الفركض"الميني
األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في ، ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة، كزمبلئو
 ".الدرجة الكمية لفاعمية بيئة العمؿ الداخمية ،الصحيفة

لة إحصائية حكؿ )فاعمية بيئة لـ يثبت صحة الفرض القائؿ أنو يكجد فركؽ ذات دال  -ع 
متغير تعزل إلى  العمؿ الداخمية في تطكير األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية(

ظركؼ العمؿ ، العبلقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمبلئوالمحافظة في محكر "
كاقع األداء الدرجة الكمية ل، تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي، المادية في مقر الصحيفة

 ،األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفةفي محكر " ، كثبت صحة الفركض"الميني
 ".الدرجة الكمية لبلستبانة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية
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      ن           ثانيا : التكصيات:
عمى النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة، فإف الباحثة تقدـ التكصيات التالية  بناء

لصحفية الفمسطينية مف أجؿ تطكير فاعمية البيئة الداخمية في ىذه لمصحؼ كالمؤسسات ا
المؤسسات كالكصكؿ إلى درجة عالية مف رضا القائـ باالتصاؿ فييا بما يحقؽ رسالة ىذه 

ٌ             الصحؼ كيحس ف مف أدائيا           : 
تكطيد العبلقات بيف القائـ باالتصاؿ كرؤسائو في العمؿ، ككجكد جك  العمؿ عمى زيادة .1

الشعكر باألماف كالدافعية كفير بيئة عمؿ ديمقراطية تمنحيـ تفيـ، كتمف التآلؼ كال
كيعمؿ عمى تطكير أدائيـ  لئلنجاز كاالبداع بفاعمية ككفاءة كالثقة كتقدير الذات

 .الميني

الصحيفة بتنظيـ  ةدر مف خبلؿ مبا العبلقات االجتماعية، كثيؽت دفع في اتجاه زيادةال .2
زيارات في المناسبات السعيدة كالحزينة، كالتكامؿ األياـ الترفييية، كالرحبلت، كال

كالذم يقكـ  كالتعاكف كخمؽ أجكاء مناسبة تدقع نحك نشر الجك المبدع كالعطاء كالمحبة
 .بدكر فعاؿ في زيادة األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ 

يـ زيادة عدد الدكرات التدريبية كتنكعيا حيث أنيا تساعدىـ في تنمية قدراتيـ كميارات .3
كمعارفيـ، كبالتالي تضمف إدارة الصحيفة سرعة ككفاءة كفاعمية أداء العامميف فييا، 

ستفادة منيا في الكاقع فيي تمثؿ الجانب العممي لمدراسة النظرية، كبذلؾ يستطيع اال
                                                             ن    االىتماـ بإعطاء العامميف الدكرات التي تتعمؽ بتغطية الحركب خاصة  أف الميداني مع 

الت تتعرض لعدد كبير مف االعتداءات كالحركب كاليجمات التي المنطقة تعرضت كالز 
االىتماـ بالككادر البشرية المؤىمة كالمدربة عمى  يشنيا االحتبلؿ االسرائيمي باستمرار

 استخداـ التكنكلكجيا الحديثة كالمتطكرة في العمؿ الصحفي.

لمعنكية بشكؿ نظاـ لمحكافز كالمكآفات المادية كاحث المؤسسات الصحفية عمى إيجاد  .4
تساىـ في تطكير األداء الميني كتزيد ل          و                          عادؿ كمرض  باتخاذ سياسات جيدة في ذلؾ

 .مف االبداع الكظيفي لدل العامميف في الصحؼ الفمسطينية اليكمية

التطكر برغـ بالرضا القائميف باالتصاؿ عف المكائح كالقكانيف إال أنيا ال تتماشى مع  .5
 كضاع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية القائمة.الحاصؿ في الحياة الحديثة كاأل
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في حالة  عامميفعقد دكرات تأىيمية سكاء في المغة أك التكنكلكجيا لكضع الالعمؿ عمى  .6
لمكاكبة تطكرات العصر في مجاؿ الصحافة، كالكتساب خبرات جديدة  تطكير مستمرة

 .كمتنكعة

ت كالجزاءات المعتمدة في اىتماـ المؤسسات الصحفية بتفعيؿ نظاـ العقكبا ضركرة .7
تحسيف األداء الميني لمعامميف مف خبلؿ كجكد بيئة تنافسية تؤدم إلى تحسيف إنتاج 

 القائـ باالتصاؿ .

أف تقكـ المؤسسات الصحفية لمقائميف باالتصاؿ لممشاركة باتخاذ القرارات مف  ضركرة .8
اء استراتيجيات في تطكير بيئة العمؿ كبن كآرائيــ كأفكارىـ يخبلؿ قبكؿ اقتراحات

 صحفية مناسبة لبيئة العمؿ كالقائميف باالتصاؿ فييا .

بنسبة جيدة إال أنو مف  ةبالرغـ مف رضا القائميف باالتصاؿ عف بيئة العمؿ الداخمي .9
بما يتماشي مع التطكر الحاصؿ  ةبتطكير بيئة العمؿ الداخمي                      ن الضركرم االىتماـ دائما  

لعمؿ عمى تكفير بيئة العمؿ بشكؿ أكبر مما في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كا
 عميو اآلف. 

كية الصحيفة يجب االىتماـ بنمط ممألداء الميني مف أجؿ تطكير بيئة العمؿ كا .10
، باإلضافة قتراحات الصحفييف كأفكارىـ ا ةمتابع رةكذلؾ ضرك ، ك كالسياسات التحريرية

 .ؤية كرسالة الصحيفةمنظكمة اإلجراءات كالسياسات لتحقيؽ ر االىتماـ ب إلى ضركرة
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 المصادر كالمراجع
 .القرآف الكريـ 

    ن                  أكال : المراجع العربية:

الرضا الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية:  ـ(.2007. )أحمد، حسف
 جامعة االقصى، برنامج (.رسالة ماجستير غير منشكرة) .دراسة ميدانية في قطاع غزة

 غزة.الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة عيف شمس، 

. )د.ط(. المممكة العربية السعكدية: مصطمحات عمـ االجتماعـ(. 1997أحمد، سميرة. )
 مكتبة الشقرم.

العكامؿ االجتماعية المؤثرة في أداء المحرريف في الصحؼ  (.2017. )رفيدم األسمرم،
ٍ             ة مف الصحفييف في صحيفتي  سبؽ كالكئاـاإللكتركنية السعكدية دراسة كصفية عمى عين                        .

 ، السعكدية.جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية .(رسالة ماجستير غير منشكرة)

 (.  5313. صحيفة االقتصادية  العدد )التدريب عمى رأس العمؿـ(. 2008االقتصادية. )

تيا بفنكف التحرير العكامؿ المؤثرة عمى القائميف باالتصاؿ كعبلقـ(. 2013. )األكشر، منى
رسالة ) مقارنة الصحفي في بعض الصحؼ المصرية، القكمية كالخاصة: دراسة تطبيقية

 القاىرة. جامعة بنيا، (.غير منشكرة دكتكراه

 . عماف: دار كائؿ.2. طإدارة األفراد –إدارة المكارد البشرية ـ(. 2004برنكطي، سعاد نائؼ )

 .ط(. القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.. )دإدارة الصحؼـ(. 1974بطرس، صميب. )

العمػػؿ الصحفػػي كأثػػرىا في ممارسػة أخبلقيات المينػػة،  بيػئػػة ـ(.2011. )بكشيخ، حسنية
 مختار، الجزائر.جامعة باجي  . )رسالة ماجستير غير منشكرة(.دراسة حالة

 زائر: دار األمة.)د.ط(. الج التنظيـ الصناعي كالبيئةـ(. 2001بكمخمكؼ، محمد. )

ثر الخصائص المينية كالنفس اجتماعية لمصحفييف ـ(. أ2009الترؾ، أحمد عرابي. )
)رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة  الفمسطينييف عمى اتجاىاتيـ نحك االحتراؼ الميني

 القاىرة، القاىرة.
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ىرة: مركز . )د.ط(. القاميارات كتنظيـ إدارة االعماؿـ(. 1999تكفيؽ، عبد الرحمف. )
 الخبرات المينية لئلدارة.

الممارسة المينية الصحفية كالعكامؿ المؤثرة فييا: دراسة ميدانية ـ(. 2010الجميعة، أحمد. )
)رسالة دكتكراه غير منشكرة(. كمية الدعكة كاإلعبلـ،  عمى عينة مف الصحؼ كالصحفييف

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، السعكدية.

العكامؿ المؤثرة في الحصكؿ عمى المعمكمات الصحفية في ـ(. 2013)عارؼ. حاتـ، أبك 
. جامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة) اليمف: دراسة تطبيقية عمى القائـ باالتصاؿ

 صنعاء، اليمف.

تأثير المكاد التمفزيكنية األجنبية عمى إنتاج المكاد الثقافية في ـ(. 2002الحاج، كماؿ بديع. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة  لمصرم كالسكرم في ظؿ العكلمةالتمفزيكف ا

 القاىرة، القاىرة.

اإلعبلـ المكضكعية في القرف الحادل كالعشريف، رؤية تحميمية ـ(. 2010حجاب، منير. )
 . )د.ط(. القاىرة: دار الفجر.نقدية

 ر كالتكزيع.. القاىرة: دار الفجر لمنش1. طنظريات االتصاؿـ(. 2010حجاب، منير. )

 04. تاريخ االطبلع: القائـ باالتصاؿ "المرسؿ" "الرسالة"ـ(. 2016الحربي، الحربي. )
 http://khaled5059.blogspot.com ـ، مكقع  المدكنة اإللكتركنية2016نكفمبر، 

mlpost1148.ht-/2013/blog  

. )د.ط(. األردف: دار الحامد، إدارة المنظمات مف منظكر كميـ(. 2003حريـ، حسيف. )
 ـ.2003

. )د.ط(. العراؽ: مطابع جامعة الطبقية االجتماعيةـ(. 1983الحسف، إحساف محمد. )
 المكصؿ.

ـ(. السياسات التحريرية لمصحؼ الخميجية كالعكامؿ المؤثرة عمى القائـ 2014حسيف، زىير. )
 .97-56(، 1) 2ت، مجمة سمااالتصاؿ: دراسة ميدانية. ب
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 القاىرة: عالـ الكتب.. 1ط .بحكث اإلعبلـ: األسس كالمبادئ. ـ(1976). حسيف، سمير

. 2ـ(. دراسات في مناىج البحث اإلعبلمي: بحكث اإلعبلـ. ط2006حسيف، سمير. )
 .القاىرة: عالـ الكتب

لصحؼ الفمسطينية: دراسة لكاقع الصحؼ بيئة العمؿ في اـ(. 2004. )حشيش، حسفأبك 
 .القاىرة، معيد البحكث كالدراسات العربية (.غير منشكرة دكتكراهرسالة ) كالقائـ باالتصاؿ

نبذة تعريفية عف قسـ الصحافة كاالعبلـ. تاريخ  -ـ(. أكراؽ عمؿ 2016أبك حشيش، حسف. )
حشيشف الرابط:  المكقع: صفحة الدكتكر حسف أبك  ـ،2016نكفمبر،  04االطبلع: 

http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh/extra. 

. )د. ط(. ثير كسائؿ االعبلـ: دراسة في النظريات كاألساليبتأـ(. 1994الحصيؼ، محمد. )
 الرياض: مكتبة العبيكاف.

. القاىرة: مكتبة األنجمك 2. طعمـ النفس التربكمـ(. 1980أبك حطب، فؤاد، صادؽ، آماؿ. )
 المصرية.

. السمكؾ اإلدارم كالتنظيمي في المنظمات المدنية كاألمنيةـ(. 2008اكم، محمد سيد. )حمز 
 )د.ط(. الرياض: مكتبة الشقرم لمنشر كالتكزيع.

عماف: دار الصفاء لمنشر . 1ط .السمكؾ التنظيمي. ـ(2002. )حمكد، خضير كاظـ
 .كالتكزيع

 . القاىرة، مكتبة عيف شمس.. )د.ط(السمكؾ التنظيمي كاألداءـ(. 1994حنفي، سميماف. )

تجربة الجامعة اإلسبلمية بغزة في تقييـ الحكلى، عمى انعبد اهلل، كالدجني، زياد. )ب. ت(. 
)رسالة ماجستير  األداء اإلدارل، تطكير الجامعات العربية تقكيـ األداء كتحسيف الجكدة

 غزة، فمسطيف.-غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية

 إلىمقدمة . كرقة سكسيكلكجيا القائـ باالتصاؿ في االعبلـ اإلسبلمي ـ(.2011خالد، يسرل. )
 ، العراؽ: كمية اإلعبلـ.المؤتمر العممي الثالث لئلعبلـ اإلسبلمي
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دكر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى األداء الصحفي: دراسة ـ(. 2007أمؿ. )، خطاب
لة دكتكراه غير منشكره(. )رسا تطبيقية عمى عينة مف الصحؼ القكمية كالحزبية المصرية

 جامعة القاىرة، القاىرة.

. )د.ط(. اإلسكندرية: دار الرقابة في المؤسسات الصحفيةـ(. 2004خكخة، أشرؼ. )
 المعارؼ الجامعية.

اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحك مفيكمي الحرية كالمسئكلية ـ(. 2015. )الدريممي، نداء
دراسة : ـ2013 -2006ة خبلؿ الفترة االجتماعية في الصحافة الفمسطينية اليكمي

 .الجامعة االسبلمية، غزة(. غير منشكرة رسالة ماجستير. )ميدانية

. )د.ط(. عماف: دار كائؿ لمنشر نظريات منظمات األعماؿـ(. 1992الدىاف، أميمة. )
 كالتكزيع.

في  ـ(. المسئكليات األخبلقية كالقانكنية لممحرريف البرلمانييف2014) مناكر.الراجحي، 
حكليات اآلداب كالعمكـ  .الصحافة الككيتية مف منظكر القائـ باالتصاؿ كالبرلمانييف

 .525-398(، 34) االجتماعية،

العكامؿ االجتماعية كالعكامؿ األكاديمية المؤثرة في أداء ـ(. 2008. )أحمد ؿرباح، كما
 .داريةاإل لمتنميةالمنظمة العربية  . القاىرة: منشكراتالطالب الجامعي العربي

بيئة العمؿ الداخمية كأثرىا عمى االداء، دراسة عمى عينة مف ـ(. 2014ابف رحمكف، سياـ. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة محمد بف اإلدارييف العامميف في جامعة بنانة 

 خضير، الجزائر.

 .. القاىرة: دار الفكر2. طاألسس العممية لنظرية اإلعبلــ(. 1978رشتي، جيياف. )

 . الرياض: مكتبة العبيكاف.2. طإدارة المكارد البشريةـ(. 2004رشيد، مازف فارس. )

ـ(. أكلكيات التحكـ القيمي ألداء القائـ باالتصاؿ في معالجة العنؼ. 2012الزكيني، حسيف. )
 .2030-1020(، 200، )مجمة بغداد
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تحديد خيارات القائـ الزكيني، حسيف. )د. ت(. حرية اإلعبلـ بيف المرغكبية االجتماعية ك 
(، 99، )مجمة كمية اآلدابباالتصاؿ، دراسة ميدانية لمعامميف في قناتي المسار "الرشيد. 

806-815. 

. )د.ط(. القاىرة: مكتبة عيف اإلدارة المكتبية الحديثةـ(: 2001الزيادم، عادؿ رمضاف. )
 شمس.

المؤثرة عمى القائـ الضغكط المينية ـ(. 2013إبريؿ،  17-14) .الزياني، عبد الكريـ
دراسة ميدانية عمى عينة مف الصحفييف في الصحافة  -باالتصاؿ في الصحافة البحرينية 

، كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الدكلي األكؿ لكمية اإلعبلـ جامعة اليكمية البحرينية
 األزىر المينية اإلعبلمية كالتحكؿ الديمقراطي، مصر، جامعة االزىر.

دكر الصحؼ المصرية في تشكيؿ معارؼ جميكر القارء ـ(. 2009) سالـ، انتصار.
(. جامعة الزقازيؽ، رسالة دكتكراه غير منشكرة) كاتجاىاتيـ نحك القضايا السياسية

 الزقازيؽ.

تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كتأثيرىا عمى نظرية حارس البكابة: ـ(. 2011. )سعيد، ككثر
 في اإلعبلـ السكداني كعينة مف الفضائيات العربية دراسة كصفية عمى القائـ باالتصاؿ

جامعة أـ درماف  (.غير منشكرةدكتكراه رسالة ) ـ.2011 -2008في الفترة مف 
 السكداف.االسبلمية، 

. )د.ط(. القاىرة: دار الجامعات السمكؾ التنظيمي كاألداءـ(. 1991سميماف، حنفي محمد. )
 المصرية.

ـ(. 2010طمعت عبد الكىاب، كالشريؼ، طبلؿ مسمط. ) السكاط، طمؽ عكض اهلل، كسندم،
 . جدة: دار حافظ لمنشر كالتكزيع.3. طاألنشطة -الكظائؼ –اإلدارة العامة المفاىيـ 

المجمة ـ(. الضغكط المينية كاإلدارية عمى القائـ باالتصاؿ. 1989السيد، سعيد محمد. )
 (.1، )العممية لكمية اإلعبلـ بجامعة القاىرة

، ترجمة: عبد الحكيـ استراتيجية المكارد البشريةـ(. 2002شكؾ كككبرا، شمبا. )شاندا، أ
 الخزامي. )د.ط(. القاىرة: دار زىراف.
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العبلقة بيف التمكيؿ االشيارم كاالداء الصحفي في الصحؼ ـ(. 2011شحات، محمد. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الجزائر، الجزائر. اليكمية الجزائرية

ـ(. 2006اني، عبد القادر، كراغب، جابر، كقنديؿ، كائؿ ماىر، كقنيطة، أسامة زكي. )شعب
سمسمة ) المعالجة الخبرية التميفزيكنية العربية بيف المتطمبات المينية كالتكجيات السياسية

 ، تكنس.اتحاد االذاعات العربيةإذاعية(. بحكث 

)رسالة  ية في تحقيؽ االلتزاـ التنظيميدكر بيئة العمؿ الداخمـ(. 2013الشمرم، عايد رحيؿ. )
 ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

. )د.ط(. مدخؿ األىداؼ–إدارة األفراد كالعبلقات اإلنسانية ـ(. 1994الشنكاني، صبلح )
 اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.

. القاىرة: دار 2. طستعداد كفف كعمـالصحافة مينة كرسالة كاـ(. 1967صابات، خميؿ )
 المعارؼ.

دكر برامج التدريب عمى رأس العمؿ في تنمية  ق(.1423الصاعدم، سامر عبيد عبداهلل. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية،  ميارات العامميف في الدفاع المدني

 المدينة المنكرة.

ؿ الداخمية كعبلقتيا بتحسيف األداء مف كجية بيئة العمـ(. 2013الصبحي، مساعد محمد )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  نظر منسكبي إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة

 جامعة نايؼ لمعمـك األمنية، الرياض.

. الرياض: مكتبة 1. طكيؼ تؤثر كسائؿ اإلعبلــ(. 1994الصحؼ، محمد عبد الرحمف. )
 الكعيباف.

 . )د.ط(. األردف: مكتبة المجتمع العربي.السمكؾ الكظيفيـ(. 2008)الصكص، نداء محمد. 

. قياس كتقكيـ أداء العامميف، سمسمة إصدارات التدريب اإلدارم ـ(.2008) الصيرفي، محمد.
 )د.ط(. اإلسكندرية: مؤسسة حكرس الدكلية.
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 صريةالسياسة التحريرية لمصفحات الخارجية بالصحؼ اليكمية المـ(. 1997ضيؼ، عادؿ. )
 .الزقازيؽ، جامعة الزقازيؽ(. رسالة دكتكراه غير منشكرة)

. )د.ط(. اإلسكندرية: السمكؾ التنظيمي في بيئة العكلمة كاالنترنتـ(. 2006طو، طارؽ. )
 دار الفكر الجامعي.

)رسالة  بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بالتسرب الكظيفيـ(. 2007الظاىرم، حماد بف صالح. )
 الرياض.امعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، ج نشكرة(.ماجستير غير م

 -ضغكط القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينيةـ(. 2013إبريؿ،  17-14) عابد، زىير.
. كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الدكلي األكؿ لكمية اإلعبلـ جامعة دراسة استطبلعية

 .ر، جامعة االزىراألزىر المينية اإلعبلمية كالتحكؿ الديمقراطي، مص

ـ، 2016نكفبمر،  23. تاريخ االطبلع: الثقافة مفيـك ذاتي متجددعارؼ، نصر. )د.ت(. 
  http://www.tadriss.jeeran.com/pub5.htm المكقع: 

ـ(. 2008ف عبد عمي. )العبادم، ىاشـ فكزم دباس، كالطائي، يكسؼ حجيـ، كاألسدم، أفنا
. األردف: مؤسسة 1. طمفيكـ حديث في الفكر اإلدارم المعاصر -إدارة التعميـ الجامعي
 الكراؽ لمنشر كالتكزيع.

. )د.ط(. القاىرة: عالـ نظريات اإلعبلـ كاتجاىات التأثيرـ(. 1997عبد الحميد، مجمد. )
 الكتب.

 . القاىرة: عالـ الكتب.2. طىات التأثيرنظريات االعبلـ كاتجاـ(. 2000عبد الحميد، محمد. )

 بيئة العمؿ كمناسبتيا ألداء العامميفق(. 1423عبد العزيز، عبد الرحمف بف عبد العزيز. )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

)رسالة  ات اإلعبلميةاستقبللية المؤسسق(. 1429العبد الكريـ، صفية، كالدبيخي، أريج. )
 ماجستير غير منشكر(. كمية الدعكة كاإلعبلـ جامعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض.

 . )د. ط(. القاىرة: فف الكتابة الصحفيةـ(. 1991عبد المجيد. ليمي، كعمـ الديف، محمكد. )
 )د. ف(.

http://www.tadriss.jeeran.com/pub5.htm
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اسيات كالمناىج : الكجيز في األساالجتماعيةالبحث في العمكـ  ـ(.2008). عبد المؤمف، عمى
 أكتكبر. 6القاىرة: جامعة . 1ط .كالتقنيات

التأىيؿ كالتدريب في المؤسسات الصحفية كعبلقتو باألداء  ـ(.2016. )عبدالحميد، معتز
جامعة بنى (. رسالة ماجستير غير منشكرة) دراسة ميدانية الميني لمصحفييف المصرييف

 سكيؼ، القاىرة.

مات بيئة العمؿ الصحفي عمى القائميف باالتصاؿ في تأثير س(. 2012)عبداهلل، نسريف 
رسالة ) ـ2011-2010دارسة تحميمية مقارنة في الفترة  المصرية كاألردنيةالصحؼ 
 القاىرة. كمية اإلعبلـ، ،جامعة القاىرة(. غير منشكرة دكتكراه

ي ـ(. العكامؿ المؤثرة عمى الممارسة المينية لممحرريف الدينييف ف2004عبدك، سبلـ. )
-337(، 21. )المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـالصحؼ المصرية: دراسة ميدانية. 

394. 

التأثيرات الصحفية لمتكنكلكجيا المستخدمة في بيئة العمؿ ـ(. 2003. )العبدم، إبراىيـ
 .القاىرة ،القاىرة(. جامعة رسالة ماجستير غير منشكرة) الصحفي

إلعبلـ كالرأم العاـ، األسس العممية نظريات اـ(. 2002عبيد، عاطؼ العبد عبيد. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.1. طكالتطبيقات العربية

. )د.ط(. السمكؾ اإلنساني كالتنظيمي: منظكر كمي مقارفـ(. 1995العديمي، ناصر محمد. )
 الرياض: معيد اإلدارة العامة.

. )د.ط(. استراتيجي بعد -المكارد البشرية المعاصرة إدارةـ(. 2005كصفي. )ي، عمر معقي
 األردف: دار كائؿ لمنشر.

. )د.ط(. عماف: دار اليازكرم اإلدارة الحديثة مفاىيـ كنظرياتـ(. 2008العبلؽ، بشير. )
 لمطباعة كالنشر.

ـ(. العكامؿ المؤثرة عمى أداء القائـ باالتصاؿ في راديك كتمفزيكف 2013عمى، فكدة محمد. )
 امعة األزىر.مممكة البحريف. )د.ط(. القاىرة: ج
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. )د.ط(. الرياض: مطابع معيد إدارة شؤكف المكظفيفق(. 1414عماد، حسيف حسف. )
 اإلدارة العامة.

ـ(. معكقات األداء الميني لممراسؿ الصحفي: دراسة ميدانية عمى 2007عمراف، أميمة. )
 -197(، 19، )القاىرةبالمجمة المصرية لبحكث اإلعبلـ المراسميف المحمييف بالصعيد. 

287. 

)رسالة  بيئة العمؿ كعبلقتيا بإصابة رجؿ الدفاع المدنيق(. 1417العمرك، سميماف عبد اهلل. )
 ماجستير غير منشكرة(. أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

)رسالة  الصفحات الثقافية في الصحافة السعكدية اليكميةق(. 1428العمير، أحمد عمي. )
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، السعكدية.ماجستير منشكرة(.  

. تطكير المنظمات: المفاىيـ كاليياكؿ كاألساليبـ(. 1995العكاممة، نائؿ عبد الحافظ. )
 )د.ط(. عماف: مركز أحمد ياسيف.

. )د.ط(. اليياكؿ كاألساليب في تطكير المنظماتـ(. 2009العكاممة، نائؿ عبد الحافظ. )
 األردف: دار زىراف.

السمكؾ التنظيمي في إدارة ـ(. 2009فميو، فاركؽ عبده كعبد المجيد، السيد محمد. )
 . األردف: دار المسيرة.2. طالمؤسسات التعميمية

المجمة االجتماعية القكمية (. قراءة في دراسات القائـ باالتصاؿ. 1995الفكاؿ، نجكم. )
 . 112-75(، 3)  32، بالقاىرة

. )د.ط(. الرياض: مكتبة الممؾ فيد بيئة العمؿ اإليجابيةق(. 1431القببلف، يكسؼ محمد. )
 الكطنية.

. القيادة اإلدارية: التحكؿ نحك نمكذج القيادم العالميـ(. 2008القحطاني، سالـ بف سعيد )
 . الرياض: مرامر لمطباعة كالتغميؼ.2ط

. قيادم العالميالقيادة اإلدارية: التحكؿ نحك نمكذج الـ(. 2008القحطاني، سالـ بف سعيد. )
 . الرياض: مرامر لمطباعة كالتغميؼ.2ط
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بيئة العمؿ الداخمية كعبلقتيا بمعنكيات العامميف في معيد  ـ(.2012. )سعد ،القحطاني
 .األمنية، الرياضجامعة نايؼ لمعمـك  (.رسالة ماجستير غير منشكرة) الجكازات بالرياض

افز المادية كالمعنكية في تحسيف األداء فاعمية الحك ق(. 1430القحطاني، عبد العزيز سعد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة نايؼ العربية لمعمـك  في سجكف المنطقة الشرقية

 األمنية، الرياض.

)رسالة  أثر بيئة العمؿ الداخمية عمى الكالء الكظيفيق(. 1422القحطاني، محمد عمي مانع. )
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 التنمية اإلدارية.

. القاىرة: مكتبة 1. طسة الصحفيةاقتصاديات اإلعبلـ: المؤسـ(. 1979محمد، سيد محمد. )
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 (1ممحؽ رقـ )
 أداة الدراسة بصكرتيا النيائية بعد التحكيـ

 
 الجامعة االسبلمية غزة 

 ة الدراسات العميػػػػا عماد
  اآلدابكميػػػػػػػػػػة 
 الصحافة كاإلعبلـقسـ 

 

 

 
 

 أختي الصحفية / أخي الصحفي:
 

 ،،،السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 

فاعمية بيئة العمؿ الداخمية في تطكير يسرني أف اقدـ لكـ ىذه االستبانة بعنكاف: " 

 .دراسة عمى القائـ باالتصاؿ"   األداء الميني بالصحؼ الفمسطينية اليكمية

الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الصحافة كاإلعبلـ بالجامعة 

اإلسبلمية، آممة منكـ التكـر بتعبئة االستبانة بعناية كدقة كاختيار االجابة التي تركنيا مناسبة، 

 ألغراض البحث العممي فقط. ـ    ن                       عمما  بأف ىذه اإلجابات ستستخد

                             مقدرة  لكم اهتمامكم وتعاونكم        شاكرة  و

 
 

 نيفيف حسف معمرالباحثة: 
 
 
 
 



182 

 
  
 

   نثىأ  ذكر  النكع: .1
 أرمؿ  مطمؽ  أعزب  متزكج   الحالة االجتماعية .2
       إلى أقؿ  30مف   سنة 30أقؿ مف  العمر: .3

 سنة 40 مف   ـ
  إلى أقؿ  40مف 
 سنة 50مف     

50 سنة فأكثر 

 دراسات عميا  بكالكريكس  دبمـك متكسط  ثانكم  :المؤىؿ العممي  .4
عبلـ  التخصص .5  ..أذكرىا... أخرل لغات  عبلقات عامة             صحافة كا 
 محرر  سكرتير تحرير  مدير تحرير  رئيس تحرير  الكظيفة .6
  مصكر  كاتب  مراسؿ/مندكب  مدقؽ لغكم 
  ذكرىا......أأخرل............................ 
 فمسطيف  الحياة الجديدة  األياـ  القدس  اسـ الصحيفة التي تعمؿ بيا .7
 إلى أقؿ  5مف   سنكات 5أقؿ مف   ة:بر سنكات الخ .8

 سنكات 10 مف    
  سنكات 10أكثر مف 

 خانيكنس  الكسطى  غزة  شماؿ غزة  المحافظة .9
  رفح                            راـ اهلل  الخميؿ   سمفيت 
  نابمس  طكلكـر  بيت لحـ  قمقيمية 

 ما المغات التي تتقنيا غير المغة العربية؟) يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة: .10
  االنجميزية  الفرنسية  العبرية ذكرىاا أخرل.......... 

 ىؿ شاركت في دكرات تدريبية مينية )صحفية تتعمؽ بعممؾ(؟ .11
  نعـ   (15سؤاؿ ال )انتقؿ إلى  

اإلخراج  السبلمة المينية  التحرير الصحفي  ما مكضكع ىذه الدكرات ؟ .12
كبرامج 

 الكمبيكتر

 استخداـ
 االنترنت

  شبكات التكاصؿ ك االعالـ الجديد  تغطية الحروب           أخالقيات وتشريعات الصحافة 

  ىا ....اذكر أخرل.............................................. 

  ……………………… ما عدد ىذه الدكرات؟ .13
 

  

 ما أىـ النشاطات العممية التي شاركت فييا؟ )يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة( .14
  مؤتمرات  ندكات  كرشات عمؿ    ن لـ أشارؾ مسبقا               

 

 ؟أىـ الفعاليات التي شاركت فيياما  .15
                   

  حمبلت تغريد 
       معارض اعبلمية        

 سيرات                 م  محاضرات 
 ................................أخرل أذكرىا 

 اعتصامات 

 
 

 

 

 :لعمؿ الداخمية في الصحؼ الفمسطينية اليكمية: سمات كمؤىالت القائـ باالتصاؿ في بيئة االمحكر األكؿ
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 المحكر الثاني: العالقات الشخصية بيف القائـ باالتصاؿ كزمالئو:
 ما درجة تكفر العناصر اآلتية في عالقاتؾ الشخصية مع زمالءؾ في مقر صحيفتؾ؟  .16

عالية  الفقرة ـ
منخفضة  منخفضة متكسطة عالية    ن جدا  

    ن جدا  
      أتمتع بعبلقات انسانية جيدة مع جميع زمبلئي.  .1
      تسكد عبلقات التفاىـ كاالنسجاـ بيني كبيف زمبلئي.  .2
      يتعامؿ رؤسائي في العمؿ مع كافة العامميف بالعدؿ كالمساكاة.  .3
      أتعاكف مع زمبلئي في أداء بعض األعماؿ.  .4
رص رؤسائي في العمؿ عمى مشاركتي في اتخاذ القرارات يح  .5

 المتعمقة بالعمؿ.
     

      دارة باالستقبللية في القرارات كاألفكار.تسمح اإل  .6
يكجد تشجيع مف اإلدارة عمى التجديد كاالبتكار مما يساعد عمى   .7

 أداء العمؿ بكفاءة عالية.
     

      مط كالديكتاتكرية.               ن        دارة بأنو بعيدا  عف التسيتسـ أسمكب اإل  .8
      أتعامؿ مع رؤسائي في العمؿ بإنسانية كتفيـ.  .9

      تنظـ الصحيفة أنشطة ترفييية كأسرية يمتقي فييا الزمبلء باستمرار.  .10
 

17. 

 

 ما درجة رضاؾ بشكؿ عاـ عف العالقات الشخصية كاالنسانية داخؿ صحيفتؾ؟ 
   ن عالية جدا           عالية  متكسطة   منخفضة     ن منخفضة جدا            

 

 

 المحكر الثالث: ظركؼ العمؿ المادية في مقر الصحيفة: 
 . ما درجة تكفر العناصر اآلتية في مقر صحيفتؾ؟18
عالية  الفقرة ـ

    ن جدا  
منخفضة  منخفضة متكسطة عالية

    ن جدا  
      اإلضاءة مناسبة ككافية.  .1
                              ن      ن درجة الحرارة مناسبة صيفا  كشتاء .  .2
      منخفضة. نسبة الرطكبة  .3
      الضكضاء قميمة كيتكفر عزؿ صكتي.   .4
      المساحة كافية لمتحرؾ كالعمؿ داخؿ مقر الصحيفة.  .5
      التيكية جيدة كمناسبة.  .6
      األجيزة االلكتركنية المتكفرة مناسبة لمعمؿ.  .7
      المكقع مناسب لممكتب الذم أعمؿ عميو.  .8
      ككافية.التجييزات المكتبية مناسبة   .9

      المطبخ كدكرات المياه مناسبة ككافية.  .10
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19. 

 
بشكؿ عاـ ما درجة رضاؾ عف ظركؼ العمؿ المحيطة في  

 مقر صحيفتؾ؟

     

  ن عالية جدا                 عالية  متكسطة  منخفضة 
 

   ن منخفضة جدا           

 األنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الصحيفة:المحكر الرابع: 
 ة تكفر العناصر اآلتية في األنظمة كالمكائح بصحيفتؾ؟. ما درج20

عالية  الفقرة الرقـ
منخفضة  منخفضة متكسطة عالية    ن جدا  

    ن جدا  
      بيئة عمؿ ديمقراطية كتسمح بإبداء الرأم كالمشكرة.   .1

      عبلكات كزيادات سنكية كافية.  .2

      أنظمة كلكائح كاضحة كمعمنة لمجميع.  .3

      لتنمية قدرات العامميف.دكرات تدريبية   .4

                          ن               بيئة العمؿ تكفر فرصا  عديدة لمترقية.  .5
      حكافز مادية كمعنكية لئلنجاز كاالبداع.  .6
      عقكد عمؿ كاضحة كعادلة.  .7
 

21. 

 

 ما درجة رضاؾ بشكؿ عاـ عف األنظمة كالمكائح المنظمة لعممؾ في صحيفتؾ؟
   ن عالية جدا           عالية  متكسطة  فضةمنخ    ن منخفضة جدا           

  
 المحكر الخامس: تكنكلكجيا كأدكات االنتاج الصحفي:      .17

 . ما درجة تكافر أدكات االنتاج الصحفي ككسائؿ التكنكلكجيا اآلتية في صحيفتؾ؟22      .18

عالية  الفقرة الرقـ
منخفضة  منخفضة متكسطة عالية    ن جدا  

    ن جدا  
      شجعة لمعمؿ.تكجد في الصحيفة بيئة تكنكلكجية حديثة كم .1

دارة بتكفير البرامج كالتحديثات المبلئمة عمى البرامج تـ اإلتي .2
 المستخدمة في العمؿ الصحفي.

     

      يتكفر تدريب عمى األجيزة كالبرامج الحديثة في الصحيفة. .3

      تتكفر في الصحيفة طرؽ ككسائؿ حديثة لبلتصاؿ كالتكاصؿ. .4

فة بعمؿ صيانة دكرية لؤلجيزة كالمعدات تقـك إدارة الصحي .5
 االلكتركنية.

     

تقـك المؤسسة بإرسالنا في دكرات خارجية لتعمـ التكنكلكجيا  .6
 الحديثة في العمؿ.
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 . ما درجة رضاؾ بشكؿ عاـ عف األجيزة كالمعدات المتكفرة في صحيفتؾ؟23 

 
 

   ن عالية جدا           عالية  متكسطة  منخفضة  ن جدا   منخفضة    
 
 

     
 المحكر السادس: كاقع األداء الميني في مقر الصحيفة:  
 . ما درجة تكفر العناصر اآلتية في أدائؾ الميني في صحيفتؾ؟24 

عالية  الفقرة الرقـ
    ن جدا  

منخفضة  منخفضة متكسطة عالية
    ن جدا  

      يتناسب مؤىمي العممي كخبراتي كدرجتي الكظيفية مع عممي.  .1

                         ن                              اـ المكمؼ بيا يكميا  كفي األكقات المحددة دكف تأجيؿ.أنجز المي  .2

      أشعر بالرضا عف جيدم كانتاجي في عممي.  .3

عدد ساعات العمؿ التي أقضييا في عممي تتناسب مع متطمبات   .4
 العمؿ.

     

أىتـ بالتدريبات كالندكات ككرش العمؿ التي مف شأنيا تحسيف    .5
 أدائي العممي.

     

      المكائح كالقكانيف المتعمقة بأداء عممي.ألتـز ب  .6

      أشعر أف بيئة العمؿ الداخمية ليا دكر في تطكير أدائي الميني.  .7

تسيـ الظركؼ المادية كالمعنكية في الصحيفة في تطكر أدائي   .8
 الميني.

     

      زادت خبرتي ببرامج الحاسكب بفضؿ الدكرات التدريبية.  .9

      منذ التحاقي بالصحيفة. تطكر أدائي الميني  .10

 
 

 المحكر السابع: معيقات البيئة الداخمية التي تحد مف تطكر األداء الميني كمقترحات سبؿ تطكيرىا:
                                                                            ن                  . ما أىـ المعيقات التي تجدىا في بيئة العمؿ الداخمية لصحيفتؾ كالتي تؤثر سمبا  عمى أدائؾ الميني؟25

 ) يمكنؾ اختيار أكثر مف اجابة(.
تاتكرية كالتسمط مف قبؿ  اإلدارة العميا في المؤسسة الصحفية    الدك                                                        .  

 نمط ممكية الصحيفة كالسياسات التحريرية                                     .    

 االفتقار إلى المينية كاالحتراؼ                            .    
عدـ تعاكف المسئكليف                   .  

 .قمة الككادر البشرية المؤىمة عمى استخداـ التقنيات الحديثة                                                          
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 مؿ.                                    قمة أعداد العامميف مقارنة بأعباء الع    

 .ضعؼ االىتماـ بعقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ متخصصة                                                

  .ضعؼ األماف الكظيفي كالحكافز كالمكافآت كلكائح الترقي                                                    

 .ضعؼ أدكات التكنكلكجيا كالتكاصؿ                                
 .عدـ تكافر ظركؼ صحية مناسبة مثؿ االضاءة كاالتساع كالرطكبة ......الخ                                                                  
  ........................:أخرل يرجى ذكرىا                                        ..............................                               

 
 

 . ما أىـ مقترحاتؾ لزيادة فاعمية بيئة العمؿ الداخمية لصحيفتؾ في تطكير أدائؾ الميني؟26
 ) يمكنؾ اختيار أكثر مف اجابة(. 

  .اىتماـ اإلدارة كمتابعتيا القتراحات الصحفييف كأفكارىـ                                                   

  ألداء الميني لمعامميف كتطكيره.                                                 تفعيؿ نظاـ العقكبات كالجزاءات المعتمد في تحسيف ا                              

   عمى المكائح كاألنظمة كالقكانيف              اطبلع العامميف                             . 
  تشجيع النيج التشاركي لتطكير استراتيجية الصحيفة                                              

  تكفير نظاـ معمكمات يقدـ تغذية راجعة فكرية عف األداء الميني                                                         

  .تكفير منظكمة مف اإلجراءات كالسياسات لتحقيؽ رؤية كرسالة الصحيفة                                                                

  .زيادة الدكرات التدريبية في المجاالت الصحفية كالدراية كالسبلمة المينية                                                                    

  دارة العميا.                               د لقاءات دكرية بيف العامميف كاإل  عق            

  .تأىيؿ الككادر البشرية البلزمة الستخداـ التقنيات الحديثة في تنفيذ المياـ كاألعماؿ                                                                              

  ي.                    في تطكير األداء المين       لتسيـ    عمؿ   ال       تقنيات       حديث ت  

  .تكفير الضمانات كالحقكؽ المالية لمعامميف في المؤسسات الصحفية                                                             
  .تحسيف الظركؼ الصحية كالمادية في الصحيفة                                         
  ......................................................:أخرل يرجى ذكرىا                                                                       

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ معنا
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 (2ممحؽ رقـ )
 أسماء محكمي أداة الدراسة

 
 

 ؿمكاف العم المسمى الكظيفي االسـ ـ
 الجامعة اإلسبلمية االستراتيجيةأستاذ مساعد في اإلدارة  أكـر إسماعيؿ سمكرد.  1

 الجامعة اإلسبلمية كاإلعبلـ المشارؾ الصحافةأستاذ  د. أميف منصكر كافي 2
 اإلسبلميةالجامعة  أستاذ الصحافة المساعد د. حسف محمد أبك حشيش 3
 جامعة األقصى أستاذ العبلقات العامة كاإلعبلف المشارؾ المطيؼ عابد زىير عبدد.  4
 جامعة األقصى أستاذ المغة العربية المشارؾ د. زياد محمد ابك يكسؼ 5
المكارد البشرية كبناء خبير تنمية أستاذ اإلدارة ك  سامي عمى أبك الركسد.  6

 المؤسسات
 الجامعة اإلسبلمية

 جامعة األقصى المشارؾأستاذ الصحافة كتكنكلكجيا االتصاؿ  ترباف سالـ ماجدد.  7
 جامعة األقصى محاضر في كمية اإلدارة  أ. محمد شحادة 8
 جامعة األقصى أستاذ العبلقات العامة المساعد د. نبيؿ حسف الطيراكم 9

http://site.iugaza.edu.ps/asamour/
http://site.iugaza.edu.ps/saross/
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 (3)ممحؽ رقـ 
 صكر عف كتب تسييؿ الميمة
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