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 في المؤسسات االعالمية  على انجاز االداء االعالميتحقيق  االهداف والمرونة اثر 

 ) شبكة االعالم العراقي أنموذج( 

 

 ايمان صباح كاظم الشمسي أ.د. إنعام علي توفيق الشهربلي                م.م. 

 قسم المعلومات وتقنيات المعرفة 

 اآلدابكلية 

 الجامعة المستنصرية 

 العراق /بغداد 
 

ABSTRACT 

The research aims to study the institutional goals of the Iraqi Media Network, it measures the 

effectiveness of achieving them ,measures the flexibility and the extent of that investigation, 

studies the media performance in the field of research and measures its achievement, and the 

satisfaction with this achievement. In addition to measuring the correlation and influence 

between all variables. The descriptive approach , analytical method and the case study were 

adopted to analyze the data study. Various statistical methods were used, such as: Weighted 

arithmetic mean, Standard deviation, Rank     correlation coefficient for Spearman. The study 

has  reached to many  results, such as: 1- The effectiveness of achieving the goals has  

reached up to (64.2%), the total flexibility was (76%) 

The mean of  the high performance of the media achievement was 20% with a mean 

satisfaction according to the employee’s point of view that was  14%,  while the average of 

the medium  achievement was 58% compared to the mean of satisfaction which was 48%,the 

mean of the  low achievement was 22 % while the mean of the satisfaction of the  employees 

was 24%. A set of recommendations were presented including: 

Adopted strategic plans that represents media’s performance and the level of ambition for 

further years, a list that depends on the adequacy of the goals and their procedures, and the 

presence of policies based on those goals that set application indicators to achieve flexibility 

in implementation. 

Keywords: media performance, the Iraqi media network, goals and flexibility, measuring 

effectiveness, impact measurement. 
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 المستخلص:

 

هدف البحث الى دراسة االهداف المؤسسية لشبكة االعالم العراقي وقياس فاعلية تحقيقها. اضافة الى       

قياس المرونة في ذلك التحقيق ومداه. ودراسة االداء االعالمي في المؤسسة مجال البحث وقياس انجازه  

ع المتغيرات. اعتمد المنهج  والرضا عن هذا االنجاز. اضافة الى قياس  االرتباط والتأثير القائم بين جمي

الوصفي االسلوب التحليلي منه واسلوب دراسة الخالة لشبكة االعالم العراقي بمديريات ثالثة رئيسية فيها  

قناة العراقية الفضائية ، اذاعة جمهورية    تمثل كبريات المديريات  واقدمها واعرقها كامتداد تاريخي وهي

أسا استخدمت    . الصباح  ،وصحيفة  المرجح  العراق  الحسابي  الوسط   . مثل:  متنوعة  احصائية  ليب 

(Weighted Mean( المعياري  االنحراف   .)( Standard deviation   معامل الرتب    ارتباط. 

بلغت  -1  ( وغيرها. خرج البحث بمجموعة نتائج منها:Spearmanلسبيرمان ) االهداف  تحقيق  فاعلية 

ع64.2) العراقي  االعالم  شبكة  مديريات  لجميع  هذه  %(  تحقيق  في  كلية  مرونة  مقابل  الدراسة.  ينة 

)متوسط    بلغ  -2%( .  76االهداف بلغت  ) االعالمي  لألداء  العالي  عن  20االنجاز  %بمستوى رضا 

الدراسة   عينة  العاملين  نظر  وجهة  من  المنجز  المتوسط  14هذا  االنجاز  متوسط  وبلغ  %مقابل %58(، 

% في المديريات الثالثة مجال 22النجاز المنخفض  %( ،اما متوسط ا48متوسط رضا عن ذلك المنجز  

%( . وقدمت مجموعة توصيات 24البحث بشبكة االعالم العراقي مقابل متوسط الرضا عن هذا المنجز  

  : االعالم  منها  بشبكة  االعالمي  االداء  مستوى  لرفع  وبمرونة  االهداف  تحقيق  فاعلية  زيادة  في  نرى 

الدراسة ضر مجال  بالمديريات  لألداء  العراقي  الواقع  ارض  تمثل  مدروسة  استراتيجية  تبني خطط  ورة 

االعالمي ومستوى طموحه لسنوات عديدة قادمة تعتمد على كفاية االهداف واجراءاتها ووجود سياسات  

 . تنطلق من تلك االهداف تضع مؤشرات التطبيق بما يحقق المرونة في التنفيذ 

: االداء االعالمي   ، شبكة االعالم العراقي  ، االهداف والمرونة   ، قياس الفاعلية ،   الكلمات المفتاحية

 قياس التأثير. 
 

 

   المقدمة:

     ( العراقي  االعالم  شبكة  العامة   2004آذار    20في  IMN  ) (1)انشأت  االذاعة  خدمات  تقديم  تتولى 

العراقية   االراضي  عبر  واالرسال  البث  بخدمات  تعمل    (المبادئgovinf.library,2020) وتقوم  التي 

مستقلة   اعالمية  هيأة  وتعد   . والتجهيز(  التنوع  و  والشمول  )االستقالل  العراقي  االعالم  شبكة  وفقها 

من الدستور العراقي , تعكس القيم الديمقراطية واالجتماعية والثقافية واالسالمية    108بموجب المادة  

تنبع    داء االعالمي المتنوع الذ يالخاصة بالمجتمع العراقي ومرتبطة بمحلس النواب .توجهها نحو اال

بمنهج ادارة    يرتبط  (41,  2006,الرب  محمد)  (من كونه يسهم في تحقيق مجموعة من االهداف)  أهميته

تحقيق   في  واالسهام  الشاملة  اساسي    متطلباتهاالجودة  واعتباركمتطلب  الوظيفة   .  االعالميين  اداء 

الى   والتدريب. إضافةاالساسية التي تحقق المؤسسة من خاللها العديد من الوظائف كالتقييم والتحفيز  

ادائهم. العاملين وتطوير  بين تحديد االهداف وتقييم  الدمج والتكامل  وزيادة االنتاجية من خالل   إحداث 

 . التنافسية  الميزة  توتعزيز  المنطلقات  هذه  رئيسية  من  تساؤالت  نحو  البحث  البحث مثلت  جه    مشكلة 

  ما هووهي: كيف اثرت االهداف وتحقيقها بمرونة على انجاز االداء االعالمي بشبكة االعالم العراقي؟  

يتأثر االداء االعالمي  في   ؟  عن هذا االنجازاالعالمي والرضا    باألداءمستوى االنجاز المتحقق   بماذا 

ماهي الصعوبات واالسباب التي ادت الى   االعالمية )شبكة االعالم العراقي( مجال الدراسة؟المؤسسة  
 

1  )Iraqi Media Network.) 



 

244 

 

Volume: 12, Issue: 1, January-March 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

؟   االعالمي  االداء  العراقي    االهدافوتوجهت  ضعف  االعالم  لشبكة  المؤسسية  االهداف  دراسة  نحو 

مي في  ة االداء االعالوقياس فاعلية تحقيقها. اضافة الى قياس المرونة في ذلك التحقيق ومداه. ودراس

االنجاز.   هذا  عن  والرضا  انجازه  وقياس  البحث  مجال  والتأثير المؤسسة  االرتباط  قياس   الى  اضافة 

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين   -1هي:    اما الفرضياتالقائم بين جميع المتغيرات.  

توجد عالقة      -2المتغير المعتمد) االداء االعالمي( والمتغير المستقل ) االهداف والمرونة في التنفيذ(.

أن    -3  معنوية ذات داللة احصائية في تأثير متغير االهداف والمرونة بالتنفيذ ومتغير االداء االعالمي.

فاعل األهداف قلة  تنفيذ  في  االبتعاد  عن  الناتجة  الفاعلية  قلة  الى  يعود  العراقي  االعالم  شبكة  أداء  ية 

 المرسومة. 

الوصفيواعتمد    واعتمدتالمنهج  الحالة(  دراسة  التحليلي()واسلوب  االسلوب  احصائية       )  اساليب 

 :  متنوعة

مجموعتين أو أكثر من نفسه، ويساوي (: وتستخدم للمقارنة بين  Percentageالنسبة المئوية )    -1

مئة.  في  مضروباً  الكل  على  الجزء  قسمة  للمتوسط    -2حاصل  النسبي  الوزن  النسبية،  األهمية 

(Relative Importance يأخذها درجة  أعلى  على  عبارة  لكل  الحسابي  الوسط  قسمة  يساوي   :)

 الخماسي.   Likertمقياس 

3( المرجح  الحسابي  الوسط   .Weighted Mean )  لطبيعة اولي  مدلوال  تعطي  التي  القيم  يمثل   :

البيانات ويمكن أن يستخدم لتحديد مستوى إجابات افراد العينة لمعرفة ارتفاع او انخفاض االستجابات 

ويتمثل  االستبيان  لفقرات  العينة  أفراد  إجابات  مستوى  لتحديد  استخدامه  عن  فضالً 

بالمعادلة،


=
i

ii

w

wx
x

iw، إذ أن   
 تمثل الوزن. 

(: يستخدم لقياس مدى تشتت إجابات عينة الدراسة Standard deviation. االنحراف المعياري )4

عن وسطها الحسابي، أي مدى تجانس إجابات العينة، ويتمثل بالمعادلة،  


−

−
=

1

)( 2

n

xx
x i

  ،n   حجم =

 العيّنة.

(: يستخدم لقياس قوة العالقة بين متغيرين ويعبر عنه  Spearmanلسبيرمان ). معامل إرتباط الرتب 5

( مربع حاصل Difference( وهو رمز للفرق ) حيث إن )   بالمعادلة اآلتية: 

 = حجم العينة. i  ،nطرح رتبة المتغير األول من رتبة المتغيّر الثاني للمشاهدة 

 : للتعرف على ثبات فقرات االستبانة. Cronbach's alphaا كرونباخ  . اختبار الف6

. الوزن المئوي: عبارة عن قسمة الوسط الحسابي المرجح لكل فقرة على اعلى درجة يأخذها مقياس 7

Likert × 100الخماسي . 

  . اختبار الفرضيات وتتضمن استخدام مصفوفة االرتباط البسيط وتحليل االنحدار. 8

 Ẏ=b0+b1x    ويمكن حسابb0   وb1   عن طريق 

   = 0b =b1   

التمثيل البياني: استخدمت الدراسة االعمدة البيانية لتوضيح نتائج االداء العام لخدمات المعلومات, .  9

 والخطوط البيانية عند تمثيل الفجوة

 . مقياس الفاعلية وصيغته 10

  2008الشهربلي,  القانونية) 

,17   :) 

 

 

 X  100الفاعلية = االهداف المنجزة / االهداف المرسومة 



 

245 

 

Volume: 12, Issue: 1, January-March 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 . الوسط الفرضي : وهو الحد الفاصل بين االتفاق بشكل كبير جداً واالتفاق بشكل قليل جدا 11

الخماسي وتقسيمها على عددها  Likert )حاصل جمع قيم مقياس  ( لمقياس ليكرد الخماسي  3وقيمته )

االتية: المعادلة  المعادلة 2وقيمته)   .1+2+3+4+5=5/15=3). )   وفق  الثالثي وفق  ليكرد  لمقياس   )

 كما استخدم مقياس الفجوة باالهداف. (2= 3/ 6=2+3+ 1)

مؤسسة   نحو  موجه  االول:  :المجتمع  يأتي  ما  من  الدراسة  مجتمع  تكون  الدراسة  وعينة  المجتمع 

اختيار   وتم  العراقية  الدولة  باسم  الناطقة  العراقي(  االعالم  )شبكة  وهي  مهمة  مديريات  اعالمية  ثالث 

 تابعة للشبكة وهي كاالتي : 

الفضائية العراقية  قناة  )  أ.  عددها  والبالغ  المرئي  االعالم  لقطاع  التابعة  المديريات  من  عينة   :6  )

 %( من المجتمع. 16.6مديريات ومثلت نسبة )

مثلت  ( مديريات و 3: عينة من مديريات قطاع االعالم المسموع والبالغة )  اذاعة جمهورية العراق ب.  

 %( من المجتمع .33.3نسب )

( مديرية مثلت  3: عينة من مديريات قطاع االعالم المقروء و االلكتروني والبالغة )  صحيفة الصباحج.  

 %( من المجتمع.33.3نسبة ) 

االمتداد الزمني عبر التاريخ لهذه  اما اسباب اختيار هذه العينة من تشكيالت شبكة االعالم  فيعود الى  

 ووجود قاعدة تقنية تدعم من المفروض االداء االعالمي.  .التأسيسوقدم  المديريات منذ السابق،

العاملين بالمديريات عينة الدراسة  في شبكة االعالم العراقي والبالغ عددهم الكلي     :اما المجتمع الثاني

 ( شخصاً يتوزعون على االقسام والشعب بشكل ثالث طبقات كما مبين ادناه : 329)

 (. 3.  المدراء في مستوى االدارة العليا للمديريات عينة الدراسة والبالغ عددهم )1

 (  37مستوى االدارة الوسطى والبالغ عددهم )االقسام والشعب في   رؤساء. 2

 (.289. االعالميون والفنيون في المستوى التنفيذي واالشرافي  والبالغ عددهم )3

(  40بالنسبة للمدراء في مستوى االدارة العليا ومستوى االدارة الوسطى والبالغ عددهم )  العينة قصدية

 (. 175للعينة البالغ )%(  من الحجم الكلي 23فردا الذين يمثلون ) 

. وتكون عينة طبقية عشوائية تتناسب وحجم الطبقة الواحدة لكل مديرية بالنسبة لإلعالميين والفنيين 5

 . %(77( فردا والذين يمثلون )135في المستوى التنفيذي والبالغ عددهم )

 د وهي: : المكانية : شبكة االعالم العراقي ولمديريات التابعة لها  في بغداحدود البحث

مقر  في  العراق  اذاعة جمهورية  مديرية   ،  ) الصالحية   ( الشبكة  مقر  في  العامة  العراقية  قناة  مديرية 

الشبكة ) الصالحية (، مديرية جريدة الصباح ) الوزيرية (.الحدود الزمانية : كافة المعلومات التي تم  

(     2021/     10/    1( ولغاية  )     2020/  10/     1التعامل معها في المديريات مجال الدراسة في المدة )  

. 

التقليدية المعلومات  :مصادر  البيانات  جمع  االنترنيتادوات  بمافيها  وااللكترونية  البيانات   ،  وقواعد 

 المستخدمة في المديريات مجال الدراسة،

معلومات المقابالت غير المقننة كونها تتيح امكانية الحصول على  استخدمت  . المقابالت الشخصية:  3

   . (75, 1995) التير,  اكثر عمقا عن الدراسة مع غزارة المعلومات التي يقدمها المبحوثين

المباشرة:  4 المالحظة  متقطعة.  زمنية  بمدد  المطلوبةللحص  تمت  البيانات  على  من    ول  للمدة 

   واستثناء العطل واالعياد الرسمية من مدة المالحظة. 2021/ 1/10_  2020/ 10/ 1

االستبانة : استخدمت االستبانة المغلقة  ذات البدائل المحددة  وهي احدى طرائق ووسائل استطالع . 5

سمرة,الراي ابو  اال  (  85,  2019)  شبكة  مديريات  في  العاملين  على  االستبانة  نسخ  توزيع  عالم تم 

والشعب   االقسام  ومدراء  والوسطى  العليا  القيادات  من  المدراء  شملت  عمدية  عينة  وهي  العراقي 

( استبانة  162( فردا من العاملين وتم استرجاع )175واالعالميين اذ تم توزيع نسخ االستبانة على ) 

العينة    حجم  ومثل  للتحليل,  )92.5صالحة  البالغ  الكلي  العينة  مجتمع  من  ف%175  وزعت (   , رداً 

   .االستبانة على مرحلتين لضمان دقة المستجوبين

 

 

 



 

246 

 

Volume: 12, Issue: 1, January-March 2022 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 الدراسات السابقة: تم اختيار ما يناسب هذا البحث ووفقا للجداول التالية:
 (  الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المؤسسات االعالمية 1جدول )

 بحث     ( 2012)ازهار , ازهار صبيح غنتاب 

 الوصف الموضوع 

 دافعية االنجاز لدى القائم باالتصال في المؤسسات االعالمية العراقية  الدراسةعنوان 

 2012العراق/جامعة بغداد,  مكان الدراسة

في   اهداف الدراسة باالتصال  القائم  على  االنجاز  دافعية  انعكاس  ماهية  على  التعرف 

المدى,   جريدة  الفضائية,  العراقية  قناة   ( االعالمية  اذاعة  المؤسسات 

المستقبل( مجال الدراسة وتحديد حجم المهمات االعالمية التي يرغب القائم 

دافعية   في  المؤثرة  والعوامل  القوى  تشخيص  كذلك  انجازها  في  باالتصال 

 االنجاز لدى القائم باالتصال في المؤسسات الثالث مجال الدراسة.

 المسحي الوصفي  المنهج المستخدم

من   ابرز النتائج  اكثر  تدفعهم  ان  الدراسة  المؤسسات مجال  في  باالتصال  القائمين  نصف 

الفوز   محاولة  وتمثل  بهم  المناطة  المهام  انجاز  في  المؤسساتية  الطبيعة 

باالتصال   القائم  على  وضوحا  االنعكاسات  اكثر  بالنجاح  واالنفراد  بالسبق 

 والرغبة الواضحة بأداء المهمات التي تحمل طابع المغامرة. 

االختالف عن 

 الدراسة الحالية

المؤسسات   في  باالتصال  للقائم  االنجاز  دافعية  على  السابقة  الدراسة  ركزت 

االعالمية بوسائلها )المقروءة والمسموعة والمرئية( مجال الدراسة في حين  

االعالمية,    المؤسسة  في  االعالمي  األداء  على  ركزت  الحالية  الدراسة 

 قياس الفاعليةوالمرونة في تحقيق االهداف و

التشابه مع  

 الدراسة الحالية

التشابه في مجال الدراسة )المقروءة والمسموعة والمرئية( , كذلك التوجه 

 نحو االنجاز. 

 

 ( الدراسات السابقة في االداء االعالمي ودعم االداء المؤسسي 2جدول)          

 بحث   (2020عمار,)عمار محمد عبد االمير

 الوصف الموضوع 

االعالمية   عنوان الدراسة للمؤسسات  كمصدر  الحكومية  المواقع  على  االعالميين  اعتماد 

 العراقية 

 2020كلية العلوم/ جامعة بغداد, مكان الدراسة

معرفة عادات وانماط استعمال االعالميين للمواقع االلكترونية ومعرفة دوافع   اهداف الدراسة
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 وتعريفها  مفهومها  توضيح  يمكن  متغيرات  مجموعة  مع  البحث  تعامل:  للبحث  النظري  جانبال

 : باالتي

االعالميةالمؤس لقواعد   :سة  وفقاً  االدوار  لتأدية  اشخاص  بها  يقوم  المتميزة  النشاطات  من  مجموعة 

المجتمع حيث توفر  افراد  بين  المعرفة, وتعد همزة وصل  بإنتاج وتوزيع  تهتم  بكونها  , وتتميز  مهنية 

بمجتمعه) فرد  كل  وتربط  الناس  بين  فيها  تربط  يجمع  .(212,  2014كنعان,  قنوات  اقتصادي  تنظيم 

المجتمع ونقلها   أشخاص ذوي ثقافة  قانوني واجتماعي، تعمل على صيانة  لها طابع  كفاءات متنوعة. 

لها) واعتناقه  بها  الجمهور  اقتناع  على  مبنية  سلوكية  وقواعد  أخالقية  قيم  وفق  األجيال  هللا  إلى  فتح 

اس (منظمة حكومية أو خاصة تعمل في مجال من مجاالت اإلعالم المختلفة، ويكون دورها األس  2013,

مرئيًا،  وإما  مسموًعا  وإما  مكتوبًا  إما  الصحيح  والخبر  والثقافة  الوعي  نشر  على  العمل  بالضرورة 

ّف هذه المؤسسات كفاءاٍت علميةً ضمن اإلمكانيات المتاحة للحصول على أفضل النتائج. )  (ومن 2وتوظ 

القرا ودعم  االعالمي  واالداء  االهداف  بتحقيق  االعالمية  المؤسسة  ارتبطت  التقنيات هنا  بوجود  رات 

والتلفزيونية،    ، )االذاعية  المؤسسات  منها  االعالمية   للمؤسسات  انواع  وتوجد  العمل.  في  المتقدمة 

ووكاالت االنباء ،ودور النشر والمؤسسة الصحفية، والفضائية وحتى شركات االعالن(.ركائز المؤسسة  

لبشرية ،والموارد  التنظيمي  والهيكل   ، االهداف  هي  ، االعالمية  المعلومات  وتكنولوجيا  واالموال،   ،

 .  (58,  2020)كيطان, والبيئة( والوظائف والخدمات، والتقويم والقياس، 

االعالمي البحث  االداء  هذا  في  التابع  المتغير  يمثل  المرئية  :  والنشاطات  والمهام  الوظائف  ويجسد 

منظومة األنظمة و القوانين والدستور بما  والمسموعة والمكتوبة التي تقوم بها وسائل اإلعالم في إطار 

( ويعد الطريقة التي تنفذ وسائل االعالم من  615,  2010العزام,  تخدم مصلحة الدولة وطنا ومواطنا.)

خاللها مهامها الوظيفية المحددة, وذلك بالشكل الذي يمكن ان نطلق عليه اداًء مهنياً او غير مهني وفقاً  

 المهنة األفراد داخل بها يقوم  عمليات مجموعة( ينفذ من خالل  20  ,2018حنان,  لقواعد تقييمية .)

 تالئم  رموز وصياغة وفرق العمل، المهنية والروابط الخبرة مجال يحدد معرفي هيكل تحديد التي تضمن

 
 . 2020/ 9/ 16تاريخ الزيارة  https://www.hyatoky.com    هنادي احمد . مفهوم المؤسسة االعالمية .متاح على الرابط  2

االشباعات   ومعرفة  االستعمال  معلومات  هذا  مدى مصداقية  وكذلك  المتحققة 

 المواقع االلكترونية من وجهه نظر االعالميين العراقيين.

 المسحي  المنهج المستخدم

هناك تباين في االعتماد على المواقع االلكترونية لرئاسة الجمهورية كمصدر   ابرز النتائج 

االع والسياسة  والعاملين  االعالمية  المؤسسة  طبيعة  حسب  المية لألخبار 

االخبار   توريد  الى  يميل  الجمهورية  لرئاسة  االلكتروني  الموقع  ان  المتبعة, 

 بشكل بروتوكولي وال يتضمن المهنية االعالمية 

االختالف عن 

 الدراسة الحالية

ركزت الدراسة السابقة على استعمال المواقع االلكترونية كمصدر لألخبار في  

حين ركز البحث الحالي على  المؤسسات االعالمية مجال الدراسة في 

االهداف المؤسسية وتحقيقها بمرونة وقياس الفاعلية وتمثيل الفجوة  

 ،واالداء االعالمي. 

التشابه مع  

 الدراسة الحالية

 التشابه في متغير المؤسسة االعالمية بالجانب النظري .

https://www.hyatoky.com/
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(  6,  2008خوجة,  .)اإلعالمية المؤسسات داخل المهنة بقواعد معنى االلتزام  وتطور المهني، السلوك

الى   الخطط ويترجم  وتنفيذ  االعالمية  للمؤسسات  التحريرية  بالسياسة  مرتبطة  انشطة  مجموعة 

واالهداف االقتصادية والتسويقية التي تمثل عمال يوميا وهيكال تنظيميا وكيانا اداريا, وتظهر نتائجه في  

,  2017دهماني,مدى تجاوب الجمهور مع الرسائل االعالمية الصادرة عن هذه المؤسسات االعالمية.)

الصحفية و(124 والمهام  االنشطة  بتمثيله  االداء االعالمي  اعطاء محددات  في  البحث  المرئية  وانطلق 

 لتحقيق االهداف النهائية.  والمسموعة التي يقوم بها االعالميون و المؤسسات االعالمية

يتضمناالنجاز   اإلنجاز،  اداء   مفهوم  سياسة  إطار  في  لها،  ومخطط  مرسومة  أهداف  واضحة   تحقيق 

وتعامل البحث مع االنجاز من (2021)معجم اللغة,    تحقيقه بنجاح  ما يتموهو  ،  والتطوير  قابلة للتغيير

شبكة  البحث ضمن  مجال  االعالمية  المديريات  في  االعالمي  االداء  تمثل  التي  واالنشطة  المهام  ناحية 

 ،بل ومدى الرضا عن هذا االنجاز . االعالم العراقي

 

هي المحصلة النهائية التي تسعة المؤسسة الوصول اليها وهي انواع ( al mrsal,2020)  االهداف:

التخطيط   اطار  في  تدخل  غايات.  تسمى  واحيانا  االمد  بعيدة  اهداف  واخرى  االمد  قصية  اهداف  منها 

االستراتيجي ليعبر عنها بمجموعة االجراءات التي تمثل ذلك الهدف والتي يعبر عنخا بسياسات متنوعة  

وتكون  و تحقيقها  ويصعب  ضخمة  وليست  مركبة  وغير  واضحة  تكون  .االهداف  للتطبيق  مؤشرات 

تعامل البحث مع االهداف من حيث حالة    (,  43,  2009)الشهربلي ,  قياسها وغير ذلك  باإلمكانواقعية  

تحقيق  فاعلية  اوزانا وقيست  لذلك  كونها غير محققة واعطيت  او  تحقيقها الجزئي  او  الكامل    تحقيقها 

 االهداف ،والتمثيل لتلك الفاعلية وقياس مدى ارتباطها باالداء االعالمي للمؤسسة االعالمية . 

 

مقياس استجابة قيمة لتغيّر نسبي في قيمة أخرى أو استجابة   . انهااقابلية النظام على التغيير:  المرونة

التكيّف  على  معين  نظام  قدرة  بأنّها  أيضاً  المرونة  وتعّرف  آخر  عامل  في  للتغيّرات  العوامل  أحد 

تحقيق االهداف والقدرة  وتعامل البحث مع المرونة في    .(2021maajim),واالستجابة لتحديات معينة

( على  2،1،  3ائل)مرونة عالية، مرونة متوسطة ، مرونة منخفضة(بوزن) على االنجاز ضمن ثالث بد 

 التوالي.

 

الدالة على الشيء ، والحكم ،والشيء المتحقق بالفعل، هو النجاح في   والسمةالنتيجة،    هو األثر  االثر:

  (  ,2021makinatalafkar) العمل ، او نتائجه اذا كان مدلولها اخفاق يكون هنا االجتناب في العمل

 هذا البحث ضمن العالقة بين المتغيرات في الفرضيات. وتم قياس االثر في 

 

 اعتمد الجانب العملي على الفقرات التالية : الجانب العملي:

 

 : الفقرة االولى: االهداف والمرونة وقياس الفاعلية
تم االعتماد على الخطوات االتية لقياس ركيزة االهداف للمؤسسة االعالمية ومدى تحقيقها وفاعليتها    

 ومرونتها ووفقاً لما يلي   :

( هدفا وتم تحليلها إلى  16التي بلغ عددها )  رصد االهداف الرئيسة في شبكة االعالم العراقي  .1

 .    اجزاء كونها مركبة الصيغة 

 ( هدفا جزئيا.42تجزئة االهداف المركبة لتبلغ )  .2

توزيع االستمارة على المدراء العاميين ومسؤولي االقسام والشعب والوحدات في مديريات    )   .3

العراقي  االعالم  لشبكة  التابعة   ) الصباح  وصحيفة  العراق  جمهورية  واذاعة  العراقية  قناة 

 (. 40والبالغ عددهم )

ة على المتحقق من االهداف وهي بشكل كلي والمتحقق من االهداف  اعطيت ثالث درجات لإلجاب .4

= كليا  )المتحقق  الثالثي  االجابة  درجات   ميزان  تثبيت  مع  المتحقق،  وغير  جزئي    10بشكل 

جزئيا= )المتحقق   ) المتحقق=   5درجات  )غير  لإلجابة ياعطكما  .(  0درجات(  درجات  ثالث  ت 
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مرون  وهي  االهداف  بتحقيق  المرونة  درجة  منخفضة  على  ومرونة  متوسطة  ومرونة  عالية  ة 

 = عالية  )مرونة  لإلجابة  الدرجات  ميزان  =    3وتثبيت  متوسطة  )مرونة  2()مرونة   )

 (   1منخفضة= 

( درجة في حالة تحقيقها بشكل كامل، وتعد    420تبلغ القيمة الكلية بموجب االهداف المتحققة )  .5

 . () الدرجة القصوى لتحقيق االهداف

 وحسب التكرار المتجمع الصاعد لكل من االهداف والمرونة المتحققة ايضاً .  .6

( درجة في حال تنفيذ االهداف بمرونة  126والقيمة الكلية لمرونة تحقيق االهداف بشكل عالي ) .7

 ( :3عالية وكما موضح في الجدول )

 
 (  درجة تحقيق االهداف ومرونتها في شبكة االعالم العراقي3جدول )

  درجة المرونة بتحقيق الهدف 
 
 

 فالهد

 درجة تحقيق الهدف 
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2 2    1  في المحلي  الشأن  في  الحدث  تغطية   .
 المحافظات كافة

   5 5 

4 2    2  بما االعالمية  الرسالة  طرح  في  التنوع   .
 يتالئم وطبيعة المجتمع

   10 15 

6 2    3  للتعاون مع مؤسسات اعالمية ايجاد سبل   .
 عربيا وعالميا  

   5 20 

8 2    4  واالجتماعية السياسية  االحداث  مواكبة   .
 والسياسية حال حدوثها 

   10 30 

10 2    5 فتح منابر للتعبير عن الراي والراي االخر .
 من خالل نقاط تواصل تفاعلية  

   5 35 

12 2    6 معرفة بهدف  المجتمع  مع  العالقة  تطوير   .
 ردود االفعال عن االداء االعالمي المقدم

   5 40 

13 1    7  االعالمية المهنية  الخبرات  استقطاب   .
 والتقنية 

   5 45 

15 2    8 االستراتيجية االهداف  لتحقيق  السعي   .
الرسالة   جودة  ضمان  خالل  من  المرسومة 

 االعالمية المقدمة 

   10 55 

17 2    9 السعي الى تطبيق المعايير المهنية وضبط .
مستوى   على  لألنشطة  النوعية  الجودة 

 المديريات 

   5 60 

19 2    10 بأخالقيات المهنة االعالمية . ترسيخ العمل    10 70 

20 1     11  توفير خالل  من  االعالمي  التدريب   .
األقسام  عمل  وطبيعة  تتالئم  تدريبية  دورات 

 داخل وخارج البالد 

   5 75 

21 1    12 مجال في  الحديثة  التطورات  مواكبة   .
والبرمجيات   والمعلومات  االتصال  تكنولوجيا 

 الداعمة للعمل االعالمي 

   5 80 

22 1    13  مدى ومعرفة  االعالمي  االداء  قياس   .
 كفاءته وفعاليته 

   5 85 

 

   420 = 42*  10الدرجة القصوى حاصل ضرب 
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24 2    14 الفعالة المشاركة والمساهمة  مبدا  تفعيل   .
 للعمل بروح الفريق الواحد  

   10 95 

27 3    15 من الصادرة  الرسمية  الكتب  ارشفة   .
 الشبكة

   10 105 

29 2    16  نقل وسائل  وتوفير  االعمال  تطوير   .
مجهزة بتقنيات مالئمة لإلعالميين الخارجيين  

 بما يتالئم مع المهام الموكلة اليهم

   5 110 

31 2    17  المدير بين  فعالة  اتصال  شبكة  بناء   .
المعلومات  لتبادل  المهن  ومختلف 

 والتوجيهات  

   10 120 

33 2    18 قابل بشكل  االعالمية  النشاطات  توثيق   .
 لالسترجاع السريع 

   5 125 

35 2    19المحافظة على سرية المعلومات .    5 130 

37 2    20  رصد واعداد  .  والتقنية  الفنية  االخطاء 
 تقارير بهذا الشأن 

   10 140 

39 2    21 االجهزة لشراء  المادي  الدعم  توفير   .
 والبرامج 

   0 140 

41 2    22  االخرى اللغات  مع  التعامل  على  القدرة   .
 غير العربية 

   5 145 

43 2    23  المواقع تطوير  التابعة .  االلكترونية 
 للمديريات وتحديثها 

   5 150 

45 2    24  نشاطات عن  كاملة  بيانات  قواعد  اعداد   .
 االعالميين وتوثيقها 

   5 155 

47 2    25  خاصة اعالمية  وطنية  حمالت  اقامة   .
 بتوعية المواطن وتحفيزه لخدمة وطنه

   10 165 

49 2    26  الى السعي  قطاعات .  بين  الشبكي  الربط 
 ومديريات الشبكة  كافة. 

   5 170 

51 2    27  المعلومات وتوفير  الباحثين  استقبال   .
 المناسبة لهم

   10 180 

53 2    28  استقبال طلبة اقسام االعالم لالطالع على .
 واقع التطبيق العملي  

   10 190 

55 2    29  ومقارنتها االقسام  مخرجات  مراقيه   .
 باألهداف الموضوعة 

   10 200 

57 2    30  المجال في  التطورات  اخر  مواكبة   .
 االعالمي 

   5 205 

59 2    31  في المشاركة  المحلية .  المؤتمرات 
 والعربية والعالمية

   5 210 

61 2    32  تحقيق مبدا الشفافية في العمل والنزاهة .
 المهنية

   5 215 

63 2    33  واجهزة للحاسبات  المستمرة  .الصيانة 
 البث واالستقبال  

   5 220 

66 3    34  العمل اجراءات  كافة  تحويل  الى  السعي   .
 االعالمي الى الرقمي

   10 230 
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67 1    35 تشجيع وتحفيز االعالمي بمختلف المهام .
 الوظيفية 

   5 235 

68 1    36 الدفع الى التنافس بين االقسام المختلفة .    5 240 

69 1    37 توفير بيئة عمل مناسبة .    5 245 

71 2    38  الى االستماع  واقتراحات  .  افكار 
 االعالميين وابداعاتهم

   5 250 

72 1    39 والتعريف الشبكة  واهداف  رسالة  نشر   .
 بها محليا وعربيا وعالميا 

   5 255 

74 2    40 خالل من  العالمية  االخبار  على  االنفتاح   .
 االشتراك المستمر مع الوكاالت  

   5 260 

76 2    41  لتحقيق االعالمي  العمل  بين  التكامل   .
 االهداف المطلوبة 

   5 265 

77 1    42تنمية الرقابة الذاتية للعاملين .    5 270 

   1 28 13 المجموع 10 30 2  

 

 ( يغطي جوانب متعددة ويجسد مجموعة قيم وكما يأتي: 3ان الجدول ) التحليل :

( درجة  130هدافاً تمثل قيمة مقدارها )(  13بلغ عدد األهداف المتحققة بشكل كلي )أ. تحقيق االهداف :

، بمعنى نسبة المتحقق بشكل كلي من االهداف    130=10*13وجاءت هذه القيمة من حاصل ضرب   

قة وكذلك الحال لالهداف المتحق    %31ليكون الناتج    100ضرب    420/  130جائت من قسمة    %.31

لتبلغ   جزئي  مقدارها    28بشكل  بقيمة  جزئي  بشكل  متحققا  بمعنى  (   140=5*28) درجة  140هدفا   ،

الجزئي  نس المتحقق  )33يساوي  بة  من  جاء  من  (.   33%=100*140/420  %   المتحقق  حصد 

 % 64%=33%+31 %( جائت من حاصل جمع 64)  في شبكة االعالم االهداف ) كليا وجزئيا( 

 من تطبيق الصيغة القانونية للفاعلية وهي  %( وجائت64.2اما فاعلية تحقيق االهداف فبلغت )

في شبكة    لالهداف المتحققة كليا وجزئيا( = الفاعلية  100)األهداف المتحققة / األهداف المرسومة *  

 100*270/420%.( =64.2)  بمعنى االعالم العراقي 

المتحققة   النسبة غير  مقدار  في  وأن  االهداف  الدراسةمن  مقدا  الشبكة مجال  قيمة  %(  36)   رهابلغت 

 ذلك ان 

 = النسبة المئوية لغير المتحقق   من المتحققالنسبة المئوية   –النسبة المئوية الكلية 

 . 2021خالل عام شبكة االعالم العراقي %( غير المتحقق من األهداف في %36=100-64%)

عود الى قلة الفاعلية علية أداء شبكة االعالم العراقي تأن قلة فاالقائلة )   وهذا ما يثبت الفرضية 

واعتمد في قياس الفاعلية مايلي:تمثيل جدول   (الناتجة عن االبتعاد في تنفيذ األهداف المرسومة. 

 الفاعلية رسم الفجوة مناقشة نتائج قياس الفاعلية والتفاصيل باالتي: 
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 ( تحديد الفاعلية 4جدول )

 التفسير  النتيجة  القيمة  الفاعلية

 زيادة النتائج عما هو مستهدف  ايجابية فجوة  100‹  الفاعلية

 انخفاض النتائج عما هو مستهدف  فجوة سلبية  100›  الفاعلية

 تعادل النتائج عما هو مستهدف  اختفاء الفجوة 100=  الفاعلية

 
 الناتجة من قياس االهداف  فجوةال( 1شكل )

 ( البياني  يو1الرسم  بشكل  (  تحقيقاالهداف  عن  االبتعاد  الى  تشير  التي  السلبية  االنحراف  فجودة  ضح 

في شبكة االعالم  من خالل درجة األهداف المرسومة والمنجزة والتكرار المتجمع الصاعد لهما   كامل  

 من خالل التمثيل البياني لمقدار األهداف المتحققة )بشكل كلي او جزئي( ويتضح االتي: 

 انخفاض النتائج عما هو مستهدف.  . 1

(  100يتضح أن المنطقة التي هي اعلى المخطط تعد منطقة الفاعلية والكفاءة األعلى )الفاعلية ‹  .   2

حسب القيم التي ظهرت عند تحقيق االهداف  وهي منطقة أداء مرتفع )غير متوافرة بأداء الشبكة واقعيا  

( تمثل  100فاعلية ›  في القياس(، والمنطقة تحت منحنى اإلنجاز هي منطقة الفاعلية والكفاءة األدنى )ال

 انخفاض النتائج عما هو مستهدف.  

 

 المرونة بتحقيق االهداف :  -ب

 %( وذلك باعتماد االتي : 5( تساوي )3. ان نسبة المرونة العالية بتحقيق الهدف لدرجة ) 1

 % 5% بعد تقريبها 4.7=100* 42/ 2

2( لدرجة  االهداف  بتحقيق  المتوسطة  المرونة  نسبة  ان  تساوي  2.  االتي 71)(  باالعتماد  وذلك   )%

 % 71% بعد تقريبها 71.4=100* 42/ 30:

3( العراقي  االعالم  بشبكة  االهداف  لتحقيق  الكلية  المرونة  بلغت  المرونة  76.  نسبة  بجمع  وذلك   )%

 %( 71%+5العالية مع المتوسطة ) 

4 ( االعالم  بشبكة  االهداف  بتحقيق  المنخفضة  المرونة  نسبة  وبلغت  هذا  خالل  24.  من  معادلة  %( 

100%-76=%24 . % 

 فجوة  سلبية  

   قلة الكفاءة والفاعلية

 بتحقيق االهداف

 

 كفاءة وفاعلية عالية 

 بتحقيق االهداف
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 ( فجوة المرونة بتحقيق االهداف 2شكل )

   بين تحقيق االهداف والمرونة بتحقيق االهداف  : االستنتاج الفقرة الثانية : 
المعادلة   باستخدام  توضيحه  يمكن  االهداف،  بتحقيق  والمرونة  االهداف  تحقيق  بين  ما  تفاوت  هنالك 

 االتية  : 

 100عدد االهداف حسب درجة المنجز/عدد االهداف الكلية نسبة تحقيق االهداف = 

االهداف   عدد  االهداف/  بتحقيق  المرونة  حسب  االهداف  عدد   = االهداف  بتحقيق  المرونة  نسبة 

 100الكلية

بالقيمتين )  -1 بالمقابل كان 2( في الجدول مستوى عاليا من التحقق )35و 15حققت االهداف  ( فقرة 

 % ( 4.7= 100* 2/42بتحقيق االهداف عالي )مستوى المرونة 

2-   ( االهداف  التحقق 29.28.27.25.20.17.14.10.8.4.2حققت  من  عاليا  مستوى  الجدول  في   )

 %(26=100* 42/ 11( فقرة بالمقابل كانت المرونة بتحقيق االهداف متوسطة ,)11)

3-  ( االهداف  كانت  حين  في  41,40,38,33,32,31,30,26,24,23,22.19,18,16,9,6,5,3,1في   )

 ( االهداف  بتحقيق  متوسطة  مرونة  ذات  متوسط  19الجدول  تحقيق  مستوى  مقابل  فقرات   )

(19 /42 *100=45 )% 

 

خصصت الفقرة لقياس  :  قياس واقع االداء االعالمي في شبكة االعالم العراقي    الفقرة الثالثة:

االعالم العراقي والمديريات التابعة لها  االنجاز ومستوى الرضا عن المنجز لألداء االعالمي في شبكة  

المرتبطة بطبيعة ادائها وخصوصية كل مديرية فيها، وجمعت البيانات باالعتماد على مجموعة ادوات 

على االجابات    (3)تثبيت ميزان من الدرجاتتم  ذكر في مقدمة البحث مثل المالحظة المباشرة والمقابالت.

االد من  المنجز  مستوى  عن  )الثالثة  عال=  درجة  ان  حيث  منخفض(    متوسط،  )عال،  (، 1-0.8اء  

 ( بحيث يكون الميزان وفقا لما يعكسه الجـــدول االتي: 0.4( ،والمنخفض=) 0.8-0.4ودرجة متوسط= ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
ووكاالت    حسب المقياس العالمي  المستخدم لقياس االداء التنموي للموارد البشرية .. المصدر : دليل المؤشرات التنموية الدولية وقواعد البيانات 3

 . 11/2021/ 15خ الزيارة تاريapi.org/images/-https://www.arab   التصنيف ائتماني متاح على الرابط  

https://www.arab-api.org/images/
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 ( ميزان الدرجات للمنجز من لألداء4جدول )

 النتيجة  القيمة  الدرجة

 0.8-1  عالً 

 متوسط 
 

0.8-0.5 

 0.4  منخفض 

تثبيت ميزان من الدرجات لإلجابات الثالثة عن الرضا عن المنجز )كبير ومتوسط ومنخفض( حيث   تم

( ، وجاءت اإلجابة على هذه الفقرات  1( ودرجة منخفض =) 2( , ودرجة متوسط =)3ان درجة كبير =)

   القياس وفقا للمتوسطات باالتي: )عينة الدراسة(. وتم تحليل نتائج افراد لألداء من 

يمكن توضيح  متوسطات المنجز والرضا عن المنجز  للمديريات الثالث مجال الدراسة في شبكة االعالم 

 العراقي, كما يعرضه الجدول االتي :    
 

 ( متوسط انجاز المديريات الثالث 5جدول )

 المقياس                       

 

 

 المديريات 

 الرضا االنجاز

 منخفض  متوسط  عالي منخفض  متوسط  عالي

 % 12 % 38 % 12 % 27 % 54 % 19 قناة العراقية الفضائية 

 % 26 % 53 % 21 % 26 % 56 % 18 اذاعة جمهورية العراق 

 % 36 % 55 % 9 % 14 % 64 % 23 صحيفة الصباح 

 % 24 % 48 % 14 % 22 % 58 % 20 متوسط االنجاز للمديريات 

 ( االتي : 5التحليل : يتضح من الجدول )

 

 %. 20العالي للمديريات الثالث =. متوسط االنجاز 1

 %. 58. متوسط االنجاز المتوسط للمديريات الثالث =2

 %.22. متوسط االنجاز المنخفض للمديريات الثالث =3

 %. 14.متوسط الرضا العالي على اإلنجاز العالي للمديريات الثالث =4

 %. 48. متوسط الرضا المتوسط على االنجاز المتوسط للمديريات الثالث =5

 %. 24. متوسط الرضا المنخفض على االنجاز المنخفض للمديريات الثالث = 6
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 الفقرة الرابعة قياس المعوقات واالسباب التي ادت الى ضعف االداء وانخفاضه
 اسباب و معوقات ضعف االداء االعالمي : 

 ( المؤلف من  الدراسة على االستبيان  المقياس اجابات عينة  فقرة  تشمل  30تناول  االسباب االدارية  ( 

الوسط  التحليل  خالل  من  استخراج  وتم  االعالمي   االداء  ومعوقات  اسباب  تمثل  والتقنية  والمالية 

الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والوزن المئوي وجاءت االجابات على الفقرات وفقا ما يوضحه  

 الجدول االتي : 

 مديريات شبكة االعالم العراقي( اسباب ومعوقات االداء االعالمي في  6جدول )

 ت
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 ات ادارية ومالية مرتبطة بالعملمعوق 

1.  
قلة المتخصصين من العاملين  

 في مجال االعالم 
 اتفق 71.6 1.10 3.58 9 12 56 46 36

2.  
غياب العمل بروح الفريق  

 الواحد 
 محايد  61.8 0.89 3.9 5 37 63 52 5

3.  

الحاجة الى التأهيل المهني في  

مجال الحاسب االلي وتطبيقاته 

 الحديثة 

 اتفق 74.7 0.86 3.72 0 11 55 64 32

4.  

غياب الخطط المرسومة 

والمكتوبة لتنفيذ االداء واالبتعاد  

 عن االهداف المرسومة  

 اتفق 74.6 0.72 3.73 0 3 61 75 23

5.  

اجراءات العمل طويلة ومعقدة 

 مماوقلة المرونة في العمل 

 اثرت على تحقيق االهداف

 اتفق 70.8 1.05 3.45 10 5 86 45 34

6.  
لإلعالميين  غياب االيفادات 

 عربيا وعالميا 
 اتفق 73.8 1.24 3.69 11 18 37 41 55

7.  
ضعف االتصال الفعال بين  

 االقسام والشعب
 محايد  62.4 1.02 3.12 14 23 56 48 11

8.  
سيادة العمل الروتيني مع وجود  

 الحلقات الزائدة 
 اتفق 71.2 0.98 3.56 5 11 60 56 29

9.  
قلة الحوافز المادية والمعنوية 

 لتطوير العمل 
 اتفق 68.8 0.92 3.44 0 24 66 48 24

10.  
قصور في الدورات التدريبية 

 لإلعالميين والفنيين 
 اتفق 68.6 1.18 3.43 12 19 56 37 38

 محايد  64.8 0.96 3.24 6 28 63 51 14 نفيذ العمل بطريقة مركزية  .11

12.  

لترجمة قلة اعداد المترجمين 

االخبار من العربية للغات  

 االجنبية والعكس

 اتفق 70.0 1.10 3.50 9 14 62 41 36

 وفنية معوقات تقنية

13.  

تجاهل االدارة لقوة المعلوماتية 

بجانبها التقني والمعلوماتي في  

 دعم االداء االعالمي 

 اتفق 68.6 1.07 3.43 9 20 51 57 25

 محايد  66.8 1.05 3.34 9 22 58 51 22قلة المعرفة بالتطبيقات    .14
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االعالمي   االداء  فاعلية   على  المؤثرة  للمعوقات  المرجح  الحسابي  الوسط  قيمة  مجمل  ان   : التحليل 

( والذي 3( وهي اكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.41لمديريات شبكة االعالم العراقي بلغت )

يمثل الحد الفاصل بين االتفاق بشدة وبين عدم االتفاق بشدة , وهذا يبرهن ان مستوى اهمية اجابات 

بانحراف   االتفاق  نحو  اتجهت  العراقي  االعالم  شبكة  في  االعالمي  االداء  معوقات  فقرات  على  العينة 

( سجل  مما 1.05معياري  سجلت   (  حين  في   , الحسابي  وسطها  عن  للبيانات  تشتت  وجود  الى  يشير 

 (. 68.2االهمية النسبية ) 

 

 

 

 الفقرة الخامسة: اثبات الفرضيات
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 ات ادارية ومالية مرتبطة بالعملمعوق 

المعلوماتية الجديدة في العمل 

 االعالمي 

 اتفق 70.8 1.15 3.54 11 23 27 70 31 االجهزة والبرامج قديمة  .15

16.  

قلة استثمار التقنيات المطورة  

في مجال ارسال وتبادل  

 المعلومات )تنظيم المعلومات( 

 اتفق 69.2 1.05 3.46 12 14 43 74 19

17.  
عدم وجود قواعد معلومات  

 معرفية لإلعالميين  
 اتفق 70.2 0.91 3.51 5 11 57 70 18

18.  

ال يتم التعامل مع برامج متقدمة  

في مجال معالجة الصور  

 والصوت والفيديو  

 محايد  64.4 1.09 3.22 13 22 63 44 20

19.  

ضعف استعداد العاملين للتعامل  

مع التقنيات والبرامج الحديثة 

 متفتحة بعقلية 

 محايد  65.6 0.99 3.26 9 22 58 60 13

20.  
التوجد  مقاييس ومعايير للعمل 

 المعلوماتي
 اتفق 69.6 1.00 3.48 6 19 53 60 24

21.  

عدم توفر برامج وتطبيقات  

متقدمة للتحقق من صحة 

 االخبار 

 محايد  62.4 1.19 3.12 14 39 47 37 25

22.  
وجود حواجز وتعليمات تحد من  

 التقنيات المتطورة استخدام 
 اتفق 68.8 1.05 3.44 8 18 56 54 26

23.  
ال يوجد عمل يخص استثمار  

 البيانات الضخمة وتحليلها 
 اتفق 69.8 0.98 3.49 0 30 50 55 27

24.  
التعامل مع خدمات معلومات 

 غير مطورة 
 اتفق 68.6 1.00 3.34 6 20 57 57 22

25.  
ال توجد مكتبات رقمية للتعامل  

 معها
 محايد  65.6 1.09 3.28 6 33 61 33 29

26.  
عدد األجهزة ال تتالئم وعدد  

 العاملين 
 اتفق 75.5 1.11 3.75 0 28 47 30 59

 اتفق 68.2 1.05 3.41 المجموع
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( والمتغير المستقل  االداء االعالمي ارتباط بين المتغير المعتمد)  :توجد عالقة  االولى  الفرضية الرئيسية  

( الرتبي  Spearmanاحتساب قيم معامل االرتباط البسيط )حيث تم  :) االهداف والمرونة في تنفيذها(  

,  في المؤسسة االعالمية)شبكة االعالم العراقي(واالهداف المتحققة ومرونة التنفيذ   بين االداء االعالمي

 وكانت النتائج على وفق الجدول 

 
 باط بين متغير االداء االعالمي ومتغير تحقيق االهداف والمرونة بالتنفيذ  عالقات االرت  (7جدول)

 االداء االعالمي                                       

         المتغير المستقل   

 األداء االعالمي( المتغير المعتمد )

االداء  عن  الرضا 

 االعالمي 
 منجز األداء االعالمي 

 

 االعالمي معوقات االداء    

 ( )تحقيق االهداف
 0.791 0.592 0.534 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.006 0.008 0.007المعنوية 

 ( )مرونة تنفيذ االهداف
 0.944 0.971 0.987 ارتباط سبيرمان 

 Sig. 0.003 0.006 0.007المعنوية 

( الجدول  من خالل   : بين  7التحليل  معنوية  ارتباط  وجود عالقة  اي  الفرضية  تحقق  نالحظ  المتغير  (  

) االداء االعالمي (ناحية االنجاز  ( والمتغير المعتمد )تحقيق االهداف, المرونة بتحقيق االهداف(المستقل  

اذ تبين ان العالقات كانت ذات اتجاه طردي   والرضا عن المنجز والمعوقات التي ادت الى ضعف االداء.

البسيط  موجب االرتباط  اظهر  اذ   ,Spearman    العالية الطردية  الموجبة  القيمة   لألهدافالرتبي) 

 , مما يوكد قبول الفرضية.  الفقرات(  لجميع  0.05ومستوى داللة اقل من   ومرونة التنفيذ

: الثانية  الرئيسية  احصائية    تأثيريوجد  الفرضية  بداللة  بالتنفيذ  متغير  ل  معنوي  والمرونة  االهداف 

 االعالمي:  ومتغير األداء

 

 ألداء اإلعالمي في   بالتنفيذ تحقيق االهداف والمرونةالتأثير بين ( قياس 8جدول )

قرار  

 االعتماد

 المعنوية

Sig. 

 اختبار 

t 

 المعنوية

Sig. 

 اختبار 

F 

معامل 

 التحديد 

R 

Square 

 التأثير 

Coefficients 

المتغير 

 المستقل

 938. 924. 1950.272 000. 44.162 000. معتمد 
  تحقيق

 االهداف 

 957. 939. 2468.057 000. 49.680 000. معتمد 
مرونة تنفيذ  

 االهداف 

 ( يتضح االتي : 8التحليل : من خالل الجدول )

قيمة   )  (F)ان  بلغت  قد  االهداف  لتحقيق  الخطي  االنحدار  ( وبمستوى  1950.272المحسوبة ألنموذج 

%(, مما يدل على 95( عند درجة ثقة )0.05( وهو اقل بالتأكيد من مستوى الداللة )0.000معنوية ) 

(,  األداء االعالمييؤثر بصورة طردية في )  تحقيق االهدافثبوت معامالت االنحدار ، وان التغيير في  

التفسير  و قيمة معامل  )   )2R(ان  يعني ان اختيار  0.924بلغت  كمتغير مستقل    تحقيق االهداف(, وهذا 

و قيمة  صحيح.  بلغت    (F)ان  قد  االهداف  تنفيذ  لمرونة  الخطي  االنحدار  ألنموذج  المحسوبة 

( عند درجة ثقة  0.05( وهو اقل بالتأكيد من مستوى الداللة ) 0.000( وبمستوى معنوية )2468.057)

التغيير في  95) ثبوت معامالت االنحدار ، وان  يدل على  تنفيذ االهداف%(, مما  يؤثر بصورة    مرونة 
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( في  االعالميطردية  التفسير  األداء  معامل  قيمة  وان   ,))2R(  ( اختيار  0.939بلغت  ان  يعني  وهذا   ,)

 كمتغير مستقل صحيح.  مرونة تنفيذ االهداف

 

 نتائج نوضحها باالتي: النتائج: توصل البحث الى مجموعة 

مقابل    %( لجميع مديريات شبكة االعالم العراقي عينة الدراسة.64.2فاعلية تحقيق االهداف بلغت ).  1

 ( بلغت   االهداف  هذه  تحقيق  في  كلية  المتوسطة  76مرونة  مع  العالية  المرونة  نسبة  جمع  بعد   )%

(5+%71 .)% 

العالي  .  2 االنجاز  متوسط  نظر  %20)االعالمي    لألداءبلغ  من وجهة  المنجز  هذا  بمستوى رضا عن 

الدراسة   عينة  المتوسط  %(14العاملين  االنجاز  متوسط  وبلغ  ذلك 58،  عن  رضا  متوسط  %مقابل 

% في المديريات الثالثة مجال البحث بشبكة االعالم 22%( ،اما متوسط االنجاز المنخفض  48المنجز  

 %(  . 24اقي مقابل متوسط الرضا عن هذا المنجز العر

بينت نتائج الدراسة ان االسباب والمعوقات االدارية  والمالية كان لها دورها الفاعل في ضعف االداء . 3

باتجاه االداء االعالمي حيث اجابت العينة على فقرات معوقات  االعالمي وكذلك المعوقات التقنية والفنية

( مما يشير الى وجود تشتت للبيانات عن وسطها الحسابي , في  1.05بانحراف معياري سجل )االتفاق   

( النسبية  االهمية  المرتبط    (.وكان68.2حين سجلت  (    تحقيق  باالبتعاد عن    للسبب  بمفرده  االهداف) 

%  71% كأهمية نسبية وبدرجة )اتفق (. اما المرونة فكانت سبب ايضا )بمفردها(بلغت  75قيمة بلغت  

 كأهمية نسبية بعد التقريب .

وان    يوجد تأثير معنوي بداللة احصائية  لمتغير االهداف والمرونة بالتنفيذ ومتغير األداء االعالمي.  4

(  R2في تحقيق االهداف يؤثر بصورة طردية في )األداء االعالمي(, وان قيمة معامل التفسير )  التغيير

( المحسوبة  Fتحقيق االهداف كمتغير مستقل صحيح. وان قيمة )(, وهذا يعني ان اختيار  0.924بلغت )

( بلغت  قد  االهداف  تنفيذ  لمرونة  الخطي  االنحدار  ) 2468.057ألنموذج  معنوية  وبمستوى   )0.000  )

( الداللة  مستوى  من  بالتأكيد  اقل  ) 0.05وهو  ثقة  درجة  عند  معامالت  95(  ثبوت  على  يدل  مما   ,)%

نة تنفيذ االهداف يؤثر بصورة طردية في )األداء االعالمي(, وان قيمة  االنحدار ، وان التغيير في مرو 

 ( التفسير  )R2معامل  بلغت  مستقل  0.939(  كمتغير  االهداف  تنفيذ  مرونة  اختيار  ان  يعني  وهذا   ,)

 صحيح.

وجود عالقة ارتباط معنوية بين المتغير المستقل )تحقيق االهداف, المرونة    الرئيسية اثبتت الفرضية  .  5

والمعوقات  بتحق المنجز  عن  والرضا  االنجاز  (ناحية  االعالمي  االداء  المعتمد)  والمتغير  االهداف((  يق 

التي ادت الى ضعف االداء. اذ تبين ان العالقات كانت ذات اتجاه طردي موجب, اذ اظهر االرتباط البسيط  

Spearman    مستوى داللة اقل من  ومرونة التنفيذ و   لألهدافالرتبي) القيمة الموجبة الطردية العالية

 , مما يوكد قبول الفرضية.  الفقرات(  لجميع 0.05

 التوصيات: خرج البحث بمجموعة توصيات نوضحها باالتي:     

ضرورة دراسة االسباب التي اثرت على االداء االعالمي بشكل دقيق وتجاوز المعوقات التي اثرت .  1

اف وان تكون هناك اليات لتحقيق المرونة دون  بتحقيق االهد  ما يرتبطعلى االداء االعالمي وخصوصا  

 االجراءات.تعقيدات في العمل او 

نرى في زيادة فاعلية تحقيق االهداف وبمرونة لرفع مستوى االداء االعالمي بشبكة االعالم العراقي .  2

بالمديريات مجال الدراسة ضرورة تبني خطط استراتيجية مدروسة تمثل ارض الواقع لألداء االعالمي  
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ومستوى طموحه لسنوات عديدة قادمة تعتمد على كفاية االهداف واجراءاتها ووجود سياسات تنطلق 

 من تلك االهداف تضع مؤشرات التطبيق بما يحقق المرونة في التنفيذ.

بالثقافة التنظيمية للعاملين   االهتمام  نحو  ضرورة توجيه االدارات العاملة في شبكة االعالم العراقي  .  3

االنجاز   زيادة  نحو  االنتاجية واالهتمام    لألداء وتنميتها  بزيادة  هناك    باإلتقاناالعالمي  ليكون  والجودة 

 االداء.االنجاز ومن العاملين على ذلك   رضا

 
 

 الخاتمة
يمكن تحليل المضمون للمقاالت االفتتاحية والسياسية في جريدة االهرام خالل فترة البحث قبل وبعد  

م في االتجاهات والمتغيرات الرئيسة لتناول   1956تأميم قناة السويس والعدوان الثالثي على مصر عام  
االهرام   جريدة  القنالواهتمام  تأميم  حدث  تركه  الذي  واالثر  القومية  على  لموضوعات  الثالثي  والعدوان  ة 

 جريدة االهرام. 
شهدت الفترة التي سبقت اعالن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس والظروف  (1

بالموضوعات  االهرام  اهتمام جريدة  تطورا ملحوظا في  الثالثي على مصر  العدوان  التي سبقت 
الخارج التحديات  مواجهة  في  العربي  بالتضامن  تتعلق  على  التي  والتركيز  لمصر  والداخلية  ية 

بوجه   القومي  الموقف  قوة  عن  والتعبير  المشترك  والمصير  التاريخ  ووحدة  والعقيدة  الفكر  وحدة 
 . العدوان 

يالحظ ان جريدة االهرام لم تكن مستقلة عن توجهات القيادة السياسية المصرية ، ممثلة بالرئيس   (2
دات القومية واالفكار الثورية والتاريخ المشترك  عبد الناصر وخير دليل على ذلك استخدامها مفر 

االقتصا والتكامل  المشتركة  جاهد واللغة  الجريدة  وحاولت  والعربي  المفردات    ةدي  هذه  تسوق  ان 
 . وهو االمر الذي نجحت فيه الى حد كبير

حر   تحقيقا (3 العربي،  بالشأن  والتدخل  بالتأثير  المصرية  الحكومة  الجريدة  صلرغبة  تبني  ت  على 
الشعبي   التضامن  من  حالة  خلق  اجل  من  العربي،  الجمهور  الى  وتسويقه  الرسمي  الخطاب 

التي ال تتوافق   حكومات الانتفاضات على  للجمهور العربي، بل وصل االمر الى التحريض لقيام  
المصر  النظر  وجهة  فعل  ية، مع  الشعب   ت كما  حينما حرضت  الداخلي  العراقي  بالشأن  وتدخلت 

العراقي على حكومة نوري السعيد بسبب قيامه بحلف بغداد وهذا يؤكد االهتمام المبالغ فيه من  
 . خرجت الجريدة عن حيادها في هذه الفترةف ،اجل فرض الهيمنة

السويس (4 قناة  الزمة  "االهرام"  تغطية  في االختبار    بمنزلة  1956عام    مثلت  الواضح  للتدخل 
 . ، لصالح حكومة جمال عبد الناصرالشؤون العربية
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التأثير السياسي المباشر في االوضاع الداخلية  تعدى دور جريدة االهرام الصحفي (5 ، وانتقل الى 
من اجل الدعم    ض بدأت جريدة االهرام قبل واثناء وبعد تأميم قناة السويس بالتحريللبلدان العربية  

ومحاولتها جمع صفوف   ن الدول العربية لمواجهة العدوان الثالثي على مصرمالمادي والمعنوي  
 . ية وتوحيدها لمواجهة ذلك العدوانالدول العرب
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