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 الملخص التنفيذي

هذا هو تقرير الرصد األول الذي يصدره معهد اإلعالم األردني وهو واحد من بين أربعة تقارير سيصدرها 

/ 8/ 16المعهد تباعا لرصد التغطيات اإلنتخابية في وسائل اإلعالم المختلفة، ويغطي التقرير الفترة الزمنية من 

بينما ستصدر التقارير األخرى تباعا وضمن جداول زمنية متزامنة مع التقدم  2016 / 8/  25الى مساء  2016

وحتى صباح يوم الصمت  2016/ 8/ 26في فترة الدعاية اإلنتخابية؛ حيث سيغطي التقرير الثاني الفترة من 

 2016/  9/ 27وحتى  19/9/2016، وسيغطي التقرير الثالث الفترة من صباح يوم 2016/ 19/9اإلنتخابي 

متضمنة تغطية يوم اإلقتراع والنتائج ، ثم سيتم إصدار التقرير النهائي العام الذي يجمل ويشمل كامل تفاصيل 

 عملية الرصد ونتائجها.

وسيلة إعالمية وفقا ألسس  20اعتمد الرصد منهجية الرصد الكيفي والكمي، وشملت عينة الوسائل  اختيار  

ية نمط الملكية ) عامة أو حكومية، خاصة ، ومجتمعية (، وتعددية نمط ومعايير واضحة تم فيها مراعاة تعدد

 السياسات التحريرية وموقفها من السلطة التنفيذية، ونمط الجمهور المستهدف وقوة االنتشار والنفاذ.

وتم اختيار أربع صحف يومية تمثل الصحافة المطبوعة وهي: صحف الرأي، والدستور، والغد، والسبيل. وتم 

ر أربع إذاعات هي اإلذاعة األردنية "البرنامج العام"، وإذاعة حياة اف ام، والبلد، وصوت الجنوب، اختيا

واختيرت أربع قنوات تلفزيونية هي التلفزيون األردني "الرسمي"، والحقيقة الدولية ، واليرموك، ورؤيا.وتم 

خبرني، سرايا، الوكيل، هال نيوز، جفرا اختيار ثمانية مواقع إخبارية تمثل الصحافة اإللكترونية وهي : عمون، 

 نيوز، البوصلة، وجراءه نيوز.

( مادة إعالمية وإعالنية مكررة في جميع وسائل اإلعالم التي تم رصدها غطت  3183لقد أحصى الراصدون) 

( مادة رأي  723%(، و ) 59,1( مادة إخبارية وبنسبة )  1845هذه المرحلة من االنتخابات ؛ توزعت على )

( مادة للدعاية اإلنتخابية وبنسبة )  534%(، و ) 0,6( ردا وتصحيحا وبنسبة ) ) 19%(، و)23,2نسبة ) وب

17,1.)% 

وكشفت عملية الرصد ان المواد اإلخبارية هي األكثر إستخداما من بين القوالب الصحفية التي استخدمتها وسائل 

%( من مجموع التغطيات اإلعالمية  59,1ة تمثل ) ( مادة إخباري 1845اإلعالم المرصودة" وبعدد مواد بلغت )

 في الصحافة المطبوعة والتلفزيون واإلذاعات والصحافة اإللكترونية.

%، من حيث استخدام المواد اإلخبارية وحلت 79وجاءت الصحافة المطبوعة في المرتبة األولى بنسبة  

%(،  41المحطات اإلذاعية ثالثا وبنسبة ) %(، ثم 69,3الصحافة اإللكترونية في المرتبة الثانية بنسبة ) 

 %(. 16,9والتلفزيون في المرتبة الرابعة وبنسبة ) 

%( كانت التلفزيونات صاحبة المرتبة األولى فيها  وبنسبة 23,2( مادة رأي مكررة بنسبة ) 723وتم رصد ) 

المرتبة الثالثة بنسبة )  %(، والصحافة المطبوعة في 25%( ثم اإلذاعات في المرتبة الثانية بنسبة )  29)

 %(.17,6%( ثم الصحافة اإللكترونية بنسبة )19

%( 20%( حيث حلت اإلذاعات في المرتبة األولى وبنسبة ) 0,6وبلغت النسبة العامة  للردود والتصحيحات ) 

 بينما جاءت الصحافة المطبوعة في المرتبة الرابعة .

 %( حصل التلفزيون على أعلى نسبة منها 17,1مادة  وبنسبة ) (  534وبلغ عدد المواد الدعائية واإلعالنية )
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%( بينما كانت حصة الصحافة  13%( ثم الصحافة اإللكترونية ) 14%( ثم محطات اإلذاعة بنسبة )  52) 

%( فقط من الدعاية اإلنتخابية، مما يكشف عن تكريس 1المطبوعة في أدنى مستوى لها إذ لم تحصل إال على ) 

ة المطبوعة التي لم تحصل على حصتها التقليدية من الدعاية اإلنتخابية التي تعودت الحصول عليها أزمة الصحاف

 في كل موسم انتخابي.

 اوال: حجم التغطية االنتخابية :

 

وجاءت اكثر وسائل اإلعالم تغطية لالنتخابات حسب عدد موضوعات التغطية  والمساحة المخصصة 

ثم التلفزيونات، فالصحافة اإللكترونية ثم اإلذاعات، وبحسب وحدة القياس لالنتخابات الصحافة  المطبوعة  

الخاصة بكل وسيلة فقد غطت الصحافة المطبوعة االنتخابات النيابية خالل األيام العشرة األولى التي يغطيها هذا 

(  541رونية بعدد ) ( مادة، ثم الصحافة اإللكت 756( مادة، ثم التلفزيونات بعدد )  1479التقرير بعدد مواد ) 

 ( مادة. 407مادة ثم اإلذاعات بعدد ) 

 ( كان اعالها في الدستور 2سم 43732 ومن حيث المساحة فقد بلغت مساحة التغطية في الصحافة المطبوعة )

بينما كانت  ساعات البث التلفزيوني لتغطية (،  2سم 8969 ) السبيل(، وادناها في 2سم 12146بمساحة ) 

ساعة  29على منها في اإلذاعات إذ بلغت ساعات البث التي تم رصدها في التلفزيونات األربعة اإلنتخابات ا

( ساعة وأدناها في قناة الحقيقة الدولية 11ثانية، كان أعالها في قناة رؤيا بمدة زمنية بلغت )  25دقيقة و  35و

 مالي ساعات البث إذاعة ونشر ( ثانية، وتم خالل إج 25دقيقة ( و ) 29( ساعة و)  2بساعات بث بلغت ) 

 % ( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية بنسبة37( مادة إعالمية مكررة كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة )  357) 

  (10. )% 

( ساعة  18وبلغ مجموع ساعات البث اإلذاعي للمواد المتعلقة باإلنتخابات لإلذاعات عينة الرصد ما مجموعه ) 

%( 35دقيقة ( وبنسبة) 14ساعات و 6( ثانية كان أعالها في إذاعة صوت الجنوب بعدد )  56)ودقيقة واحدة و 

( مادة خالل  351%(، وتم بث ) 7ثانية وبنسبة )  56دقيقة و  18وأدناها في إذاعة حياة أف ام بساعة واحدة و

 %(. 8ة حياة اف ام بنسبة ) %(، وأدناها في إذاع43ساعات التغطية كان أعالها في اإلذاعة األردنية ونسبة ) 

( كلمة كان أعالها  110155وبلغت مساحة التغطية في الصحافة اإللكترونية  )من حيث عدد الكلمات ( ) 

%( وبعدد كلمات 7( وأدناها في جفرا نيوز وبنسبة )  28792%( وبعدد كلمات )  26في سرايا بنسبة ) 

% ( من 27( مادة تمثل نسبة )  114ا في سرايا بـ ) ( مادة كان أعاله 426(، تم خاللها نشر )  7929)

( مادة لكل منهما وبنسبة مشتركة  21حيث الموضوعات والمواد وأدناها في جفرا نيوز وجراءه نيوز بـ ) 

 %(.5بلغت )
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 ثانيا : الموضوعات والقضايا االنتخابية :

 

جاه الموضوعات ذات األولوية لكل منها، وجاءت أول تباينت اهتمامات الوسائل اإلعالمية التي تم رصدها ت

 خمس موضوعات ذات األهمية فيها على النحو التالي:

 

 الصحافة المطبوعة:

 

 وفيما يلي اإلهتمامات الخمس األولى في الصحافة المطبوعة:

 

ها في الدستور %( وأدنا15,6اعالها في الغد بنسبة ) ــ اجراءات التسجيل للمرشحين والقوائم  االنتخابية: 1

 %(.7,3بنسبة ) 

 

 %(.8,6%( وأدناها في الرأي بنسبة ) 24,3ــ أنشطة المرشحين: أعالها في الغد بنسبة )  2

 

 %(.11,1%( وأدناها في السبيل بنسبة ) 23,2ــ التوعية والتعريف: أعالها في الرأي بنسبة )   3

 

 %( وأدناها في الرأي بنسبة23,7السبيل بنسبة ) في االعمال اللوجستية واالدارية االنتخابية: أعالها ــ  4

 (5,8.)% 

 

 %(.1,4%( وأدناها في السبيل بنسبة ) 35,8: أعالها في الدستور بنسبة )  المشاركة االنتخابية العامةــ  5

 

 اإلذاعات: 

أعالها في  (%27,9)    إجماليةنسبة  بالموضوعات تغطية  أعلى :الحملة اإلعالمية للهيئة المستقلةــ  1

 %( لكل منهما.4,3%( وأدناها في إذاعتي صوت الجنوب واذاعة البلد بنسبة ) 51,6األردنية بنسبة )  اإلذاعة

%( وأدناها في إذاعتي البلد 13,9أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة )  ـ التوعية والتعريف باالنتخابات: 2

 %( لكل منهما.0,0وحياة اف أم بنسبة صفر )

 %( وأدناها في اإلذاعة األردنية وبنسبة6,3: أعالها في إذاعة صوت الجنوب بنسبة ) شطة المرشحينــ أن 3

  (2,5.)% 

 %( وأدناها في إذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر13,4أعالها في اذاعة البلد بنسبة )  شؤون الكوتا المرأة:ــ  4

 %(.0و0)  

%(، وأدناها 2,6أعالها في إذاعة حياة اف ام وبنسبة )  ابية:اجراءات التسجيل للمرشحين والقوائم االنتخــ  5

 %(.0,2في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 
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 القنوات التلفزيونية:

 ثالثا: الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية التلفزيونية:

 وفيما يلي أهم خمسة موضوعات وقضايا طرحتها القنوات التلفزيونية التي تم رصدها.

%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة 26بنسبة إجمالية )  :اجراءات التسجيل للمرشحين والقوائم االنتخابية ــ  1

 %(. 0,5%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,9) 

%( كان أعالها في 12,9بنسبة إجمالية ) وجاءت في الترتيب الثاني  :التوعية والتعريف باالنتخاباتــ  2

 %(.2,1%( وأدناها في قناة اليرموك بنسبة ) 6,6تلفزيون األردني بنسبة )ال

 

%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة 11,3أعالها في قناة اليرموك بنسبة ) :شؤون انتخابية اخرىــ  3

(0,5.)% 

 

 دناها في قناة اليرموك بنسبة %( وأ7,4أعالها في التلفزيون األردني بنسبة )  :المشاركة االنتخابية العامةــ  4

 (3,3.)% 

 

%( وأدناها في قناة اليرموك وبنسبة صفر 10أعالها في التلفزيون األردني بنسبة )  :نزاهة االنتخاباتــ  5

(0,0 .)% 

 

 في القنوات التلفزيونية فهي:قل الموضوعات تغطية أ أما

وجاءت نسبتها العامة صفر  :المرتبط باالنتخاباتالقضايا االمنية والعنف  ، والحقوق السياسية والمدنية ــ 1

 %( في القنوات التلفزيونية األربعة.0,0)

%( كانت اليرموك هي القناة الوحيدة التي ابدت اهتماما بهذا 0,6بلغت نسبتها العامة ) نتائج اإلنتخابات : ــ 2

 الموضوع.

%( وكانت قناة اليرموك هي 0,6وضوع )بلغت نسبة االهتمام بهذا الم استطالع راي وتحليل احصاء : ــ 3

 الوحيدة أيضا التي اهتمت بهذا الموضوع.

%(  بينما لم 0,8أبدت قناتا اليرموك ورؤيا اهتماما بهذا الموضوع وبنسبة عامة ) المقاطعة اإلنتخابية: ــ 4

 %(.0,0تبدي قناتا التلفزيون اآلردني والحقيقة الدولي أي اهتمام وبسبة )

تساوت قناتا التلفزيون األردني ورؤيا باالهتمام بهذا الموضوع بمادتين مكررتين لكل  ليات:حقوق األقــ  5

%( بينما لم تهتم قناتا اليرموك والحقيقة الدولية به وبنسبة 1,1منهما وبلغت النسبة العامة لهذا الموضوع ) 

(0,0.)% 
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 الصحافة اإللكترونية:

 

 إجمالية نسبة  اعلى الموضوعات تغطية واحتلت :لقوائم االنتخابيةإجراءات التسجيل للمرشحين واــ  1

 %(.14,3%( وأدناها في الوكيل وبنسبة )58,8%( أعالها في جراءه نيوز بنسبة ) 31) 

 

 ثاني المواد اهتماما في الصحافة اإللكترونية بنسبة عامة : االنتخابية واإلداريةاللوجستية  األعمال ــ 2

 %(.3,4%( وأدناها في عمون وبنسبة ) 43,1في هال نيوز بنسبة )  %( كان أعالها14) 

 

%( وأدناها في جراءه نيوز وجفرا نيوز وبنسبة 18,8أعالها في خبرني وبنسبة )  ــ أنشطة المرشحين : 3

 %( لكل منهما. 0,0صفر ) 

 

%( وأدناها في 12,3سبة ): أعالها في  البوصلة وبن ــ المخالفات اإلنتخابية والشؤون اإلنتخابية األخرى 4

%(، بينما كان الموقع األكثر اهتماما بالشؤون اإلنتخابية األخرى الوكيل وبنسبة 2,9جراءه نيوز وبنسبة )

 %(.0,0%( وأدناها جراءه نيوز وبنسبة صفر )14,3)

 

سبة صفر %( وأدناها في الوكيل وبن10,5أعالها في البوصلة وبنسبة )  :المشاركة االنتخابية العامةــ  5

(0,0.)% 

 

 

 ثالثا: الفاعل السياسي:

 

أظهرت نتائج الرصد ان الهيئة المستقلة لإلنتخابات ظلت الفاعل السياسي الرئيسي األول في تغطية وسائل 

اإلعالم لإلنتخابات لكونه هي المصدر الرئيسي للمعلومات وهي التي تتولى إدارة اإلنتخابات واإلشراف عليها 

ل السياسي االول في التغطية ، وتاليا أهم خمسة فاعلين سياسيين في وسائل اإلعالم وبالتالي فهي الفاع

 المرصودة:

 

 الصحافة المطبوعة:

 

%(، ثم 7,4%( ،وأدناها في السبيل بنسبة ) 25,1اوال وكان أعالها في الغد بنسبة )  الخبراء والمختصونحل 

القوائم %(، ثم 10,6(، وأدناها في الرأي وبنسبة)%12,2وكان أعالها في السبيل بنسبة )  الهيئة المستقلة

المجتمع المدني، %(، و9,6%(، وأدناها في الدستور بنسبة ) 18,2، كان اعالها في السبيل وبنسبة ) والكتل

خامسا وكان الحكومة %(، وحلت 10,5%(، وأدناها في السبيل وبنسبة ) 22,7أعالها في الغد بنسبة )  وكان

 %(.8,7%( وأدناها في السبيل وبنسبة ) 33,5وبنسبة ) أعالها في الدستور 
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 اإلذاعات:

جاءت الهيئة المستقلة لإلنتخابات في مقدمة الفاعلين السياسيين في تغطية االذاعات كان أعالها في اإلذاعة   

انيا كان %(، وحل الخبراء والمختصين ث2,4%( وأدناها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) 14األردنية وبنسبة )

%( وأدناها في اذاعتي حياة اف أم واذاعة البلد وبنسبة مشتركة 9,8أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة ) 

 %( لكل منهما. 0,2بلغت )

%( وأدناها في إذاعة صوت 10,4وجاءت الحكومة في المرتبة الثالثة كان أعالها في إذاعة البلد وبنسبة ) 

ات ومنظمات المجتمع المدني رابعا أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة %(، ثم مؤسس1,1الجنوب وبنسبة ) 

%(، ثم القوائم والكتل خامسا أعالها في اذاعة البلد 0,0% ( وأدناها في اذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر )5,5) 

 %( وأدناها في إذاعة حياة اف ام .1,5وبنسبة ) 

 

 

 قنوات التلفزيون:

خابات الفاعل السياسي األول في تغطية القنوات التلفزيونية لالنتخابات  أعالها في ظلت الهيئة المستقلة لإلنت

 %( وأدناها في قناتي اليرموك والحقيقة الدولية وبنسبة متساوية بلغت10,5التلفزيون األردني وبنسبة ) 

%(، وأدناها 6,4بنسبة ) %( لكل منهما، ثم أخبار القوائم والكتل اإلنتخابية فكان أعالها في قناة اليرموك 2,2) 

 %(.0,0في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة صفر )

 

%(، وأدناها في قناة اليرموك 12,1وحل الناخبون في المرتبة الثالثة كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة ) 

 رؤيا وبنسبة %(، في المرتبة الرابعة أنشطة الجهات المراقبة لإلنتخابات أعالها كان في قناة2,6بنسبة ) 

%( لكل منهما، وجاء الخبراء 4%( وأدناها في كل من التلفزيون األردني وقناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 16,2) 

 %( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية .3,6%( أعالها في قناة رؤيا بنسبة )5,9والمختصون خامسا وبنسبة )

 

 الصحافة اإللكترونية:

بنسبة لإلنتخابات في المرتبة األولى في الصحافة اإللكترونية من حيث الفاعل السياسي جاءت الهيئة المستقلة 

 %(.17,4%( وأقلها في خبرني )56,9% ( كان أعالها في هال نيوز ) 30إجمالية )

 

ة وحلت القوائم والكتل اإلنتخابية في المرتبة الثانية من حيث الفاعلية السياسية في المواقع اإللكترونية وبنسب

 %(.9,5%( وأدناها في الوكيل )52,2%( كان أعالها في خبرني ) 28عامة )

 

%( وأدناها في جراءه نيوز وجفرا نيوز بنسبة 15,8وحلت جهات أخرى في المرتبة الرابعة أعالها في سرايا ) 

عالها في %( لكل منهما، وفي المرتبة الخامسة جاءت أنشطة الجهات الرقابية على اإلنتخابات كان أ0,0صفر )

 %(.0,0%( وأدناها في جفرا نيوز وبنسبة صفر ) 14,3الوكيل ) 

) هذه الفئة ال تقيس الحياد بالمعنى المهني بل تقيس طبيعة اتجاهات التغطية  خامسا: اتجاهات التغطية الصحفية:

 ذا االساس. هل ذهبت التغطيات نحو قضايا ايجابية او سلبية او محايدة ، ارجو اعادة تحرير التحليل على ه
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 محايد:

%( كان 48,6جاءت  النسبة العامة لحياد الصحافة المطبوعة في التغطية اإلنتخابية في المرتبة األولى بنسبة )

 %(، 11,4%( وأدناها في الدستور وبنسبة ) 24,3أعالها في الغد وبنسبة ) 

%( كان أعالها في 52,7مة ) وجاءت التغطية المحايدة في اإلذاعات المرصودة بالمرتبة األولى بنسبة عا

 %(.1,3%( وأدناها في إذاعة حياة اف أم وبنسبة )9,7اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 

 %( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة  28وجاء الحياد في المرتبة الثانية في القنوات التلفزيونية بنسبة عامة )

 %( فقط.0,8%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة )  4,2)

%( كان أعالها في جفرا 31وجاءت التغطية المحايدة في المرتبة الثانية في الصحافة اإللكترونية بنسبة عامة) 

 %(.23,8%( وأدناها في موقع الوكيل وبنسبة ) 47,6نيوز بنسبة )

 إيجابي:

أدناها في الغد وبنسبة %( و19,1%( أعالها في الدستور وبنسبة )28,2بلغت النسبة العامة للتغطية اإليجابية ) 

 %( كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة33,9%(، وبلغت نسبتها العامة في اإلذاعات ) 5,8) 

%(، ووصلت النسبة العامة للتغطية اإليجابية في القنوات 1,3%( وأدناها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) 6,5)  

%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة 8,5ردني بنسبة )%( أعالها في التلفزيون األ51,5التلفزيونية ) 

(1,7.)% 

%( كان أعالها في موقع هال نيوز وبنسبة 37وبلغت النسبة العامة للتغطية اإليجابية في الصحافة اإللكترونية ) 

 %( لكل منهما.28,6%( وأدناها في موقعي الوكيل وهال نيوز وبنسبة )47) 

 سلبي:

%( 20,7%( أعالها في الدستور وبنسبة) 22,1امة للتغطية السلبية في الصحافة المطبوعة )بلغت النسبة الع

 %( أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة13,4%(، وفي اإلذاعات )9,6وأدناها في السبيل وبنسبة ) 

كان أعالها  %(11,8%(، وفي القنوات التلفزيونية )  0,2%(، وأدناها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) 4,7) 

 %(، وفي الصحافة اإللكترونية 0,4%( وأدناها في التلفزيون األردني بنسبة ) 2,8في قناة رؤيا بنسبة )

 %(، 17,6%( وأدناها في موقع جراءه نيوز وبنسبة ) 47,6% ( كان أعالها في موقع الوكيل بنسبة )28) 

 سادسا: التوازن:

 االعتماد على مصدر او عرض رأي واحد:

%( 72,5النسبة العامة لالعتماد على مصدر واحد او رأي واحد في تغطية الصحافة المطبوعة إلى ) وصلت 

% ( 66,4%(، وبلغت في اإلذاعات ) 10,9%( وأدناها في السبيل وبنسبة ) 20,3كان أعالها في الغد وبنسبة) 

%(، وفي 1,6بنسبة ) %( وأدناها في إذاعة حياة اف أم و5,8أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة ) 

 %( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة 3,8%( كان أعالها في قناة رؤيا وبنسبة )47,3التلفزيونات ) 



9 
 

 %(.27,5%( وأدناها في موقع هال نيوز وبنسبة )64,7%(، وفي الصحافة اإللكترونية )1)

 االعتماد على مصدرين أو عرض رأيين أو أكثر:

%( 11,1ة لالعتماد على مصدرين أو أكثر او عرض رأيين أو أكثر في الصحافة المطبوعة ) بلغت النسبة العام

%( 5,7%(، وبلغت في اإلذاعات )5,9%( وأدناها في الدستور وبنسبة ) 14,7أعالها في السبيل وبنسبة ) 

%(، وفي 0,0%( وأدناها في اذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر)2,9أعالها في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 

 في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة %( وأدناها13,7%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) 41,5)  التلفزيونات

%( وأدناها في موقع 38,1%( كان أعالها في موقع الوكيل بنسبة ) 19) %(، وفي الصحافة اإللكترونية 2,8) 

 %(.11,6خبرني بنسبة )

 حداً أو  رأياً واحداً:الموضوع ال يحتمل إال مصدراً وا

 احتمال الموضوع الصحفي إال مصدراً واحداً أو  رأياً واحداً في الصحافة المطبوعة بلغت النسبة العامة لعدم

%(، 36,3%(، وفي اإلذاعات )2,9%( وأدناها في الرأي وبنسبة ) 22السبيل بنسبة )%( أعالها في 5,3)  

%(، وأدناها في قناة اليرموك 7,5الها في التلفزيون األردني بنسبة ) كان أع%(  6,7وفي القنوات التلفزيونية ) 

%( وأدناها في سرايا 28,6%( أعالها في الوكيل بنسبة )12، وفي الصحافة اإللكترونية )%(.0,6بنسبة )

 %( لكل منهما.0,0وجراءه نيوز وبنسبة صفر )

 

 عدم االعتماد على مصادر:

ي ال يوجد فيها مصادر او الموضوعات المجهلة او المجهولة المصدر في بلغت النسبة العامة للموضوعات الت

%(، وفي 2,1%( وأدناها في الغد وبنسبة ) 33,7%( أعالها في الدستور وبنسبة ) 10,2الصحافة المطبوعة ) 

%( وتعود جميعها إلذاعة صوت الجنوب، وادنها في اذاعة صوت البلد ، وفي القنوات 3,4اإلذاعات بنسبة ) 

%( ، وأدناها في 2,8%( كان أعالها في قناتي رؤيا واليرموك وبنسبة مشتركة واحدة بلغت ) 4,5لتلفزيونية )ا

 %( لكل منهما، و في الصحافة اإللكترونية0,0كل من التلفزيون األردني وقناة الحقيقة الدولية وبنسبة صفر )

 موقع الوكيل.  %( وأدناها في31,9%( كان أعالها في موقع خبرني وبنسبة )22)  

 

 سابعا: الهوية الجغرافية للتغطية:

 الموضوعات الوطنية العامة : 

 تصدرت اإلذاعات الوسائل اإلعالمية األخرى باإلهتمام بتغطية القضايا الوطنية وبنسبة تغطية عامة بلغت

%(، ثم 1,5سبة )%( وأدناها في إذاعة حياة اف أم وبن8,1%( أعالها في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 73,2)  

%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية 7%( كان أعالها في قناة رؤيا وبنسبة ) 67,8في القنوات التلفزيونية ) 

%( وأدناها 18,7%( في الصحافة المطبوعة كان أعالها في جريدة الدستور بنسبة )61,6%(، و )2وبنسبة ) 

 %(.13,2في جريدة الرأي بنسبة ) 

 %( أعالها في موقع جراءه نيوز بنسبة57لكترونية في المرتبة الرابعة بنسبة عامة ) وحلت الصحافة اإل

 %(.33,3جفرا نيوز وبنسبة )  %( وأدناها في موقع82,4)  
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 االهتمام بتغطية المحافظات: 

 الصحافة المطبوعة:

وقد كشفت نتائج الرصد  تباينت اهتمامات وسائل اإلعالم المرصودة بتغطية اخبار اإلنتخابات في المحافظات،

ان العاصمة عمان ظلت هي المحافظة األكثر اهتماما من قبل وسائل اإلعالم، وإن كانت تقدمت عليها محافظات 

 اخرى لطبيعة ومكان صدور الوسيلة اإلعالمية.

 اإلذاعات:

عها إلذاعة %( وتعود جمي14,2تقدمت محافظة معان على العاصمة عمان في التغطية اإلذاعية بنسبة عامة ) 

( مادة، بينما لم تبث باقي اإلذاعات المرصودة أية مادة تتعلق بمحافظة 50صوت الجنوب التي بثت منفردة ) 

 معان.

ومن المالحظ ان السبب الرئيسي وراء الضعف الكبير في تغطية اإلذاعات المرصودة لالنتخابات في 

ية التي بلغ مجموع المواد اإلنتخابية التي بثتها والخاصة المحافظات لكونها إذاعات محلية باستثناء اإلذاعة األردن

( مادة تتعلق بالموضوعات الوطنية العامة بينما بثت لجميع  134( مادة كان منها )  152بالمحافظات ) 

 ( مواد للعاصمة عمان.4( مادة فقط من بينها ) 18المحافظات ) 

 القنوات التلفزيونية:

نية للنشاطات اإلنتخابية في المحافظات تباينا واضحا ففي الوقت الذي تحظى فيه أظهرت تغطية القنوات التلفزيو

العاصمة عمان بالنسبة األكبر من التغطية فإن باقي المحافظات تحظى بنسب تغطيات قليلة جدا ال تتناسب 

تركز في تغطياتها بالمطلق مع النشاطات اإلنتخابية التي تشهدها تلك المحافظات مما يعني ان القنوات التلفزيون 

 على العاصمة وتهمل باقي المحافظات األخرى.

وبحسب نتائج الرصد فان التلفزيون األردني الرسمي هو فقط من يبدي اهتماما بتغطية اإلنتخابات في 

المحافظات بينما يتراجع اهتمام باقي القنوات األخرى التي تم رصدها بمثل هذه التغطية لتركز فقط على تغطية 

 ة عمان فقط.العاصم

 الصحافة اإللكترونية:

%( كان أعالها في موقع جفرا 25حظيت العاصمة عمان بالنسبة األعلى من تغطيات الصحافة اإللكترونية ) 

 %(.2,9%( وأدناها في موقع جراءه نيوز وبنسبة ) 57,1نيوز وبنسبة ) 

في ادنى مستوياته، ولم تحظ معظمها ويالحظ ان اهتمام الصحافة اإللكترونية بباقي المحافظات األردنية ظل 

بتغطية واسعة او حتى مقبولة قياسا بما تحظى به العاصمة عمان، ولم تحظى معظم المحافظات إال بموضوع 

واحد وبعضها لم يحظى باي تغطية إطالقا مثل محافظة العقبة، مما يعني انحصار اهتمام الصحافة اإللكترونية 

المواقع اإللكترونية التي تم رصدها تصدر في العاصمة عمان وتتخذها مقرا في العاصمة فقط ربما لكون جميع 

 لها.
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 ثامنا: النوع االجتماعي: 

المحتوى اإلعالمي اي حجم حضور  إنتاجيقصد بهذه الفئة الكشف عن مدى حضور النوع االجتماعي الفعلي في 

إعالمية او مقدمين في االذاعات او على االناث والذكور كمنتجين للمحتوى اإلعالمي سواء كتاب او معدو مواد 

 محطات التلفزيون او ضيوف او مصادر للمحتوى . 

 الذكور:

كشفت نتائج الرصد أن حصة الذكر في وسائل اإلعالم هي األكبر من حيث اإلهتمام بالتغطية، وفي الصحافة 

%( 61,9بنسبة عامة ) المطبوعة فان حصة الذكر من التغطية كانت اعلى من حصة األنثى بثالثة أضعاف و

 %(.10,9%(، وأدناها في جريدة السبيل بنسبة ) 17,3للذكر كان أعالها في جريدة الدستور بنسبة ) 

%( 8,1%( كان أعالها في اإلذاعة األردنية  بنسبة ) 75,5وبلغت النسبة العامة لحصة الذكر في اإلذاعات ) 

 %(.1,6لكل منهما بلغت )  وأدناها في اذاعتي حياة اف ام والبلد بنسبة مشتركة

وتقاطعت نسبة حضور الذكر في القنوات التلفزيونية مع حضوره في اإلذاعات فقد بلغت نسبته في القنوات 

 %(، 1,9%( وأدناها قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,8%( كان أعالها في قناة رؤيا وبنسبة ) 75,6التلفزيونية) 

 %( كان أعالها في موقع جفرا نيوز وبنسبة51اإللكترونية )  وبلغت نسبة حضور الذكر في الصحافة

 % (23,8%( وأدناها في موقع الوكيل بنسبة ) 66,7)  

 ناث: اإل

ظلت األنثى في أدنى سلم أولويات التغطيات اإلنتخابية في وسائل اإلعالم من خالل التمييز في النوع 

%( كان 6,1من اإلهتمام في الصحافة المطبوعة )  اإلجتماعي"الجندري" وقد حظيت األنثى بالنسبة األدنى

 %(، 5,5%( وأدناها في جريدة السبيل بنسبة ) 22,7أعالها في جريدة الغد بنسبة ) 

%( وأدناها في 8%( كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة )8وبلغت نسبة حضور األنثى في اإلذاعات )

 اذاعتي حياة اف ام واإلذاعة األردنية 

%( 6,7%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) 4,5ظهور األنثى في القنوات التلفزيونية النسبة األدنى )وشكل 

 وأدناها في قناة الحقيقة الدولية .

 %( كان أعالها في موقع البوصلة بنسبة7ووصلت نسبة ظهور األنثى في الصحافة اإللكترونية الى )

 %( وأدناها في موقع جراءه نيوز .17,5)  

 لمختلط ) ذكر وأنثى (:ا

%( كان أعالها في جريدة الرأي 20,6بلغت نسبة االهتمام المختلط بين الذكر واألنثى في الصحافة المطبوعة ) 

%(، كما بلغت نسبة  الحضور المختلط في اإلذاعات 7,8% ( وأدناها في جريدة الدستور بنسبة ) 19,7بنسبة ) 

 %( فقط.0,2%( وأدناها في حياة اف ام بنسبة ) 1,7ية وبنسبة)%( كان أعالها في االذاعة األردن4,6) 

%(  كان أعالها في قناة رؤيا 16,8ووصل نسبة المواد التلفزيونية التي ظهر فيها المرأة والرجل بشكل مختلط )

رونية %(، بينما بلغت النسبة في الصحافة اإللكت0,6%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,3وبنسبة ) 

  .%(18,4ا في موقع سرايا وبنسبة ) %( وأدناه 33,3%( أعالها في موقع الوكيل بنسبة ) 23)
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 مدخل

 مقدمة   

تأتي انتخابات مجلس النواب األردني الثامن عشر في بيئة سياسية وإعالمية شهدت تحوالت واسعة على 

بدأ الصوت الواحد الذي سيطر على مستويات متعددة اهمها ان االنتخابات تجري وفق قانون جديد انهى م

 ، كما ان االنتخابات تجري بدون مقاطعة سياسية منظمة. 1993االنتخابات البرلمانية األردنية منذ عام 

اما على صعيد البيئة اإلعالمية تأتي هذه االنتخابات  في وقت ازدادت فيه قوة تأثير اإلعالم ودوره الغامض في 

بعد الثورات الشعبية التي شهدها  عددا من المجتمعات العربية، وعلى المستوى مراحل االنتقال السياسي وما 

 الوطني يشهد اإلعالم األردني خالل السنوات األخيرة نمواً كميّا ونوعيّا واسعاً.

يقصد بالرصد اإلعالمي عملية منهجية منتظمة لمراقبة أداء وسائل اإلعالم، تقدم وصفا وتقييماً موضوعياً و

ائل اإلعالم بشكل مهني وعلمي، وتقوم عملية الرصد بوظائف التقييم والمتابعة والتوثيق، بهدف لمحتوى وس

 ضمان حق الجمهور في المعرفة والوصول الحر للمعلومات بنزاهة وعدل.

 أهداف رصد ومراقبة التغطية اإلعالمية .

 تتلخص االهداف الفرعية للرصد والمراقبة بما يلي : 

يق القوانين واألنظمة واللوائح االنتخابية من قبل وسائل اإلعالم )فرص الوصوول رصد ومراقبة مدى تطب -

 الحر والمباشر للمعلومات، اإلعالنات والدعاية االنتخابية، فترة وقف الدعاية االنتخابية (.

رصوود ومراقبووة موودى التووزام وسووائل اإلعووالم بالقواعوود المهنيووة والمبووادف األخالقيووة اإلعالميووة فووي التغطيووة  -

 .النتخابية ا

رصد ومراقبة مدى التزام وسائل اإلعالم  بضمان حق الجمهور األردني فوي االطوالع والمعرفوة بمختلوف  -

 مراحل العملية االنتخابية ومدى توفير منابر للنقاش الحر والنزيه والمتعدد والقيام بدور تثقيفي .

 تحديد القضايا المطروحة في الحمالت االنتخابية. -

 ى الفاعلة في االنتخابات وسماتها.التعرف إلى القو -

 التعرف إلى سمات المضمون الخاص باالنتخابات. -

 ترسيخ ممارسة علمية ومهنية في رصد ومراقبة األداء المهني لإلعالم، ووفق أفضل الممارسات المهنية. -

 

 

 

 

 

 مراحل الرصد 



13 
 

بين اربعة تقارير سيصدرها هذا هو تقرير الرصد األول الذي يصدره معهد اإلعالم األردني وهو واحد من 

 16المعهد تباعا لرصد التغطيات اإلنتخابية في وسائل اإلعالم المختلفة، ويغطي هذا التقرير الفترة الزمنية من 

بينما ستصدر التقارير األخرى تباعا وضمن جداول زمنية متازمنة مع  2016/  8/  25الى مساء  2016/ 8/

وحتى يوم الصمت  2016/ 8/ 26حيث سيغطي التقرير الثاني الفترة من  التقدم في فترة الدعاية اإلنتخابية

 2016/  9/ 27وحتى  19/9/2016، وسيغطي التقرير الثالث الفترة من صباح يوم 2016/ 19/9اإلنتخابي 

 متضمنة تغطية يوم اإلقتراع والنتائج ، ثم سيتم إصدار التقرير النهائي العام

 اإلطار القانوني والمرجعي 

 

تزم وتستند عملية رصد وتقييم تغطية وسائل اإلعالم األردنية النتخابات مجلس النواب السابع عشر على تل

 األطر والمرجعيات اآلتية :

(  20وتحديدا المادة )  20166( لعام  6أوال: المنظومة القانونية األردنية: وتشمل قانون االنتخاب األردني رقم )

وقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع  والتعليمات (، 22( والمادة )  21و المادة )

 التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة لالنتخاب .

ثانيا: منظومة التنظيم الذاتي للمجتمع اإلعالمي األردني: الميثاق الصحفي األردني، مدونة المبادف الرئيسية 

 2016للتغطية اإلعالمية لالنتخابات النيابية 

، والعهد الدولي للحقوق المدنية 21والمادة  19اً: المواثيق األممية: الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان المادة ثالث

 .25، 21، 20، 19والسياسية، المواد 

رابعاً: القواعد المهنية والمعايير الدولية الصادرة عن المجالس والمؤسسات الخبيرة التي تمثل الممارسات 

 تخابات في العالم .الفضلى في تغطية االن

 

 العينات : 

يقصد برصد التغطية اإلعالمية لالنتخابات النيابية لغايات هذه الدراسة التغطية التي تقوم بها وسائل اإلعالم  

 األردنية باللغة العربية وتشمل الوسائل التالية :

 الصحافة المطبوعة اليومية . -

 اإلذاعات األردنية المرخصة بموجب القانون . -

 ت التلفزيون المرخصة بموجب القانون محطا -

 مواقع الصحافة االلكترونية المسجلة بموجب القانون . -

تم تحديد عينة وسائل اإلعالم الممثلة لوسائل اإلعالم  بالطريقة القصدية وفق المعايير  : عينات الوسائل - أ

 التالية :

 تعددية نمط الملكية ) عامة أو حكومية، خاصة ، ومجتمعية (  -

 نمط السياسيات التحريرية وموقفه من السلطة التنفيذية.تعددية  -

 نمط الجمهور المستهدف وقوة االنتشار والنفاذ. -

 

 

 

 

 

 وسيلة إعالمية على النحو التالي: 20وفي ضوء هذه المعايير تم تحديد العينة وتشمل 
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 الرأي، والدستور، والغد، والسبيل. الصحافة اليومية المطبوعة:

 "الرسمية"، وإذاعة حياة اف ام، والبلد، وصوت الجنوب،  األردنية االذاعات : اإلذاعة

 "الرسمي"، والحقيقة الدولية ، واليرموك، ورؤيا. القنوات التلفزيونية: التلفزيون األردني

 عمون، خبرني، سرايا، الوكيل، هال نيوز، جفرا نيوز، البوصلة، وجراءه نيوز. الصحافة اإللكترونية:

 العينات الزمنية:  - ب

، االثنين ،الثالثاء ، األربعاء   األحدالصحافة: خمسة  أعداد أسبوعيا من كل صحيفة )  -

   .والخميس (

   .الذروة التقريبية في االستماع أوقاتاإلذاعات: ثالث ساعات يوميا تمثل  -

 .الذروة التقريبية في المشاهدة أوقاتالتلفزيون: ثالث ساعات يوميا تمثل  -

خمسة  أيام في األسبوع ) األحد ، االثنين،  الثالثاء ، األربعاء، المواقع االلكترونية:   -

 .الخميس ( 
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 نتائج الرصد

خالل مرحلة التسجيل ( مادة إعالمية وإعالنية في جميع وسائل اإلعالم تم رصدها  3183)   توصل الرصد إلى

مادة رأي وبنسبة   723%(، و 59,1ة ) ( مادة إخبارية وبنسب 1845توزعت على )(  2016/  8/ 24الى  16)

 %(17,1( مادة للدعاية اإلنتخابية وبنسبة )  534%(، و ) 0,6( ردا وتصحيحا وبنسبة ) ) 19%(، و)23,2) 

.  

ثم  الصحافة  المطبوعة وجاءت اكثر وسائل اإلعالم تغطية لالنتخابات حسب عدد موضوعات التغطية 

وحدة القياس الخاصة بكل وسيلة فقد غطت الصحافة ثم اإلذاعات، وبحسب التلفزيونات، والصحافة اإللكترونية 

( مادة، ثم  1479المطبوعة االنتخابات النيابية خالل األيام العشرة األولى التي يغطيها هذا التقرير بعدد مواد ) 

 ( مادة. 407عدد ) ( مادة ثم اإلذاعات ب 541( مادة، ثم الصحافة اإللكترونية بعدد )  756التلفزيونات بعدد ) 

 ها في الدستور( كان اعال 2سم 43732 فقد بلغت مساحة التغطية في الصحافة المطبوعة )ومن حيث المساحة 

بينما كانت  ساعات البث التلفزيوني لتغطية (،  2سم 8969 ) السبيل(، وادناها في 2سم 12146بمساحة ) 

ساعة  29لبث التي تم رصدها في التلفزيونات األربعة اإلنتخابات اعلى منها في اإلذاعات فقد بلغت ساعات ا

( ساعة وأدناها في قناة الحقيقة الدولية 11ثانية، كان أعالها في قناة رؤيا بمدة زمنية بلغت )  25دقيقة و  35و

 ( ثانية، وتم خالل إجمالي ساعات البث إذاعة ونشر 25دقيقة ( و ) 29( ساعة و)  2بساعات بث بلغت ) 

 % ( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية بنسبة37مادة إعالمية مكررة كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) (  357)  

  (10. )% 

( ساعة  18وبلغ مجموع ساعات البث اإلذاعي للمواد المتعلقة باإلنتخابات لإلذاعات عينة الرصد ما مجموعه ) 

%( 35دقيقة ( وبنسبة) 14ساعات و 6الجنوب بعدد ) ( ثانية كان أعالها في إذاعة صوت  56ودقيقة واحدة و )

( مادة خالل  351%(، وتم بث ) 7ثانية وبنسبة )  56دقيقة و  18وأدناها في إذاعة حياة أف ام بساعة واحدة و

 %(. 8%(، وأدناها في إذاعة حياة اف ام بنسبة ) 43ساعات التغطية كان أعالها في اإلذاعة األردنية ونسبة ) 

( كلمة كان أعالها  110155)  حة التغطية في الصحافة اإللكترونية  )من حيث عدد الكلمات (وبلغت مسا

%( وبعدد كلمات 7( وأدناها في جفرا نيوز وبنسبة )  28792%( وبعدد كلمات )  26في سرايا بنسبة ) 

من % ( 27)  ( مادة تمثل نسبة 114)  بـ( مادة كان أعالها في سرايا  426)  (، تم خاللها نشر 7929)

( مادة لكل منهما وبنسبة مشتركة  21وأدناها في جفرا نيوز وجراءه نيوز بـ ) حيث الموضوعات والمواد 

 %(.5بلغت )

 

القوالب واألشكال الصحفية التي اعتمدتها وسائل  أكثر( ان المواد اإلخبارية هي 1يكشف الجدول رقم ) و

 دعاية اإلنتخابية، اإلعالم المرصودة في تغطية مرحلة التسجيل وال

%( من مجموع التغطيات اإلعالمية في الصحافة  59,1تمثل )  مادة إخبارية(  1845) أحصى الراصدون

المطبوعة والتلفزيون واإلذاعات والصحافة اإللكترونية لتكون المواد اإلخبارية هي القالب الرئيسي األكثر 

 .استخداما في تغطيات اإلنتخابات 

 

وحلت الصحافة  من حيث استخدام المواد اإلخبارية %،79مطبوعة في المرتبة األولى بنسبة وجاءت الصحافة ال

 اإللكترونية في المرتبة الثانية من حيث استخدام القالب اإلخباري وبنسبة 
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%(، وجاء التلفزيون في المرتبة الرابعة  41%(، ثم المحطات اإلذاعية في المرتبة الثالثة وبنسبة ) 69,3) 

 %(. 16,9رة وبنسبة ) واألخي

 29%( كانت التلفزيونات صاحبة المرتبة األولى وبنسبة )23,2( مادة رأي مكررة وبنسبة ) 723وتم رصد ) 

%( ثم 19%(، والصحافة المطبوعة في المرتبة الثالثة بنسبة )  25%( ثم اإلذاعات في المرتبة الثانية بنسبة ) 

 %(.17,6الصحافة اإللكترونية بنسبة )

اهتمام وسائل اإلعالم والجمهور بالردود والتصحيحات اذا لم تتجاوز نسبة  يارت نتائج الرصد الى تدنواش

 ،%06حضور هذه الممارسة اكثر من 

 هاعلى اعلى نسبة من اتالتلفزيون تحصل%( 17,1( مادة  وبنسبة )  534وبلغ عدد المواد الدعائية واإلعالنية )

%( بينما كانت حصة  13%( ثم الصحافة اإللكترونية ) 14بنسبة )  %( ثم محطات اإلذاعة 52وبنسبة ) 

، مما يكشف عن تكريس أزمة %( فقط1مستوى لها إذ لم تحصل إال على )  أدنىحافة المطبوعة في صال

الصحافة المطبوعة التي لم تحصل على حصتها التقليدية من الدعاية اإلنتخابية التي تعودت الحصول عليها في 

 نتخابي.كل موسم ا

 (1جدول رقم )

 . واإلعالنية اإلعالميةلتغطية االنتخابات حسب نوع المادة  اإلعالميالتوزيع النسبي للمحتوى 

 

 العينة_الرئيسة

 واألشكال_القوالب

Total 
 مواد الرأي اإلخباريةالمواد 

الردود 

 والتصحيحات
 الدعاية االنتخابية 

 % ت % ت % ت % ت % ت

محطات 

 التلفزيون

128 17 219 29.0 16 2 393 52.0 756 24 

 13 407 34 139 0 0 25 103 41 165 محطات االذاعة

الصحافة 

 المطبوعة

1175 79 287 19 2 0 15 1 1479 46 

الصحافة 

 االلكترونية

375 69 95 18 1 0 70 13 541 17 

Total 1845 59.1 723 23.2 19 .6 534 17.1 3183 100 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 وعة: الصحافة المطب

 حجم التغطية االنتخابية : اوال : 

 
( موضوعا و  1479بلغ عدد الموضوعات اإلنتخابية التي نشرتها الصحافة المطبوعة التي تم رصدها ) 

(، حيث تصدرت الدستور الصحافة المطبوعة من حيث  3( مادة صحفية وفقا لمعطيات الجدول رقم )  531)

الصحفية اإلنتخابية التي تمت تغطيتها بمساحة إجمالية بلغت ) مجموع عدد ومساحة الموضوعات والمواد 

( وبنسبة )  2سم11938%(، والغد في المرتبة الثانية بمساحة إجمالية ) 28( وبنسبة )  2سم 12146

27.)% 

 

%(، بينما حلت السبيل في المرتبة 24( وبنسبة ) 2سم 10679وجاءت الرأي الثالثة بمساحة إجمالية بلغت ) 

 %(.21( وبنسبة )  2سم8969ة بمساحة ) الرابع

 

 (2جدول رقم )

 عدد ومساحة المواد التي غطت االنتخابات حسب الصحيفة

 
 % المساحة % عدد المواد الصحفية % عدد الموضوعات * الصحيفة

 24 10679 28 151 24 350 الراي

 27 11938 29 152 27 400 الغد

 28 12146 28 149 28 144 الدستور

 21 8969 15 79 20 300 السبيل

 100 43732 100 531 100 1464 المجموع

سم30  إلىالموضوعات المقرب  عدد*
2  

  لكل موضوع أعلىكحد 

 
مادة إعالمية وإعالنية مكررة في الصحف المطبوعة األربع التي تم رصدها  1479توصل الرصد الى  

حيحات، والدعاية اإلنتخابية حيث تصدرت موزعة على المواد اإلخبارية، ومواد الرأي، والردود والتص

%( ثم  24,1%(، ثم الرأي بنسبة ) 27%(، تلتها الغد بنسبة ) 28,2الدستور الصحف المطبوعة بنسبة ) 

 %(.20,6السبيل في المرتبة الرابعة بنسبة ) 

 

 وع ( فقد تصدرت المواد اإلخبارية إهتمام الصحف المطبوعة وبمجم2ووفقا لمعطيات الجدول رقم ) 

%( تلتها السبيل  19%(، حيث جاءت الغد في المرتبة األولى بنسبة )71,9( مادة مكررة وبنسبة )  1063) 

 %( وحلت الدستور في المرتبة الرابعة بنسبة 15,2%( والرأي في المرتبة الثالثة بنسبة ) 16,3بنسبة ) 

 (12,6.)% 

 

%( والسبيل في المرتبة الرابعة بنسبة 24,2سبة ) وحلت الدستور في المرتبة األولى من حيث مواد الرأي بن

 %(. 5,3%(، كما تساوت الدستور والغد في عدد الردود والتصحيحات بنسبة )3) 

 

%( ثم الغد 0,7%(، والدستور )1,6%( من مواد الدعاية اإلنتخابية، والسبيل بنسبة )  2وحصلت الرأي ) 

 %(.0بنسبة )
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 (3جدول رقم )

 واإلعالنية: اإلعالميةلتغطية االنتخابات حسب نوع المادة  اإلعالميللمحتوى التوزيع النسبي 

 

 العينة_الفرعية

 واألشكالالقوالب_
Total 

 الدعاية االنتخابية الردود والتصحيحات مواد الرأي اإلخباريةالمواد 

 % ت % ت
  

 % ت % ت

 24.1 357 2.0 7 5.3 1 11.2 93 15.2 256 الراي

 27.0 400 0. 0 0.0 0 9.7 80 19.0 320 الغد

 28.2 417 7. 3 5.3 1 24.2 201 12.6 212 الدستور

 20.6 305 1.6 5 0.0 0 3.0 25 16.3 275 السبيل

Total 1063 71.9 399 27.0 2 0 15 1.0 1479 100.0 

 

 

 
 ثالثا : الموضوعات والقضايا االنتخابية :

 
عات التي أولتها الصحافة المطبوعة اهتمامها وقامت ( عن أهم الموضو 4تكشف نتائج الجدول رقم ) 

جاء اهتمام الصحف بالدرجة األولى بموضوع  ، إذبالتركيز عليها في الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير

 ،إجراءات تسجيل المرشحين وهي ذات الفترة التي يختص هذا التقرير بتغطيتها

، ثم توعية الناخبين وتعريفهم بقانون اإلنتخاب الثانيةتبة في المراإلهتمام بأنشطة المرشحين وجاء  

وإجراءات اإلنتخاب، واإلجراءات اللوجستية المصاحبة للعملية اإلنتخابية ونزاهة اإلنتخابات والكوتا النسائية 

 والحملة الدعائية للهيئة المستقلة لالنتخابات..الخ.

 

عة باستطالعات الرأي والمال السياسي "األسود"، ويالحظ في هذه الفترة قلة اهتمام الصحافة المطبو

والبرامج اإلنتخابية والمقاطعة والحقوق المدنية والسياسية وحقوق األقليات وغيرها من القضايا الموضوعات 

 األخرى التي أبدت الصحافة المطبوعة فتورا تجاهها وعدم اإلهتمام بها.

 

 المطبوعة:اإلهتمامات الخمس األولى في الصحافة  وفيما يلي

 

الدستور في %( وأدناها 15,6الغد بنسبة )في  اعالها :اجراءات التسجيل للمرشحين والقوائم  االنتخابيةــ  1

 %(.7,3بنسبة ) 

 

 %(.8,6%( وأدناها في الرأي بنسبة ) 24,3ــ أنشطة المرشحين: أعالها في الغد بنسبة )  2

 

 %(.11,1%( وأدناها في السبيل بنسبة ) 23,2)  بنسبة الرأي ــ التوعية والتعريف: أعالها في  3

 

 %( وأدناها في الرأي بنسبة23,7السبيل بنسبة ) : أعالها في االعمال اللوجستية واالدارية االنتخابيةــ  4

 (5,8.)% 

 

 %(.1,4%( وأدناها في السبيل بنسبة ) 35,8: أعالها في الدستور بنسبة )  المشاركة االنتخابية العامةــ  5
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 (4جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد الموضوعات والقضايا التي طرحتها المواد الصحفية حسب الصحيفة

 

 الموضوعات_القضايا

 الصحافة المطبوعة

 المجموع السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 2.9 42 5.2 4 37.7 29 3.9 3 7.8 6 المواقف السياسية الرسمية العامة

 8.6 126 1.4 3 35.8 77 5.6 12 15.8 34 مشاركة االنتخابية العامةال

 1.0 14 0.0 0 60.9 14 0.0 0 0.0 0 المقاطعة االنتخابية

 3.3 48 13.8 11 18.8 15 6.3 5 21.3 17 نزاهة االنتخابات

الفساد االنتخابي)المال السياسي 

 االنتخابي االسود(
6 12.5 3 6.3 5 10.4 8 16.7 22 1.5 

 1.2 17 5.3 2 7.9 3 10.5 4 21.1 8 البرامج االنتخابية

 11.9 174 11.1 32 13.5 39 12.5 36 23.2 67 التوعية والتعريف باالنتخابات

 3.1 45 6.5 7 14.0 15 0.0 0 21.5 23 المخالفات االنتخابية

 0.3 5 0.0 0 33.3 3 0.0 0 22.2 2 نتائج االنتخابات

 13.5 197 16.4 48 18.2 53 24.3 71 8.6 25 أنشطة المرشحين

 3.2 47 1.3 1 39.7 31 11.5 9 7.7 6 الحملة اإلعالمية للهيئة المستقلة

حقوق األقليات والمجموعات 

 الخاصة
0 0.0 1 11.1 0 0.0 1 11.1 2 0.1 

 5.7 84 5.6 7 12.8 16 34.4 43 14.4 18 شؤون الكوتا المرأه

 2.7 40 9.8 5 23.5 12 35.3 18 9.8 5 شؤون الشباب

 0.6 9 0.0 0 29.4 5 23.5 4 0.0 0 الحقوق السياسية والمدنية

االعمال اللوجستية واالدارية 

 االنتخابية
16 5.8 45 16.4 44 16.1 65 23.7 170 11.6 

اجراءات التسجيل للمرشحين 

 والقوائم  االنتخابية
81 14.5 87 15.6 41 7.3 75 13.4 284 19.4 

لعنف المرتبط القضايا االمنية وا

 باالنتخابات
2 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1 

 7.6 111 13.4 26 4.6 9 24.7 48 14.4 28 شؤون انتخابية اخرى

 1.7 25 12.8 5 7.7 3 28.2 11 15.4 6 استطالع رأي وتحليل وإحصاء

Total 
35

0 
13.8 

40

0 
15.8 

41

4 
16.3 300 11.8 1464 100.0 
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 :ل السياسيرابعا: الفاع

 
الرصد أن أهم فاعل سياسي في تغطية الصحافة المطبوعة في الفترة الزمنية التي يغطيها هذا  كشفت نتائج

القوائم والكتل ثم  أخبارالتقرير هم الخبراء والمختصون، ثم الهيئة المستقلة لإلنتخابات، وفي المرتبة الثالثة حلت 

المشاركة، وجميعها تمثل قوى سياسية فاعلة ومؤثرة في العملية مؤسسات المجتمع المدني والحكومة واألحزاب 

 اإلنتخابية.

 

( أن الناخبين وهم أساس العملية اإلنتخابية لم يحظوا بتغطيات واسعة  5ويالحظ وفقا لمعطيات الجدول رقم ) 

عن عدم  ، فضالفي هذه المرحلة  مما يكشف عن عدم إهتمام الصحافة المطبوعة بقضايا وتوجهات الناخبين

 إيالء العشائر حصتها الكافية من التغطيات بالرغم من كونها احد أبرز الجهات المؤثرة في اإلنتخابات.

 

 الصحافة المطبوعة.كما طرحتها  ينسياسي ألهم خمسة فاعلينالتوزيع النسبي وفيما يلي نتائج  

 %(.7,4لسبيل بنسبة ) %( وأدناها في ا25,1أعالها في الغد بنسبة )  :الخبراء والمختصونــ  1

 %(. 10,6%(، وأدناها في الرأي وبنسبة)12,2أعالها في السبيل بنسبة )  :الهيئة المستقلةــ  2

 %(.9,6%(، وأدناها في الدستور بنسبة ) 18,2في السبيل وبنسبة )  اعالها :القوائم والكتلــ  3

 %(.10,5ا في السبيل وبنسبة ) %(، وأدناه22,7أعالها في الغد بنسبة )  :المجتمع المدنيــ  4

 %(.8,7%( وأدناها في السبيل وبنسبة ) 33,5أعالها في الدستور وبنسبة )  :الحكومةــ  5

 

 (5جدول رقم )

 

 التوزيع النسبي لعدد الفاعل السياسي كما طرحتها الموضوعات الصحفية حسب الصحيفة

 

 الفاعلون

 الصحافة المطبوعة

 المجموع السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.6 23 2.0 1 27.5 14 5.9 3 9.8 5 الملك

 19.9 291 12.2 78 10.8 69 11.9 76 10.6 68 الهيئة المستقلة

 8.3 121 8.7 15 33.5 58 12.1 21 15.6 27 الحكومة

 0.2 3 11.1 1 22.2 2 0.0 0 0.0 0 المؤسسات األمنية

 0.3 4 0.0 0 12.5 1 25.0 2 12.5 1 الداخلية والمحافظون

 5.6 82 19.0 23 22.3 27 19.8 24 6.6 8 األحزاب المشاركة

 14.3 209 10.5 29 21.7 60 22.7 63 20.6 57 المجتمع المدني

 1.4 21 3.2 1 38.7 12 19.4 6 6.5 2 العشائر

 21.0 307 7.4 33 17.0 76 25.1 112 19.2 86 الخبراء والمختصون

 0.3 5 14.3 1 42.9 3 0.0 0 14.3 1 سساتهمذوي اإلعاقة ومؤ

 1.5 22 8.1 6 6.8 5 1.4 1 13.5 10 انشطة الجهات المراقبة لالنتخابات

 4.0 59 10.3 12 19.0 22 14.7 17 6.9 8 الناخبون

 17.7 259 18.2 85 9.6 45 14.3 67 13.3 62 القوائم والكتل

 1.8 26 5.9 4 16.2 11 10.3 7 5.9 4 اخرى

 2.2 32 23.9 11 19.6 9 2.2 1 23.9 11 عمان والبلديات امانة

 100.0 1464 11.8 300 16.3 414 15.8 400 13.8 350 المجموع
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 :خامسا: اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية

نحو قضايا وفيما إذا كانت قد ذهبت طبيعة اتجاهات التغطية  ال يقصد بقياس الحياد هنا المعنى المهني بل قياس

( مادة لم  712، وقد كشفت نتائج الرصد أن حيادية الصحافة المطبوعة تمثلت في )يجابية او سلبية او محايدةا

تظهر فيها الصحافة المطبوعة اية مواقف أو توجهات لوم تطلق فيها أية احكام ، وبلغت النسبة العامة للمواد 

%( وأدناها في الدستور 24,3لغد وبنسبة ) كان أعالها في ا % (48,6المحايدة من حيث اتجاهات التغطية ) 

 لتغطية السلبية ابلغت نسبة و%(، 28,2بلغت النسبة العامة للتغطية اإليجابية )%(، و11,4وبنسبة ) 

 (22.1.)% 

 الغد وبنسبة %( وأدناها في 19,1%( أعالها في الدستور وبنسبة )28,2التغطية اإليجابية )  وبلغت نسبة

%( وأدناها في السبيل 20,7%( أعالها في الدستور وبنسبة) 22,1التغطية السلبية )%(، وبلغت نسبة 5,8) 

 %(.9,6وبنسبة ) 

%( وادناها في الرأي 21,5في الدستور وبنسبة ) أعالها%( 1,1بنسبة ) جاءت )أخرى ( في المرتبة الرابعة و

 %(.0,0بنسبة صفر)

 (6الشكل رقم )

 في التغطية االنتخابية الصحافة المطبوعة  سب اتجاهاتالتوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة ح

 

 اتجاهات_التغطية

 الصحافة المطبوعة

 المجموع السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 22.1 323 9.6 52 20.7 112 17.2 93 12.2 66 سلبي

 28.2 413 11.8 104 19.1 168 5.8 51 10.2 90 ايجابي

 48.6 712 13.6 143 11.4 120 24.3 255 18.5 194 محايد

 1.1 16 1.5 1 21.5 14 1.5 1 0.0 0 أخرى

Total 350 13.8 400 15.8 414 16.3 300 11.8 1464 100.0 
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 :سادسا: التوازن

وقيم التوازن في  مباديء( عن معطيات مدى التزام الصحافة المطبوعة بتحقيق 7تكشف نتائج الجدول رقم ) 

اإلنتخابية فقد جاء االعتماد على مصدر واحد او رأي واحد في تغطية الصحافة المطبوعة لالنتخابات  التغطيات

 %( وأدناها في السبيل وبنسبة 20,3%( كان أعالها في الغد وبنسبة) 72,5بنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى ) 

 (10,9 )%. 

%( كان أعالها 11,1) ثانيا بنسبة أكثر  المواد التي اعتمدت على مصدرين أو أكثر او عرض رأيين أووحلت 

 %(.5,9%( وأدناها في الدستور وبنسبة ) 14,7في السبيل وبنسبة ) 

 %( كان أعالها في الدستور وبنسبة 10,2وجاء في المرتبة الثالثة عدم اإلعتماد على أي مصدر بنسبة ) 

 %(.2,1%( وأدناها في الغد وبنسبة ) 33,7) 

 

%( 5,3وبنسبة )  إال مصدراً واحداً أو  رأياً واحداً  احتمال الموضوع الصحفي اء عدمجوفي المرتبة الرابعة 

 %(.2,9%( وأدناها في الرأي وبنسبة ) 22السبيل بنسبة )كان أعالها في 

 

 (7الشكل رقم )

 اإلخباريةالتوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب التوازن  في التغطية 

 

 التوازن

 الصحافة المطبوعة

 المجموع السبيل الدستور الغد الرأي

 % ت % ت % ت % ت % ت

يعتمد على مصدر واحد أو 

 يعرض رأي واحد
283 17.3 333 20.3 266 16.2 179 10.9 1061 72.5 

يعتمد على مصدرين أو أكثر 

 أو يعرض رأيين أو أكثر
31 7.3 45 10.6 25 5.9 62 14.7 163 11.1 

الموضوع ال يحتمل إال 

 واحداً أو  رأياً واحداً  مصدراً 
5 2.9 12 6.9 23 13.3 38 22.0 78 5.3 

 10.2 149 6.9 20 33.7 97 2.1 6 9.0 26 ال يعتمد على مصادر

 0.9 13 7.7 1 23.1 3 30.8 4 38.5 5 أخرى

Total 350 13.8 400 15.8 414 16.3 300 11.8 1464 100.0 

 

 :سابعا: الهوية الجغرافية للتغطية

 ام الصحافة المطبوعة بالموضوعات الوطنية العامة بنسبة كبيرة جدا في تغطياتها اإلنتخابية حظي اهتم

 %(.13,2%( وأدناها في الرأي بنسبة ) 18,7%( أعالها في الدستور بنسبة )61,6) 

نسبة إهتمام في التغطية  من حيث الهوية الجغرافية  بأعلى( أن محافظة إربد حظيت 8وبكشف الجدول رقم )

% وأدناها في السبيل 38,3%( كان أعالها في الغد وبنسبة ) 7,3تقدمة بذلك على العاصمة عمان بنسبة )م

 %(.10,2وبنسبة ) 
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%( وأدناها في الدستور 12,3%( أعالها في الغد بنسبة ) 5,6وحلت العاصمة عمان في المرتبة الثانية بنسبة ) 

 %(.4,1وبنسبة ) 

 

%( وأدناها في 19,7%( أعالها في الرأي نسبة ) 5,1تبة الثالثة وبنسبة ) وجاءت المواد المختلطة في المر

 %(.12الدستور بنسبة ) 

%( وأدناها في السبيل 41,5%( أعالها في الغد بنسبة ) 4وجاءت محافظة الكرك في المرتبة الرابعة وبنسبة ) 

 %(.0,0بنسبة صفر ) 

%( وأدناها في 21,2%( كان أعالها في الغد بنسبة ) 2,7وحلت محافظة الزرقاء في المرتبة الخامسة بنسبة ) 

 %(. 13,5الدستور بنسبة ) 

تجاه تغطية المحافظات األخرى  كان قليال( فان اهتمام الصحافة المطبوعة 8وبحسب معطيات الجدول رقم ) 

%( ، ثم 0,4لتكون دوائر البدو "الشمال والجنوب والوسط" األقل إهتماما وبنسبة متدنية جدا تصل الى ) 

 %(.0,8محافظة المفرق بنسبة ) 

%( ، وحظيت محافظتي الطفيلة ومعان بنسبة 2,2%( ، وعجلون بنسبة ) 2,3وحظيت محافظة جرش بنسبة ) 

%( لكل 1)  بنسبة متساويةالبلقاء ومادبا  ثم%( ، 1,9%( ، تلتهما محافظة العقبة بنسبة ) 2متساوية بلغت )

  منهما.

 (8الشكل رقم )

 النسبي لعدد المواد والمساحة حسب الهوية الجغرافية في التغطية االنتخابية التوزيع

  

 الجغرافية الهوية

 الصحافة المطبوعة

 المجموع السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

موضوعات وطنية 

 عامة
211 13.2 174 10.9 299 18.7 218 13.6 902 61.6 

 5.6 82 9.9 24 4.1 10 12.3 30 7.4 18 العاصمة

 1.0 14 0.0 0 12.0 3 28.0 7 16.0 4 محافظة البلقاء

 2.7 39 17.3 9 13.5 7 23.1 12 21.2 11 محافظة الزرقاء

 1.0 14 8.3 2 4.2 1 37.5 9 8.3 2 محافظة مادبا

 7.3 107 10.2 13 18.8 24 38.3 49 16.4 21 محافظة أربد

 2.3 34 2.5 1 15.0 6 42.5 17 25.0 10 محافظة جرش

 2.2 32 6.5 3 15.2 7 19.6 9 28.3 13 محافظة عجلون

 0.8 11 16.0 4 0.0 0 28.0 7 0.0 0 محافظة المفرق

 4.0 58 0.0 0 13.8 9 41.5 27 33.8 22 محافظة الكرك

 2.0 29 0.0 0 21.9 7 62.5 20 6.3 2 محافظة الطفيلة

 2.0 29 1.1 1 16.0 15 4.3 4 9.6 9 محافظة معان

 1.9 28 27.3 9 9.1 3 39.4 13 9.1 3 محافظة العقبة

دوائر 

 ب(والبدو)شمال،وسط،جن
1 11.1 0 0.0 5 55.6 0 0.0 6 0.4 

 5.1 75 13.7 16 12.0 14 18.8 22 19.7 23 مختلط

 0.3 4 0.0 0 100.0 4 0.0 0 0.0 0 أخرى

Total 350 13.8 400 15.8 414 16.3 300 11.8 1464 100.0 
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  :النوع االجتماعي ثامنا:

المحتوى اإلعالمي اي حجم حضور  إنتاجيقصد بهذه الفئة الكشف عن مدى حضور النوع االجتماعي الفعلي في 

االناث والذكور كمنتجين للمحتوى اإلعالمي سواء كتاب او معدو مواد إعالمية او مقدمين في االذاعات او على 

  محطات التلفزيون او ضيوف او مصادر للمحتوى .

إنتاج المحتوى اإلعالمي للنوع التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب (  9يوضح الجدول رقم ) و

من  كانت األعلى في إنتاج المحتوى اإلعالمي، وتكشف النتائج أن حصة الذكر في التغطية االنتخابية اإلجتماعي

%( للذكر 61,9، وبنسبة ) هارفي تغطيات الصحافة المطبوعة بحوالي ثالثة أضعاف حضو األنثىحضور 

 %(.10,9%(، وأدناها في السبيل بنسبة ) 17,3الدستور بنسبة )  اعالها في

%( كان أعالها في الغد 6,1) بمجموع النسبة األدنى  وبلغت نسبة حصة األنثى في إنتاج المحتوى اإلعالمي

 تلط بين الذكر واألنثى وبنسبة لمخ%(، وتقدم عليها "ا5,5يل بنسبة ) %( وأدناها في السب22,7بنسبة ) 

 %(.7,8% ( وأدناها في الدستور بنسبة ) 19,7%( كان أعالها في الرأي بنسبة ) 20,6) 

متقدمة في المواد والموضوعات التي لم تظهر فيها أية إشارة للنوع اإلجتماعي وجاءت نسبة "ال ذكر وال انثى" 

%( وأدناها في الرأي بنسبة 25,7في الدستور بنسبة )  %( كان أعالها11,4)  بمجموعايضا على "األنثى" 

(4,2 .)% 

 (9جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب الحضور الفعلي للنوع االجتماعي في التغطية االنتخابية

 النوع_االجتماعي

 الصحافة المطبوعة

 لمجموعا السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 6.1 90 5.5 9 14.7 24 22.7 37 12.3 20 األنثى

 61.9 906 10.9 172 17.3 272 15.3 241 14.0 221 الذكر

 20.6 301 15.2 74 7.8 38 19.1 93 19.7 96 وأنثى( مختلط)ذكر

ال يوجد ذكر وال 

 انثى
13 4.2 29 9.3 80 25.7 45 14.5 167 11.4 

Total 350 13.8 400 15.8 414 16.3 300 11.8 1464 100.0 
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 ثانيا : محطات اإلذاعة 

 أوال: القوالب واألشكال الصحفية:

بلغ عدد المواد والموضوعات التي تم رصدها في أربع محطات إذاعية هي حياة اف أم، و البلد، و اإلذاعة 

ردنية، %( لإلذاعة األ42( مادة وبنسبة )  171( مادة توزعت على ) 407األردنية واذاعة صوت الجنوب ) 

%( ثم 22,1( مادة إلذاعة البلد وبنسبة )  90%(، و ) 29,2( مادة إلذاعة صوت الجنوب وبنسبة )  119ثم)

 %( إلذاعة حياة اف ام.6,6( مادة بنسبة )  27)

( فقد جاءت المواد اإلخبارية في صدارة القوالب اإلذاعية من حيث المحتوى  10ووفقا لمعطيات الجدول رقم )

%( وأدناها في اإلذاعة 96,3إذاعة حياة اف أم وبنسبة ) %( كان أعالها في40,5)  سبة إجماليةبناإلعالمي 

 %(.21,1األردنية وبنسبة ) 

%( كان أعالها في 34) إجماليةوجاءت الدعاية اإلنتخابية في المرتبة الثانية من حيث القوالب الصحفية بنسبة 

 %(.0,0ذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر )%( وأدناها في إ73اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 

%( كان أعالها في اذاعة 25,3) عامة وحلت مواد الرأي في المرتبة الثالثة من حيث القوالب الصحفية بنسبة 

 %(.3,7%( وأدناها في إذاعة حياة اف أم وبنسبة) 50صوت الجنوب وبنسبة )

 عينة الرصد. ولم يسجل الراصدون أية ردود او تصحيحات في اإلذاعات األربع

 (10جدول رقم )  

 التوزيع النسبي للمحتوى االعالمي التغطية االنتخابات حسب نوع المادة االعالمية واالعالنية .

 العينة_الفرعية

 القوالب_واالشكال

Total 
 مواد الرأي المواد االخبارية

الردود 

 والتصحيحات
 الدعاية االنتخابية

 % ت % ت % ت % ت % ت

 6.6 27 0. 0 0. 0 3.7 1 96.3 26 ة اف اماذاعة حيا

 22.1 90 21 29 0. 0 10.0 9 57.8 52 اذاعة البلد

 42.0 171 73 102 0 0 19.3 33 21.1 36 االذاعة االردنية

 29.2 119 6 8 0. 0 50.4 60 42.9 51 اذاعة صوت الجنوب

Total 165 40.5 103 25.3 0 0 139 34 407 100.0 

 

 :اإلذاعيةية ثانيا: حجم التغط

من خالل العدد والمدة الزمنية للمواد التي غطت ( حجم التغطيات اإلذاعية 11ويوضح الجدول رقم ) 

اإلنتخابات، إذ بلغ مجموع ساعات البث اإلذاعي للمواد المتعلقة باإلنتخابات لإلذاعات عينة الرصد ما مجموعه 

 14ساعات و 6ي إذاعة صوت الجنوب بعدد ساعات ) ( ثانية كان أعالها ف 56( ساعة ودقيقة واحدة و ) 18) 

%(، بينما 7ثانية وبنسبة )  56دقيقة و  18%( وأدناها في إذاعة حياة أف ام بساعة واحدة و35دقيقة ( وبنسبة)

 5%( ثم إذاعة البلد ببث 30دقيقة ( وبنسبة )  24ساعات و 5جاءت اإلذاعة األردنية في المرتبة الثالثة بعدد )

 %(.28دقائق وبنسبة )  5ساعات و 
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( مادة  351اما بالنسبة لعدد المواد اإلعالمية التي تم بثها عبر اإلذاعات األربع عينة الرصد فقد بلغ مجموعها ) 

%( بينما جاءت إذاعة 8%(، وأدناها في إذاعة حياة اف ام بنسبة ) 43كان أعالها في اإلذاعة األردنية ونسبة ) 

%( تلتها في المرتبة الثالثة اذاعة 32ثانية من حيث عدد المواد اإلنتخابية وبنسبة ) صوت الجنوب في المرتبة ال

 %(.17البلد بنسبة )

 (11جدول رقم ) 

 اإلذاعية العدد والمدة الزمنية للمواد  اإلذاعية التي غطت االنتخابات حسب المحطة 

 % المدة % عدد المواد االعالمية االذاعة

 30 5:24:00 43 152 االذاعة األردنية 

 28 5:05:00 17 61 اذاعة  البلد

 35 6:14:00 32 111 اذاعة صوت الجنوب

 7 1:18:56 8 27 اذاعة حياة اف ام  

 100 18:01:56 100 351 المجموع

 

 :ثالثا: الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية

ا التي طرحتها المواد اإلذاعية حسب التوزيع النسبي لعدد الموضوعات والقضاي ( 12يوضح الجدول رقم ) 

 ات اإلذاعية:طالتي طرحتها المحالخمس األولى وفيما يلي أبرز الموضوعات والقضايا  المحطة اإلذاعية

حظيت الهيئة اإلعالمية المستقلة لإلنتخابات باكثر عدد موضوعات في  :الحملة اإلعالمية للهيئة المستقلةــ  1

%( وأدناها في إذاعتي صوت 51,6أعالها في االذاعة األردنية بنسبة )  %( كان27,9اإلذاعات وبنسبة )

 %( لكل منهما.4,3الجنوب واذاعة البلد بنسبة ) 

جاءت موضوعات التوعية والتعريف بقانون اإلنتخابات في المرتبة الثانية : التوعية والتعريف باالنتخاباتـ  2

%( 13,9كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة )  %(26,5) إجماليةالموضوعات وبنسبة  أهميةمن حيث 

 %( لكل منهما.0,0وأدناها في إذاعتي البلد وحياة اف أم بنسبة صفر )

%( كان أعالها 10,8) إجمالية المرتبة الثالثة بنسبة في : حلت تغطية أنشطة المرشحين ــ أنشطة المرشحين 3

 %(.2,5إلذاعة األردنية وبنسبة ) %( وأدناها في ا6,3في إذاعة صوت الجنوب بنسبة ) 

إجمالبة كوتا المرأة في المرتبة الرابعة وبنسبة جاءت الموضوعات والمواد الخاصة ب شؤون الكوتا المرأة:ــ  4

 %(.0و0%( وأدناها في إذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر ) 13,4%( كان أعالها في اذاعة البلد بنسبة ) 9,1) 

التسجيل للمرشحين والقوائم   إجراءاتجاءت تغطية  االنتخابية: شحين والقوائماجراءات التسجيل للمرــ  5

%(، وأدناها 2,6% ( أعالها كان في إذاعة حياة اف ام وبنسبة ) 8,5)  عامة االنتخابية بالمرتبة الخامسة بنسبة

 %(.0,2في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 
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 (12جدول رقم )

 وعات والقضايا التي طرحتها المواد اإلذاعية حسب المحطة اإلذاعيةالتوزيع النسبي لعدد الموض

 

 اذاعية محطات القضايا_الموضوعات

 
 االردنية االذاعة البلد اذاعة ام اف حياة اذاعة

 صوت اذاعة

   الجنوب

 
 % ت % ت % ت % ت % ت

المواقف السياسية الرسمية 

 العامة
0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 4.3 3 0.9 

 4.8 17 4.3 9 3.3 7 0.0 0 5. 1 االنتخابية العامةالمشاركة 

 0.9 3 8.7 2 0.0 0 4.3 1 0.0 0 المقاطعة االنتخابية

 2.3 8 1.2 1 7.1 6 1.2 1 0.0 0 نزاهة االنتخابات

الفساد االنتخابي)المال 

 السياسي االنتخابي االسود(
2 4.3 0 0.0 1 2.1 0 0.0 3 0.9 

 1.7 6 5.0 2 10.0 4 0.0 0 0.0 0 البرامج االنتخابية

 16.5 58 13.9 41 5.8 17 0.0 0 0.0 0 التوعية والتعريف باالنتخابات

 2.3 8 9. 1 9. 1 4.6 5 9. 1 المخالفات االنتخابية

 0.6 2 0.0 0 0.0 0 22.2 2 0.0 0 نتائج االنتخابات

 10.8 38 6.3 18 2.5 7 3.9 11 7. 2 أنشطة المرشحين

ئة الحملة اإلعالمية للهي

 المستقلة
1 .6 7 4.3 83 51.6 7 4.3 98 27.9 

حقوق األقليات والمجموعات 

 الخاصة
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 9.1 32 3.0 4 7.5 10 13.4 18 0.0 0 شؤون الكوتا المرأه

 1.4 5 0.0 0 6.0 3 0.0 0 4.0 2 شؤون الشباب

 1.4 5 22.2 4 5.6 1 0.0 0 0.0 0 الحقوق السياسية والمدنية

االعمال اللوجستية واالدارية 

 االنتخابية
4 1.5 10 3.7 6 2.2 4 1.5 24 6.8 

اجراءات التسجيل للمرشحين 

 والقوائم  االنتخابية
14 2.6 5 .9 1 .2 10 1.9 30 8.5 

القضايا االمنية والعنف 

 المرتبط باالنتخابات
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 2.6 9 2.1 4 2.6 5 0.0 0 0.0 0 شؤون انتخابية اخرى

استطالع رأي وتحليل 

 وإحصاء
0 0.0 1 2.6 0 0.0 1 2.6 2 0.6 

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 
11

1 
4.3 351 100.0 
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 رابعا: الفاعل السياسي :

يث ( التوزيع النسبي لعدد الفاعلين السياسيين كما طرحتها الموضوعات اإلذاعية ح 13يستعرض الجدول رقم ) 

%( كان أعالها في اإلذاعة 43,6) إجماليةظلت الهيئة المستقلة لإلنتخابات في مقدمة الفاعلين السياسيين وبنسبة 

 %(.2,4%( وأدناها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) 14األردنية وبنسبة )

عة صوت الجنوب %( كان أعالها في اذا19,1) إجمالية وجاء الخبراء والمختصون في المرتبة الثانية وبنسبة 

 %( لكل منهما. 0,2%( وأدناها في اذاعتي حياة اف أم واذاعة البلد وبنسبة مشتركة بلغت )9,8بنسبة ) 

%( 10,4%( كان أعالها في إذاعة البلد وبنسبة ) 10,8) إجماليةالحكومة في المرتبة الثالثة وبنسبة  وحلت

سسات ومنظمات المجتمع المدني في المرتبة مؤ، وحلت %(1,1إذاعة صوت الجنوب وبنسبة ) وأدناها في 

% ( وأدناها في اذاعة حياة اف 5,5%(، أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة ) 8,3) أجماليةالرابعة وبنسبة 

 %(.0,0ام وبنسبة صفر )

ة ) %( فقط، كان أعالها في اذاعة البلد وبنسب4)  إجمالية القوائم والكتل في المرتبة الخامسة وبنسبة وجاءت

 %(.0,0%( وأدناها في إذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر)1,5

 

 (13جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد الفاعل السياسي كما طرحتها الموضوعات اإلذاعية حسب المحطة اإلذاعية 

 

 الفاعلون

 محطات اذاعية

 االذاعة االردنية اذاعة البلد اف ام حياةاذاعة 
اذاعة صوت 

 الجنوب
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.4 5 6.7 3 4.4 2 0.0 0 0.0 0 الملك

 43.6 153 2.5 18 14.0 100 2.5 18 2.4 17 الهيئة المستقلة

 10.8 38 1.1 2 6.0 11 10.4 19 3.3 6 الحكومة

 0.6 2 12.5 1 0.0 0 0.0 0 12.5 1 المؤسسات األمنية

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 الداخلية والمحافظون

 3.7 13 9.2 11 0.0 0 0.0 0 1.7 2 األحزاب المشاركة

 8.3 29 5.5 15 1.1 3 4.0 11 0.0 0 المجتمع المدني

 1.1 4 12.9 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 العشائر

 19.1 67 9.8 43 5.0 22 2. 1 2. 1 الخبراء والمختصون

 0.9 3 25.0 2 12.5 1 0.0 0 0.0 0 ذوي اإلعاقة ومؤسساتهم

هات المراقبة انشطة الج

 لالنتخابات
0 0.0 1 1.3 5 6.3 1 1.3 7 2.0 

 2.8 10 2.7 3 4.4 5 1.8 2 0.0 0 الناخبون

 4.0 14 1.1 5 4. 2 1.5 7 0.0 0 القوائم والكتل

 0.9 3 3.0 2 0.0 0 1.5 1 0.0 0 اخرى

 0.9 3 2.1 1 2.1 1 2.1 1 0.0 0 امانة عمان والبلديات

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 111 4.3 351 100.0 
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 خامسا: الحياد في اتجاهات التغطية:

%( كان أعالها في اإلذاعة األردنية 52,7لتغطية المحايدة في اإلذاعات المرصودة ) العامة لنسبة البلغت 

 %(.1,3%( وأدناها في إذاعة حياة اف أم وبنسبة )9,7وبنسبة ) 

%( 33,9اإليجابية في اإلذاعات المرصودة بلغت نسبتها )  ( فان التغطيات 14ووفقا لمعطيات الجدول رقم ) 

 %(.1,3%( وأدناها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) 6,5كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة ) 

%( كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة 13,4) عامة وجاءت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة وبنسبة

 %(. 0,2ها في اذاعة حياة اف أم وبنسبة ) %(، وأدنا4,7) 

 (14الشكل رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب اتجاهات الحيادية  في التغطية االنتخابية لالذاعات

 

 اتجاهات_التغطية

 محطات االذاعية

 االذاعة االردنية اذاعة البلد اذاعة حياة اف ام
اذاعة صوت 

 الجنوب
 وعمالمج

 % ت % ت % ت % ت % ت

 13.4 47 4.7 25 1.7 9 2.3 12 2. 1 سلبي

 33.9 119 6.5 57 3.8 33 2.1 18 1.3 11 ايجابي

 52.7 185 2.6 29 9.7 110 2.7 31 1.3 15 محايد

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 111 4.3 351 100.0 

 

 التوازن: سادساً: 

 اإلخبارية( التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب التوازن  في التغطية  15ف الجدول رقم ) يكش

، حيث جاء اإلعتماد على مصدر أو رأي واحد في صدارة التغطيات اإلذاعية المرصودة وبنسبة لإلذاعات

في إذاعة حياة اف أم وبنسبة  %( وأدناها5,8% كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة ) 66,4) إجمالية 

 (1,6.)% 

%( كان أعالها في اإلذاعة األردنية 5,7وبلغت نسبة المواد التي تعتمد على مصدرين او اكثر من رأي واحد )

 %(.0,0%( وأدناها في اذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر)2,9وبنسبة ) 

%( كانت جميعها تعود لإلذاعة 24,5)  واحدا  ارأيإال مصدرا واحدا او  المواد التي ال تحتملإجمالي نسبة  وبلغ

%( 3,4( مادة وبنسبة )  12مصدر )  أي%(، فيما بلغ عدد المواد التي ال تعتمد على 36,3األردنية وبنسبة )

 صوت الجنوب.  إلذاعةوتعود جميعها 
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 (15الشكل رقم )

 ية االخبارية لالذاعات التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب التوازن  في التغط

 

 التوازن

 محطات اذاعية

اذاعة حياة 

 اف ام
 اذاعة البلد

االذاعة 

 االردنية

اذاعة صوت 

 الجنوب
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

يعتمد على مصدر واحد أو يعرض رأي 

 واحد
27 1.6 55 3.3 54 3.2 97 5.8 233 66.4 

يعتمد على مصدرين أو أكثر أو يعرض 

 و أكثررأيين أ
0 0.0 6 1.5 12 2.9 2 .5 20 5.7 

الموضوع ال يحتمل إال مصدراً واحداً أو  

 رأياً واحداً 
0 0.0 0 0.0 86 36.3 0 0.0 86 24.5 

 3.4 12 4.5 12 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ال يعتمد على مصادر

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 111 4.3 351 
100.

0 

 

 سابعا: الهوية الجغرافية للتغطية اإلذاعية.

( التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب الهوية الجغرافية للتغطية  16تكشف معطيات الجدول رقم ) 

( مادة إعالمية وإعالنية مكررة وبنسبة  275االذاعية  لالنتخابات، حيث بلغ عدد الموضوعات الوطنية العامة ) 

 %(.1,5%( وأدناها في إذاعة حياة اف أم وبنسبة )8,1%( كان أعالها في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 73,2) 

وتعود جميعها إلذاعة صوت  %(14,2محافظة معان على العاصمة عمان وبنسبة )  تقدمويكشف الجدول 

 ، بينما لم تبث بقي اإلذاعات المرصودة أية مادة تتعلق بمحافظة معان.الجنوب

%( كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب وبنسبة )  6في العاصمة ) االنتخابات  تغطية إجمالي نسبة وبلغ

 %(.0,8%( وأدناها في إذاعتي حياة اف ام والبلد وبنسبة مشتركة لكل منهما بلغت )5,3

 (6وبحسب معطيات الجدول فان باقي المحافظات في المملكة حصلت على نسب تغطية متدنية جدا وهناك )

%( وهي محافظات العقبة، وجرش، والبلقاء، 0,0محافظات كانت نسبة تغطية النشاط اإلنتخابي فيها صفر)

 والزرقاء، وعجلون، والطفيلة.

ومن المالحظ ان السبب الرئيسي وراء الضعف الكبير في تغطية اإلذاعات المرصودة لالنتخابات في 

ذاعة األردنية التي بلغ مجموع المواد اإلنتخابية التي بثتها المحافظات راجع لكونها إذاعات محلية باستثناء اإل

( مادة تتعلق بالموضوعات الوطنية العامة بينما بثت  134( مادة كان منها )  152والخاصة بالمحافظات ) 

 ( مواد للعاصمة عمان.4( مادة فقط من بينها ) 18لجميع المحافظات ) 
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 (16الشكل رقم )  

 د المواد والمدة الزمنية حسب الهوية الجغرافية للتغطية االذاعية  لالنتخابات .التوزيع النسبي لعد

 الهوية_الجغرافية

 محطات اذاعية

اذاعة حياة اف 

 ام
 االذاعة االردنية اذاعة البلد

اذاعة صوت 

 الجنوب
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 73.2 257 2.6 43 8.1 134 3.4 56 1.5 24 موضوعات وطنية عامة

 6.0 21 5.3 13 1.6 4 8. 2 8. 2 العاصمة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة البلقاء

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة الزرقاء

 1.7 6 3.6 1 14.3 4 3.6 1 0.0 0 محافظة مادبا

 0.9 3 0.0 0 8. 1 1.6 2 0.0 0 محافظة أربد

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة جرش

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة عجلون

 1.1 4 0.0 0 13.8 4 0.0 0 0.0 0 محافظة المفرق

 0.3 1 0.0 0 1.5 1 0.0 0 0.0 0 محافظة الكرك

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة الطفيلة

 14.2 50 53.2 50 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة معان

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 محافظة العقبة

 0.3 1 0.0 0 100.0 1 0.0 0 0.0 0 المخيمات

دوائر 

 البدو)شمال،وسط،جنوب(
0 0.0 0 0.0 3 25.0 0 0.0 3 0.9 

 1.4 5 3.4 4 0.0 0 0.0 0 9. 1 مختلط

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 111 4.3 351 100.0 

 

 

 وع االجتماعي:ثامنا: الن

وفقا لمعطيات  %(75,5زبنسبة )  األعلى في اهتمام التغطيات اإلذاعية لإلنتخابات هي حصة الذكر تظل

%( وأدناها في اذاعتي حياة اف ام والبلد 8,1( كان أعالها في اإلذاعة األردنية  بنسبة )  17الجدول رقم ) 

كان أعالها في اذاعة صوت الجنوب بنسبة  ط لألنثى%( فق8) %(، مقابل1,6بنسبة مشتركة لكل منهما بلغت ) 

 %(، 0,0%( وأدناها في اذاعتي حياة اف ام واإلذاعة األردنية وبنسبة مشتركة لكل منهما بلغت صفر)8)

%( وأدناها 1,7%( كان أعالها في االذاعة األردنية وبنسبة)4,6المواد المختلطة"ذكر وأنثى" )  ت نسبةوبلغ

 %( فقط.0,2) في حياة اف ام بنسبة

%( وأدناها 5,6%( كان أعالها في اذاعة البلد بنسبة )12)  انثى  نسبة المواد التي ال يوجد فيها ذكر او ووصلت

 %(.0,0في اذاعة حياة اف ام وبنسبة صفر)
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 (17جدول رقم )

ية اإلذاعية التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب الحضور الفعلي للنوع االجتماعي في التغط

 لالنتخابات  

 النوع_االجتماعي

 محطات اذاعية

 االذاعة االردنية اذاعة البلد اذاعة حياة اف ام
اذاعة صوت 

 الجنوب
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 8.0 28 8.0 13 0.0 0 9.3 15 0.0 0 األنثى

 75.5 265 4.8 79 8.1 134 1.6 26 1.6 26 الذكر

 4.6 16 8. 4 1.7 8 6. 3 2. 1 مختلط)ذكروأنثى(

 12.0 42 4.9 15 3.3 10 5.6 17 0.0 0 ال يوجد ذكر وال انثى

Total 27 1.0 61 2.3 152 5.9 111 4.3 351 100.0 

 

 :ثالثا : محطات التلفزيون 

 الصحفية. واألشكال: القوالب أوال

تي تم رصدها) التلفزيون األردني، ( مادة إعالمية وإعالنية في التلفزيونات األربعة ال 750سجل الراصدون ) 

قناة الحقيقة الدولية، قناة رؤيا، قناة اليرموك( من حيث المواد اإلخبارية، ومواد الرأي، والردود والتصحيحات، 

 والدعاية اإلنتخابية.

لفزيون %(، ثم الت20,1ها قناة رؤيا بنسبة ) %( تلت49,9بنسبة ) وجاءت قناة الحقيقة الدولية في المرتبة األولى 

 %(.14,1%( ثم قناة اليرموك في المرتبة الرابعة بنسبة ) 15,9األردني بنسبة ) 

( فقد تراجعت المواد اإلخبارية في التلفزيونات الى المرتبة الثالثة لصالح  18وبموجب معطيات الجدول رقم ) 

أعالها في قناة الحقيقة الدولية  %( كان52,4)  ةجمالينسبة إالدعاية اإلنتخابية التي جاءت في المرتبة األولى وب

 %(.12,6%(، وأدناها في التلفزيون األردني بنسبة ) 90,4بنسبة ) 

 إجمالية وحلت مواد الرأي في المرتبة الثانية من حيث قوالب التغطية اإلنتخابية في التلفزيونات بنسبة

 %(.29,4رموك بنسبة ) %( وأدناها في قناة الي 72أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) كان %( 29,1)  

 %( كان أعالها في قناة اليرموك بنسبة 16,4) عامة وحلت المواد اإلخبارية في المرتبة الثالثة وبنسبة 

 % (.28% ( وأدناها في قناة رؤيا بنسبة )  51,8) 

 %( كانت جميعها في قناة اليرموك.2الردود والتصحيحات في المرتبة الرابعة بنسبة ) وجاءت
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 (18ول رقم )جد

 . واإلعالنية اإلعالميةلتغطية االنتخابات حسب نوع المادة  اإلعالميالتوزيع النسبي للمحتوى 

 العينة_الفرعية

 القوالب_واالشكال

Total 
 مواد الرأي االخباريةالمواد 

الردود 

 والتصحيحات
 الدعاية االنتخابية

 % ت % ت % ت % ت % ت

التلفزيون 

 االردني
31 29.8 73 70.2 0 .0 15 12.6 119 15.9 

قناة الحقيقة 

 الدولية
11 30.6 25 69.4 0 .0 338 90.4 374 49.9 

 20.1 151 12.6 19 0. 0 72.0 95 28.0 37 قناة رؤيا

 14.1 106 19.8 21 18.8 16 29.4 25 51.8 44 قناة اليرموك

Total 123 16.4 218 29.1 16 2 393 52.4 750 100.0 

 

 حجم التغطية التلفزيونية .ثانيا: رصد 

( فقد بلغ عدد الساعات والمدد الزمنية التي تم رصدها في التلفزيونات األربعة  19بحسب نتائج الجدول رقم ) 

( ساعة وأدناها في قناة 11ثانية، كان أعالها في قناة رؤيا بمدة زمنية بلغت )  25دقيقة و  35ساعة و 29

 ( ثانية. 25دقيقة ( و ) 29( ساعة و)  2 الحقيقة الدولية بساعات بث بلغت )

 ( مادة إعالمية مكررة كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة 357وتم خالل إجمالي ساعات البث إذاعة ونشر ) 

 %( .10% ( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية بنسبة ) 37)  

 (19جدول رقم )

 نتخابات حسب المحطة التلفزيونيةالعدد والمدة الزمنية للمواد  التلفزيونية التي غطت اال

 

 % المدة الزمنية % العدد القناه

 30 09:01:00 29 104 التلفزيون االردني

 8 02:29:25 10 36 قناة الحقيقة الدولية

 37 11:00:00 37 132 قناة رؤيا

 24 07:05:00 24 85 قناة اليرموك

 100 29:35:25 100 357 المجموع
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 :والقضايا في التغطية االنتخابية التلفزيونية ثالثا: الموضوعات

 موضوعات وقضايا طرحتها القنوات التلفزيونية التي تم رصدها وفقا لنتائج الجدول رقم خمسةوفيما يلي أهم 

  (20 .) 

اجراءات التسجيل جاء اهتمام القنوات التلفزيونية ب :اجراءات التسجيل للمرشحين والقوائم  االنتخابيةــ  1

%( كان أعالها في قناة 26)  بنسبة إجماليةولى من حيث اإلهتمام في المرتبة األ شحين والقوائم  االنتخابيةللمر

 %(. 0,5%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,9رؤيا بنسبة ) 

نتخابات في المرتبة جاء اهتمام القنوات التلفزيونية بالتوعية والتعريف باال :التوعية والتعريف باالنتخاباتــ  2

 %( وأدناها في قناة اليرموك بنسبة 6,6%( كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة )12,9الثانية وبنسبة ) 

 (2,1.)% 

 

%( 9,2) إجمالية األخرى في المرتبة الثالثة بنسبة اإلنتخابيةجاء موضوع الشؤون  :شؤون انتخابية اخرىــ  3

 %(.0,5%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة )11,3بنسبة )كان أعالها في قناة اليرموك 

 

 إجمالية بنسبة ة في اإلنتخابات المرتبة الرابعة المشاركت موضوعات احتل :المشاركة االنتخابية العامةــ  4

 %(.3,3%( وأدناها في قناة اليرموك بنسبة ) 7,4%( كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة ) 12,3) 

 

 إجماليةاهة اإلنتخابات في المرتبة الخامسة  وبنسبة زجاء اهتمام القنوات التلفزيونية بن :نزاهة االنتخاباتــ  5

 %(.0,0%( وأدناها في قناة اليرموك وبنسبة صفر )10%( كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة ) 6,4)  
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 (20جدول رقم )

 دد الموضوعات والقضايا التي طرحتها المواد التلفزيونية حسب المحطة التلفزيونيةالتوزيع النسبي لع

 

 الموضوعات_القضايا

 العينة_الفرعية

 التلفزيون االردني
قناة الحقيقة 

 الدولية
 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

المواقف السياسية الرسمية 

 العامة
3 3.9 2 2.6 7 9.1 3 3.9 15 4.2 

 12.3 44 3.3 7 3.7 8 6.0 13 7.4 16 المشاركة االنتخابية العامة

 8. 3 4.3 1 8.7 2 0. 0 0. 0 المقاطعة االنتخابية

 6.4 23 0. 0 15.0 12 3.8 3 10.0 8 نزاهة االنتخابات

الفساد االنتخابي)المال 

 السياسي االنتخابي االسود(
3 6.3 0 .0 8 16.7 1 2.1 12 3.4 

 2.8 10 18.4 7 5.3 2 0. 0 2.6 1 لبرامج االنتخابيةا

 12.9 46 2.1 6 4.2 12 3.1 9 6.6 19 التوعية والتعريف باالنتخابات

 4.2 15 1.9 2 6.5 7 1.9 2 3.7 4 المخالفات االنتخابية

 6. 2 0. 0 22.2 2 0. 0 0. 0 نتائج االنتخابات

 1.7 6 1.0 3 1.0 3 0. 0 0. 0 أنشطة المرشحين

الحملة اإلعالمية للهيئة 

 المستقلة
2 2.6 0 .0 11 14.1 2 2.6 15 4.2 

حقوق األقليات والمجموعات 

 الخاصة
2 22.2 0 .0 2 22.2 0 .0 4 1.1 

 3.1 11 2.4 3 4.0 5 8. 1 1.6 2 شؤون الكوتا المرأه

 1.1 4 0. 0 7.8 4 0. 0 0. 0 شؤون الشباب

 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 الحقوق السياسية والمدنية

االعمال اللوجستية واالدارية 

 االنتخابية
8 2.9 2 .7 8 2.9 1 .4 19 5.3 

اجراءات التسجيل للمرشحين 

 والقوائم  االنتخابية
32 5.7 3 .5 33 5.9 25 4.5 93 26.1 

القضايا االمنية والعنف 

 المرتبط باالنتخابات
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 

 9.2 33 11.3 22 3.1 6 5. 1 2.1 4 شؤون انتخابية اخرى

استطالع رأي وتحليل 

 وإحصاء
0 .0 0 .0 0 .0 2 5.1 2 .6 

Total 104 4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 100.0 
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 :رابعا: الفاعل السياسي

ل رقم  )الجدو  األول في تغطية القنوات التلفزيونية لالنتخاباتالسياسي الهيئة المستقلة لإلنتخابات الفاعل ظلت 

%( وأدناها في قناتي اليرموك 10,5%( كان أعالها في التلفزيون األردني وبنسبة ) 40,3) عامة وبنسبة (  21

 %( لكل منهما.2,2والحقيقة الدولية وبنسبة متساوية بلغت ) 

 

%( 17,9) ة عاموجاءت أخبار القوائم والكتل اإلنتخابية في المرتبة الثانية من حيث الفاعلين السياسيين وبنسبة 

 %(.0,0%(، وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة صفر )6,4كان أعالها في قناة اليرموك بنسبة ) 

 

%( كان أعالها في التلفزيون األردني 9,5وحل الناخبون في المرتبة الثالثة من حيث الفاعلية السياسية بنسبة ) 

نشطة الجهات الرابعة أ%(، وجاءت في المرتبة 2,6في قناة اليرموك بنسبة )  %(، وأدناها12,1بنسبة ) 

%( وأدناها في كل من التلفزيون 16,2%( أعالها كان في قناة رؤيا وبنسبة ) 7بنسبة ) المراقبة لإلنتخابات 

 %( لكل منهما.4األردني وقناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 

 

%( 3,6ن أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) %( كا5,9واحتل الخبراء والمختصون المرتبة الخامسة وبنسبة ) 

 %(. 0,0وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة صفر ) 

 

 (21جدول رقم )

 كما طرحتها الموضوعات التلفزيونية حسب المحطة التلفزيونية ينالسياسي ينالتوزيع النسبي لعدد الفاعل

 

 الفاعلون

 العينة_الفرعية

 األردنيالتلفزيون 
 قناة الحقيقة

 الدولية
 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 3.4 12 7.8 4 9.8 5 2.0 1 3.9 2 الملك

 40.3 144 2.2 14 7.6 49 2.2 14 10.5 67 الهيئة المستقلة

 2.2 8 0. 0 3.5 6 1.2 2 0. 0 الحكومة

 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 المؤسسات األمنية

 3. 1 12.5 1 0. 0 0. 0 0. 0 الداخلية والمحافظون

 3.9 14 5.8 7 3.3 4 2.5 3 0. 0 األحزاب المشاركة

 5.6 20 3.6 10 2.2 6 0. 0 1.4 4 المجتمع المدني

 3. 1 0. 0 0. 0 0. 0 3.2 1 العشائر

 5.9 21 7. 3 3.6 16 0. 0 4. 2 الخبراء والمختصون

 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 ذوي اإلعاقة ومؤسساتهم

شطة الجهات المراقبة ان

 لالنتخابات
4 5.4 4 5.4 12 

16.

2 
5 6.8 25 7.0 

 9.5 34 2.6 3 4.3 5 10.3 12 12.1 14 الناخبون

 17.9 64 6.4 30 5.1 24 0. 0 2.1 10 القوائم والكتل

 2.2 8 7.4 5 4.4 3 0. 0 0. 0 اخرى

 1.4 5 6.5 3 4.3 2 0. 0 0. 0 امانة عمان والبلديات

Total 104 4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 100.0 
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 خامساً: الحياد في اتجاهات التغطية.

حصلت التغطية اإليجابية على أعلى نسبة في إتجاهات الحيادية في التغطيات اإلنتخابية في القنوات التلفزيونية 

الحقيقة الدولية  %( وأدناها في قناة8,5%( كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة )51,5) عامة وبنسبة 

 %(.1,7وبنسبة )

%( وأدناها في قناة  4,2%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) 28وجاء الحياد في المرتبة الثانية وبنسبة )

%( كان 11,8حلت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة وبنسبة ) %( فقط، كما 0,8قيقة الدولية وبنسبة ) الح

 %(.0,4%( وأدناها في التلفزيون األردني بنسبة ) 2,8)أعالها في قناة رؤيا بنسبة 

%( وأدناها 26,2%( كان أعالها في قناة اليرموك وبنسبة ) 8,7وبنسبة ) وجاءت)أخرى ( في المرتبة الرابعة

 %(.1,5في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 

 (22الشكل رقم )

 لتغطية االنتخابية لمحطات التلفزيونالتوزيع النسبي لعدد المواد حسب اتجاهات الحيادية  في ا

 اتجاهات_التغطية

 العينة_الفرعية

 التلفزيون االردني
قناة الحقيقة 

 الدولية
 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 11.8 42 2.4 13 2.8 15 2.2 12 4. 2 سلبي

 51.5 184 3.4 30 7.3 64 1.7 15 8.5 75 ايجابي

 28.0 100 2.4 25 4.2 44 8. 8 2.2 23 محايد

 8.7 31 26.2 17 13.8 9 1.5 1 6.2 4 أخرى

Total 104 4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 100.0 

 

 سادساً: التوازن :

( المتعلق بالتوزيع النسبي لعدد المواد حسب التوازن في التغطية اإلنتخابية لمحطات  23الجدول رقم )  كشف

وبنسبة عامة رأيا واحدا فقط  تعرضاعتمدت على مصدر واحد او ة األكبر من التغطيات التلفزيون أن  النسب

مبدأ التوازن في التغطيات اإلنتخابية، كان أعالها في قناة رؤيا وبنسبة بمما يشكل إخالال %( 47,3بلغت ) 

 %(.1%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 3,8)

  رض رأيين أو أكثرعتعتمد على مصدرين أو أكثر أو ت التلفزيونية التي تلتغطيات النسبة العامة لوبلغ

 %(.2,8%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 13,7%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) 41,5) 

الها في %( كان أع6,7)  حتمل إال مصدراً واحداً أو  رأياً واحداً ات التي ال تلموضوعت النسبة العامة لووصل

 %(.0,6%(، وأدناها في قناة اليرموك بسبة )7,5التلفزيون األردني بنسبة ) 

%( كان أعالها في قناتي رؤيا واليرموك 4,5لموضوعات التي ال تعتمد على أية مصادر )وبلغت النسبة العامة ل

قيقة الدولية وبنسبة %( ، وأدناها في كل من التلفزيون األردني وقناة الح2,8وبنسبة مشتركة واحدة بلغت ) 

 %( لكل منهما.0,0صفر )
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 (23الشكل رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد حسب التوازن  في التغطية االنتخابية  لمحطات التلفزيون

 التوازن

 العينة_الفرعية

 االردني التلفزيون
قناة الحقيقة 

 الدولية
 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

يعتمد على مصدر واحد أو 

 يعرض رأي واحد
47 2.9 17 1.0 63 3.8 42 2.6 169 47.3 

يعتمد على مصدرين أو أكثر 

 أو يعرض رأيين أو أكثر
44 10.4 12 2.8 58 13.7 34 8.0 148 41.5 

الموضوع ال يحتمل إال 

 مصدراً واحداً أو  رأياً واحداً 
13 7.5 7 4.0 3 1.7 1 .6 24 6.7 

 4.5 16 2.8 8 2.8 8 0. 0 0. 0 على مصادرال يعتمد 

 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 أخرى

Total 104 4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 100.0 

 

 سابعا: الهوية الجغرافية للتغطية التلفزيونية.

وسع في التغطيات التلفزيونية حظيت بمساحة أالموضوعات الوطنية العامة أن (  24الجدول رقم )  يوضح

%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 7%( كان أعالها في قناة رؤيا وبنسبة ) 67,8) إجمالية وبنسبة 

2.)% 

التباين الكبير في اهتمام القنوات التلفزيونية في تغطية النشاطات اإلنتخابية في عن حجم الجدول  ويكشف

بة األكبر من التغطية واإلهتمام فإن باقي المحافظات المحافظات ففي الوقت الذي تحظى فيه العاصمة عمان بالنس

يعني ان القنوات  مماال تتناسب مع النشاطات اإلنتخابية التي تشهدها تلك المحافظات  أقلتغطيات  ةتحظى بنسب

 التلفزيون تركز في تغطياتها على العاصمة وتهمل باقي المحافظات األخرى.

%( كان أعالها في  10,4)  بلغتلعاصمة عمان ل للتغطية اإلنتخابية النسبة العامة وبحسب معطيات الجدول فان

%( وأدناها في كل من التلفزيون األردني وقناة الحقيقة الدولية وبنسبة مشتركة بلغت 9,9قناة اليرموك بنسبة ) 

 %( لكل منهما.1,2)

نتخابات في المحافظات بينما بتغطية اإل اويكشف الجدول ان التلفزيون األردني الرسمي هو فقط من يبدي اهتمام

 يتراجع اهتمام باقي القنوات األخرى لتركز فقط على تغطية العاصمة عمان فقط.
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 (24الشكل رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد حسب الهوية الجغرافية للتغطية التلفزيونية  لالنتخابات

 الهوية_الجغرافية

 العينة_الفرعية

التلفزيون 

 االردني

الحقيقة  قناة

 الدولية
 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 67.8 242 2.7 43 7.0 112 2.0 32 3.4 55 موضوعات وطنية عامة

 10.4 37 9.9 24 2.9 7 1.2 3 1.2 3 العاصمة

 1.4 5 8.0 2 4.0 1 0. 0 8.0 2 محافظة البلقاء

 1.1 4 3.8 2 1.9 1 0. 0 1.9 1 محافظة الزرقاء

 6. 2 0. 0 4.2 1 4.2 1 0. 0 محافظة مادبا

 2.2 8 5.5 7 0. 0 0. 0 8. 1 محافظة أربد

 3. 1 0. 0 0. 0 0. 0 2.5 1 محافظة جرش

 3.6 13 0. 0 2.2 1 0. 0 26.1 12 محافظة عجلون

 3.6 13 0. 0 4.0 1 0. 0 48.0 12 محافظة المفرق

 8. 3 1.5 1 1.5 1 0. 0 1.5 1 محافظة الكرك

 8. 3 6.3 2 3.1 1 0. 0 0. 0 محافظة الطفيلة

 3.4 12 1.1 1 1.1 1 0. 0 10.6 10 محافظة معان

 1.4 5 3.0 1 0. 0 0. 0 12.1 4 محافظة العقبة
دوائر 

 البدو)شمال،وسط،جنوب(
2 22.2 0 .0 0 .0 0 .0 2 .6 

 2.0 7 1.7 2 4.3 5 0. 0 0. 0 مختلط

 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 أخرى

Total 
10

4 
4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 

100.

0 

 

 :ثامنا: النوع االجتماعي

تلفزيونية على حساب ل( عن الحضور الكبير للذكر "النوع اإلجتماعي" في التغطيات ا 25يكشف الجدول رقم ) 

الها في %( كان أع75,6رصدها ) تم دد ظهور الذكر في الموضوعات التي لعت النسبة العامة األنثى، فقد بلغ

فيما وصلت النسبة اإلجمالية لظهور %(، 1,9%( وأدناها قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,8قناة رؤيا وبنسبة ) 

%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية 6,7%( كان أعالها في قناة رؤيا بنسبة ) 4,5) في القنوات التلفزيونية األنثى 

 %(.0,0التي كانت نسبة ظهور المرأة فيها صفر )

كان أعالها في  %( 16,8)  المرأة والرجل بشكل مختلط ت النسبة العامة للظهور المختلط"الذكر واألنثى"وبلغ

ت النسبة العامة للمواد %(، بينما وصل0,6%( وأدناها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) 5,3قناة رؤيا وبنسبة ) 

أكثرها في كل من التلفزيون األردني وقناة رؤيا وبنسبة مشتركة ( كان 3,1نثى ) األذكر او ال التي لم يظهر فيها

 %(.0,0%( وأدناها في قناة اليرموك وبنسبة صفر )1,3لكل منهما بلغت )
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 (25جدول رقم )

التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب الحضور الفعلي للنوع االجتماعي في التغطية التلفزيونية 

 لالنتخابات 

 

 _االجتماعيالنوع

 العينة_الفرعية

 المجموع قناة اليرموك قناة رؤيا قناة الحقيقة الدولية األردنيالتلفزيون 

 % ت % ت % ت % ت % ت

 4.5 16 1.2 2 6.7 11 0. 0 1.8 3 األنثى

 75.6 270 4.3 68 5.8 91 1.9 30 5.1 81 الذكر

 16.8 60 3.1 15 5.3 26 6. 3 3.3 16 مختلط)ذكروأنثى(

 يوجد ذكر وال ال

 انثى
4 1.3 3 1.0 4 1.3 0 .0 11 3.1 

Total 104 4.1 36 1.4 132 5.2 85 3.4 357 100.0 

 

 

 رابعا: الصحافة االلكترونية 

 :الصحفية واألشكالاوال: القوالب 

، سرايا)( مادة إعالمية وإعالنية في المواقع اإللكترونية الثمانية التي تم رصدها  541أحصى المراقبون )

موزعة على أربعة قوالب  (نيوز هال،والبوصلة، ونيوز جفرا، ونيوز جراءه، والوكيل، وعمون، وخبرنيو

 صحفية هي المواد اإلخبارية، ومواد الرأي والردود والتصحيحات، والدعاية اإلنتخابية.

 100عمون بـ )  %( تاله23( مادة مكررة وبنسبة )  126( فإن سرايا نشر )  26ووفقا لمعطيات الجدول رقم ) 

%( وفي 17,2( مادة مكررة بنسبة )  93%( ثم في المرتبة الثالثة خبرني بنشر ) 18,5( مادة مكررة وبنسبة ) 

%( وبفارق بسيط عن هال 10,9( مادة إعالمية وإعالنية مكررة وبنسبة )  59المرتبة الرابعة البوصلة بنشر ) 

 %(. 10,4( مادة مكررة وبنسبة )  56نيوز الذي نشر ) 

( مادة إعالمية إعالنية مكررة  43وتساوى جفرا نيوز وجراءة نيوز في عدد المواد التي تم نشرها بواقع ) 

 %( لكل منهما.7,9لكل منهما وبنسبة مشتركة بلغت ) 

 

لية إجماووفقا لنتائج الجدول فإن المواد اإلخبارية في المواقع اإللكترونية الثمانية هي األكثر استخداما وبنسبة 

%( من مجموع المواد التي نشرها، وأدناها في جفرا نيوز 75,4% ( كان أعالها في سرايا بنسبة )  69,3) 

 % ( قياسا بمجمل المواد التي تم رصدها لهذا الموقع.34,9وبنسبة ) 

 

في %( وأدناها 25%( كان أعالها في عمون وبنسبة ) 17,6وجاءت مواد الرأي في المرتبة الثانية وبنسبة ) 

 %(.8,6خبرني وبنسبة ) 

 

%( كان أعالها 12,9لدعاية اإلنتخابية ) ل ت النسبة العامةوتم رصد تصحيح واحد فقط في عمون، فيما بلغ

%( لكل منها وهي 0,0%( وأدناها في أربعة مواقع مجتمعة وبنسبة صفر ) 52,2في جفرا نيوز وبنسبة ) 

 والبوصلة. ،خبرني، والوكيل، وجراءة نيوز
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 (26ل رقم )جدو

 التوزيع النسبي للمحتوى االعالمي التغطية االنتخابات حسب نوع المادة االعالمية واالعالنية .

 

 
 ثانيا : حجم التغطية االنتخابية :

 

( عن عدد المواد والكلمات التي غطت اإلنتخابات حسب المواقع اإللكترونية الثمانية،  27يكشف الجدول رقم ) 

 مثل نسبة ت( مادة  114( مادة كان أعالها في سرايا بعدد )  426واد التي نشرتها تلك المواقع ) فقد بلغ عدد الم

 %(.5( مادة لكل منهما وبنسبة مشتركة بلغت ) 21% ( وأدناها في جفرا نيوز وجراءه نيوز بـ ) 27) 

 

( كلمة كان  110155)  ومن حيث عدد الكلمات المستخدمة في تغطيات المواقع اإللكترونية فقد بلغ مجملها

%(.7%(، وأدناها في جفرا نيوز وبنسبة ) 26أعالها في سرايا بنسبة ) 

 العينة_الفرعية

 القوالب_واالشكال

Total 
 مواد الرأي المواد االخبارية

الردود 

 والتصحيحات
 الدعاية االنتخابية

 % ت % ت
  

 % ت % ت

 23.3 126 2.4 3 0. 0 22.2 28 75.4 95 سرايا

 17.2 93 0. 0 0. 0 8.6 8 91.4 85 خبرني

 18.5 100 40.0 40 1.0 1 25.0 25 34.0 34 عمون

 3.9 21 0. 0 0. 0 9.5 2 90.5 19 الوكيل

 7.9 43 0. 0 0. 0 16.3 7 83.7 36 جراءه نيوز

 7.9 43 51.2 22 0. 0 14.0 6 34.9 15 جفرا نيوز

 10.9 59 0. 0 0. 0 15.3 9 84.7 50 البوصلة

 10.4 56 8.9 5 0. 0 17.9 10 73.2 41 هال نيوز

Total 375 69.3 95 17.6 1 .2 70 12.9 541 100.0 
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 (27جدول رقم )

 عدد المواد وعدد الكلمات التي غطت االنتخابات حسب الموقع اإللكتروني 

 % عدد الكلمات % العدد  الموقع

 15 16824 14 59 عمون

 26 28792 27 114 سرايا

 10 10947 16 69 خبرني

 5 5435 5 21 الوكيل

 8 8489 8 34 جراء نيوز

 7 7929 5 21 جفرا نيوز

 13 13815 13 57 البوصلة

 16 17924 12 51 هال نيوز

 100 110155 100 426 المجموع

 

 
 ثالثا : الموضوعات والقضايا االنتخابية :

 

إللكترونية بمعظم الموضوعات والقضايا ( عن عدم اهتمام غالبية المواقع ا 28تكشف تفاصيل الجدول رقم ) 

ذات المساس المباشر بالعملية اإلنتخابية والتي يعتمدها فريق الرصد مثل المال اإلنتخابي باستثناء ثالثة 

مواقع "سرايا، خبرني، عمون"، فضال عن انخفاض واضح في اهتمام تلك المواقع بقضايا المواقف السياسية 

ة، ونزاهة اإلنتخابات، والبرامج اإلنتخابية، ونتائج اإلنتخابات، والحملة اإلعالمية العامة، والمقاطعة اإلنتخابي

للهيئة المستقلة لإلنتخابات، وحقوق األقليات وكوتا المرأة ..الخ فقد أظهرت المواقع اإللكترونية عدم أهتمام 

 كافي بهذه القضايا والموضوعات.

 

 ذت على اهتمام المواقع اإللكترونية:فيما يلي القضايا الخمس الرئيسية التي استحو

 

تصدرت تغطية إجراءات تسجيل المرشحين والقوائم  :االنتخابية التسجيل للمرشحين والقوائم إجراءاتــ  1

%( 58,8%( أعالها في جراءه نيوز بنسبة ) 31) إجمالية اإلنتخابية إهتمام المواقع اإللكترونية وبنسبة 

 %(.14,3وأدناها في الوكيل وبنسبة )

 

  عامة في المرتبة الثانية بنسبة ت األعمال اللوجستية جاء :االنتخابية واإلداريةاللوجستية  األعمالــ  2

 %(.3,4%( وأدناها في عمون وبنسبة ) 43,1%( كان أعالها في هال نيوز بنسبة ) 14) 

 

%( أعالها في خبرني 10) عامة أنشطة المرشحين في المرتبة الثالثة وبنسبة  تجاءــ أنشطة المرشحين : 3

 %( لكل منهما. 0,0%( وأدناها في جراءه نيوز وجفرا نيوز وبنسبة صفر ) 18,8وبنسبة ) 

 

: تساوى إهتمام المواقع اإللكترونية بالمخالفات  ــ المخالفات اإلنتخابية والشؤون اإلنتخابية األخرى 4

البوصلة وبنسبة  كتن أعالها في % (،  40) بلغت عامة اإلنتخابية والشؤون اإلنتخابية األخرى وبنسبة 

%(، بينما كان الموقع األكثر اهتماما بالشؤون اإلنتخابية 2,9جراءه نيوز وبنسبة ) في%( وأدناها 12,3)

 %(.0,0%( وأدناها جراءه نيوز وبنسبة صفر )14,3األخرى الوكيل وبنسبة )

 

%( كان 5) إجماليةوبنسبة في المرتبة الخامسة خابية المشاركة اإلنت جاءت :المشاركة االنتخابية العامةــ  5

 %(.0,0%( وأدناها في الوكيل وبنسبة صفر )10,5أعالها في البوصلة وبنسبة ) 
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 (28جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد الموضوعات والقضايا التي طرحتها المواد الصحفية حسب الموقع

 

 الموضوعات_القضايا

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني اسراي
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 البوصلة

هال 

 نيوز
 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

المواقف السياسية 

 الرسمية العامة
1 0.9 2 2.9 6 

10.

2 
0 0 0 0 1 

4.

8 
0 0 0 0 10 2 

المشاركة االنتخابية 

 العامة
3 2.6 2 2.9 4 6.8 0 0 3 8.8 1 

4.

8 
6 

10.

5 
3 

5.

9 
22 5 

 1 3 0 0 1.8 1 0 0 0 0 0 0 1.7 1 1.4 1 0 0 المقاطعة االنتخابية

 1 5 2 1 0 0 0 0 5.9 2 0 0 0 0 2.9 2 0 0 نزاهة االنتخابات

الفساد االنتخابي)المال 

السياسي االنتخابي 

 االسود(

3 2.6 2 2.9 4 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 2 

 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1 1.4 1 4.4 5 البرامج االنتخابية

التوعية والتعريف 

 باالنتخابات
4 3.5 1 1.4 6 

10.

2 
3 

14

.3 
0 0 1 

4.

8 
2 3.5 0 0 17 4 

 7 6.1 7 المخالفات االنتخابية
10.

1 
7 

11.

9 
4 19 1 2.9 3 

14

.3 
7 

12.

3 
4 

7.

8 
40 9 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نتائج االنتخابات

 23 أنشطة المرشحين
20.

2 

1

3 

18.

8 
3 5.1 1 

4.

8 
0 0 0 0 1 1.8 3 

5.

9 
44 

1

0 

الحملة اإلعالمية 

 للهيئة المستقلة
1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

حقوق األقليات 

 والمجموعات الخاصة
0 0 1 1.4 0 0 0 0 0 0 1 

4.

8 
0 0 1 2 3 1 

 1 6.8 4 0 0 0.9 1 شؤون الكوتا المرأه
4.

8 
0 0 0 0 1 1.8 0 0 7 2 

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 1 0 0 شؤون الشباب

الحقوق السياسية 

 والمدنية
1 0.9 0 0 0 0 0 0 1 2.9 0 0 2 3.5 0 0 4 1 

االعمال اللوجستية 

 واالدارية االنتخابية
14 

12.

3 
5 7.2 2 3.4 5 

23

.8 
5 14.7 2 

9.

5 
4 7 

2

2 

4

3.

1 

59 
1

4 

اجراءات التسجيل 

ئم  للمرشحين والقوا

 االنتخابية

36 
31.

6 

2

1 

30.

4 

1

3 
22 3 

14

.3 

2

0 
58.8 7 

33

.3 

2

6 

45.

6 
7 

1

3.

7 

13

3 

3

1 

القضايا االمنية والعنف 

 المرتبط باالنتخابات
7 6.1 0 0 0 0 1 

4.

8 
0 0 0 0 0 0 2 

3.

9 
10 2 

 7 6.1 7 شؤون انتخابية اخرى
10.

1 
7 

11.

9 
3 

14

.3 
0 0 4 19 6 

10.

5 
6 

1

1.

8 

40 9 

وتحليل استطالع رأي 

 وإحصاء
1 0.9 3 4.3 1 1.7 0 0 2 5.9 1 

4.

8 
1 1.8 1 2 10 2 

Total 
11

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 
100 

2

1 

10

0 

3

4 
100 

2

1 

10

0 

5

7 
100 

5

1 

1

0

0 

42

6 

1

0

0 
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 :رابعا: الفاعل السياسي

 

الهيئة  ( أن الفاعل السياسي األول بالنسبة لتغطية المواقع اإللكترونية لإلنتخابات هي 29يكشف الجدول رقم ) 

%( وأقلها في خبرني 56,9في هال نيوز )  أعالها% ( كان 30)إجمالية المستقلة لإلنتخابات وبنسبة 

(17,4.)% 

 

وحلت القوائم والكتل اإلنتخابية في المرتبة الثانية من حيث الفاعلية السياسية في المواقع اإللكترونية وبنسبة 

 %(.9,5ناها في الوكيل )%( وأد52,2%( كان أعالها في خبرني ) 28)عامة 

 

%( وأدناها في 35,6%( كان أعالها في عمون ) 11)  عامة وجاء الخبراء المختصون في المرتبة الثالثة بنسبة

 %(.3,5البوصلة ) 

 

%( وأدناها في جراءه 15,8%( كان أعالها في سرايا ) 7) عامة وحلت جهات أخرى في المرتبة الرابعة بنسبة 

 %( لكل منهما.0,0بة صفر )نيوز وجفرا نيوز بنس

 %( أعالها في الوكيل 6)  عامة الجهات الرقابية على اإلنتخابات وبنسبة أنشطةوفي المرتبة الخامسة جاءت 

 %(.0,0%( وأدناها في جفرا نيوز وبنسبة صفر ) 14,3) 
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 (29جدول رقم )  

 ت الصحفية حسب الموقعالتوزيع النسبي لعدد الفاعل السياسي كما طرحتها الموضوعا

 

 الفاعلون

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني سرايا
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 المجموع هال نيوز البوصلة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 1 5 0 0 0 0 4.8 1 0 0 0 0 1.7 1 2.9 2 0.9 1 الملك

الهيئة 

 المستقلة
26 

22.

8 

1

2 

17.

4 

1

8 

30.

5 
6 

28.

6 

1

3 

38.

2 
7 

33.

3 

1

7 

29.

8 

2

9 

56.

9 

12

8 
30 

 3 0 0 9.5 2 3.4 2 1.4 1 4.4 5 الحكومة
14.

3 
3 5.3 0 0 16 4 

المؤسسا

 ت األمنية
0 0 0 0 0 0 1 4.8 0 0 1 4.8 0 0 1 2 3 1 

الداخلية 

والمحافظ

 ون

1 0.9 1 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 0 0 3 1 

األحزاب 

 المشاركة
1 0.9 0 0 1 1.7 0 0 1 2.9 0 0 3 5.3 5 9.8 11 3 

المجتمع 

 المدني
3 2.6 3 4.3 1 1.7 3 

14.

3 
0 0 1 4.8 4 7 1 2 16 4 

 1 5 0 0 0 0 4.8 1 0 0 0 0 0 0 4.3 3 0.9 1 العشائر

الخبراء 

والمخت

 صون

9 7.9 3 4.3 
2

1 

35.

6 
1 4.8 5 

14.

7 
3 

14.

3 
2 3.5 2 3.9 46 11 

ذوي 

اإلعاقة 

ومؤسسا

 تهم

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

انشطة 

الجهات 

المراقبة 

لالنتخابا

 ت

5 4.4 3 4.3 3 5.1 3 
14.

3 
2 5.9 0 0 6 

10.

5 
3 5.9 25 6 

 2 10 0 0 3.5 2 0 0 2.9 1 0 0 1.7 1 2.9 2 3.5 4 الناخبون

القوائم 

 والكتل
38 

33.

3 

3

6 

52.

2 
7 

11.

9 
2 9.5 

1

2 

35.

3 
4 19 

1

5 

26.

3 
7 

13.

7 

12

1 
28 

 18 اخرى
15.

8 
2 2.9 3 5.1 1 4.8 0 0 0 0 3 5.3 3 5.9 30 7 

امانة 

عمان 

 والبلديات

2 1.8 1 1.4 1 1.7 2 9.5 0 0 0 0 1 1.8 0 0 7 2 

Total 
11

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 

10

0 

2

1 

10

0 

3

4 

10

0 

2

1 

10

0 

5

7 

10

0 

5

1 

10

0 

42

6 

10

0 
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 :خامساً: اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية

( التوزيع انسبي لعدد المواد والمساحة بحسب اتجاهات الحيادية في تغطية الصحافة  30يوضح الجدول رقم ) 

%( 37)  إجمالية اإللكترونية لإلنتخابات، وقد اظهر الجدول ان التغطية اإليجابية جاءت بالدرجة األولى وبنسبة

 %( لكل منهما.28,6%( وأدناها في الوكيل وهال نيوز )47أعالها في هال نيوز ) 

%( وأدناها في 47,6%( أعالها في جفرا نيوز )31) إجماليةجاءت التغطية المحايدة في المرتبة الثانية وبنسبة و

 %(.23,8الوكيل ) 

%( وأدناها في 47,6% ( أعالها في الوكيل )28) إجمالية وحلت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة بنسبة 

%( أعالها في جراءه 4)  إجمالية ي المرتبة الرابعة وبنسبة%(، فيما جاءت )أخرى ( ف17,6جراءه نيوز ) 

%( وهي عمون، والوكيل، وجفرا نيوز، 0,0%( وأدناها في أربعة مواقع وبنسبة صفر لكل منها )8,8نيوز ) 

 وهال نيوز.

 (30الشكل رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب اتجاهات الحيادية  في التغطية االنتخابية

تجاهات_الا

 تغطية

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني سرايا
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 المجموع هال نيوز البوصلة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 32 سلبي
28.

1 

1

4 

20.

3 

1

7 

28.

8 

1

0 

47.

6 
6 

17.

6 
5 

23.

8 

1

7 

29.

8 

1

8 

35.

3 

11

9 
28 

 46 ايجابي
40.

4 

2

7 

39.

1 

1

7 

28.

8 
6 

28.

6 

1

3 

38.

2 
6 

28.

6 

1

7 

29.

8 

2

4 

47.

1 

15

6 
37 

 30 محايد
26.

3 

2

3 

33.

3 

2

5 

42.

4 
5 

23.

8 

1

2 

35.

3 

1

0 

47.

6 

1

9 

33.

3 
9 

17.

6 

13

3 
31 

 4 18 0 0 7 4 0 0 8.8 3 0 0 0 0 7.2 5 5.3 6 أخرى

Total 
11

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 

10

0 

2

1 

10

0 

3

4 

10

0 

2

1 

10

0 

5

7 

10

0 

5

1 

10

0 

42

6 

10

0 

 

 :سادساً: التوازن

( التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة بحسب مباديء وقيم التوازن في التغطية 31يوضح الجدول رقم )

اإلخبارية حيث جاء االعتماد على مصدر واحد او عرض رأي واحد في المرتبة األولى في الصحافة 

 %(.27,5 نيوز )%( وأدناها في هال64,7%( أعالها في جراءه نيوز )48) إجمالية اإللكترونية وبنسبة 

%( 31,9%( أعالها في خبرني )22) إجمالية وجاء عدم اإلعتماد على أية مصادر في المرتبة الثانية بنسبة 

 %(.0,0وأدناها في الوكيل صفر)

%(  19) إجمالية وحل اإلعتماد على مصدرين أو أكثر او عرض رأيين أو اكثر في المرتبة الثالثة بنسبة 

 %(.11,6%( وأدناها في خبرني )38,1أعالها في الوكيل )

%( 12)  إجمالية رأيا واحدا في المرتبة الرابعة بنسبة ووحل الموضوع الذي ال يحتمل إال مصدرا واحدا أ

 %( لكل منهما.0,0%( وأدناها في سرايا وجراءه نيوز وبنسبة صفر )28,6أعالها في الوكيل )
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 (31الشكل رقم )

 ساحة حسب التوازن  في التغطية االخباريةالتوزيع النسبي لعدد المواد والم

 التوازن

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني سرايا
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 المجموع هال نيوز البوصلة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

يعتمد على مصدر 

واحد أو يعرض رأي 

 واحد

5

8 

50

.9 

3

7 

53.

6 

2

7 

45

.8 
7 

33

.3 

2

2 

64.

7 

1

2 

57.

1 

2

7 

47

.4 

1

4 

27.

5 
204 48 

يعتمد على مصدرين 

أو أكثر أو يعرض 

 رأيين أو أكثر

2

5 

21

.9 
8 

11.

6 
7 

11

.9 
8 

38

.1 
4 

11.

8 
3 

14.

3 

2

0 

35

.1 
6 

11.

8 
81 19 

الموضوع ال يحتمل 

إال مصدراً واحداً أو  

 رأياً واحداً 

0 0 2 2.9 
1

3 
22 6 

28

.6 
0 0 1 4.8 1 

1.

8 

2

6 
51 49 12 

 لى مصادرال يعتمد ع
3

1 

27

.2 

2

2 

31.

9 

1

2 

20

.3 
0 0 8 

23.

5 
5 

23.

8 
9 

15

.8 
5 9.8 92 22 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى

Total 

1

1

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 

10

0 

2

1 

10

0 

3

4 

10

0 

2

1 

10

0 

5

7 

10

0 

5

1 

10

0 
426 

10

0 

 

 :سابعا: الهوية الجغرافية للتغطية

%( أعالها في جراءه نيوز بنسبة 57العامة في الصحافة اإللكترونية )لموضوعات الوطنية ل النسبة العامة بلغت

 %(.33,3%( وأدناها في جفرا نيوز ) 82,4) 

 عامة حظيت العاصمة عمان بالنسبة األعلى من التغطيات وبنسبة ( فقد  32وبحسب معطيات الجدول رقم ) و

 %(.2,9وز ) %( وأدناها في جراءه ني57,1%( كان أعالها في جفرا نيوز ) 25) 

%( وأدناها في 9%( أعالها في خبرني بنسبة )7) عامة وجاءت التغطيات المختلطة في المرتبة الثالثة بنسبة 

 %( فقط.3نسبة )افظة اربد في المرتبة الرابعة بـ%(، فيما جاءت مح0,0سبة صفر )نجفرا نيوز وب

مستوياته، ولم تحظ معظم هذه  أدنىفي  ظلية ويالحظ ان اهتمام الصحافة اإللكترونية بباقي المحافظات األردن

حافة اهتمام الص مما يعني حصرالمحافظات بتغطية واسعة او حتى مقبولة قياسا بما تحظى به العاصمة عمان، 

لكون جميع المواقع اإللكترونية التي تم رصدها اإللكترونية في العاصمة فقط، وربما يكون السبب وراء ذلك 

 وتتخذها مقرا لها. تصدر في العاصمة عمان
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 (32الشكل رقم )

 التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب الهوية الجغرافية للتغطية  في التغطية االنتخابية

 الهوية_الجغرافية

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني سرايا
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 المجموع هال نيوز البوصلة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

موضوعات وطنية 

 عامة
63 

55.

3 

2

9 
42 

3

0 

50.

8 

1

1 

52.

4 

2

8 

82.

4 
7 

33.

3 

3

9 

68.

4 

3

7 

72.

5 

24

4 
57 

 31 العاصمة
27.

2 

2

1 

30.

4 

2

1 

35.

6 
5 

23.

8 
1 2.9 

1

2 

57.

1 
5 8.8 

1

0 

19.

6 

10

6 
25 

 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 1 1.7 1 4.3 3 0.9 1 محافظة البلقاء

 2 8 0 0 3.5 2 0 0 0 0 0 0 1.7 1 4.3 3 1.8 2 محافظة الزرقاء

 1 6 0 0 1.8 1 0 0 2.9 1 0 0 0 0 0 0 3.5 4 محافظة مادبا

 3 11 2 1 5.3 3 4.8 1 2.9 1 4.8 1 0 0 1.4 1 2.6 3 محافظة أربد

 1 5 0 0 1.8 1 4.8 1 0 0 0 0 0 0 1.4 1 1.8 2 محافظة جرش

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 1 0 0 0 0 0 0 محافظة عجلون

 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة المفرق

 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 3 0 0 0.9 1 محافظة الكرك

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة الطفيلة

 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 1 2.9 2 0 0 محافظة معان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محافظة العقبة

دوائر 

البدو)شمال،وسط،

 جنوب(

1 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 6 0 0 8.8 3 9.5 2 3.4 2 13 9 5.3 6 مختلط
10.

5 
2 3.9 30 7 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى

Total 
11

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 

10

0 

2

1 

10

0 

3

4 

10

0 

2

1 

10

0 

5

7 

10

0 

5

1 

10

0 

42

6 

10

0 

 

 

 ي:ثامنا: النوع االجتماع

تتعرض لتمييز واضح في تغطيات الصحافة اإللكترونية لإلنتخابات النيابية قياسا ) األنثى ( ظلت المرأة 

، فقد حظي الرجل "الذكر" بالنسبة األعلى من اإلهتمام ( 33تكشفه معطيات الجدول رقم )  بالذكور، وهو ما

حظيت  فيما% ( 23,8%( وأدناها في الوكيل ) 66,7فرا نيوز ) %( كان أعالها في ج51)إجمالية وبنسبة 

المرأة "األنثى " بأدنى نسبة اهتمام في الصحافة اإللكترونية قياسا بما تمتعت به من اهتمام في الصحافة 

 بلغت النسبة العامة لحضور األنثى في الصحافة اإللكترونيةالمطبوعة وفي اإلذاعات والقنوات التلفزيونية ، إذ 

 %(.0,0%( وأدناها في جراءه نيوز وبنسبة صفر )17,5%( كان أعالها في البوصلة ) 7)  

%( كان  23)عامة اإللكترونية بنسبة  الصحافةوحلت المواد المختلطة بين ذكر وأنثى في المرتبة الثانية في 

 %(، 18,4%( وأدناها في سرايا )  33,3أعالها في الوكيل ) 

%( 20) عامة الخالية من أية إشارة للنوع اإلجتماعي في المرتبة الثالثة بنسبة  ة الموضوعات الصحفي وجاءت

 %(.4,8%( وأدناها في جفرا نيوز ) 7,1كان أعالها في هال نيوز ) 
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 (33جدول رقم )  

   التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب الحضور الفعلي للنوع االجتماعي في التغطية االنتخابية

جتمالنوع_اال

 اعي

 الصحافة االلكترونية

 الوكيل عمون خبرني سرايا
جراءه 

 نيوز

جفرا 

 نيوز
 المجموع هال نيوز البوصلة

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 4.8 1 0 0 4.8 1 8.5 5 4.3 3 6.1 7 األنثى
1

0 

17.

5 
1 2 28 7 

 61 الذكر
53.

5 

4

1 

59.

4 

3

3 

55.

9 
5 

23.

8 

2

0 

58.

8 

1

4 

66.

7 

2

8 

49.

1 

1

4 

27.

5 

21

6 
51 

مختلط)ذكروأ

 نثى(
21 

18.

4 

1

8 

26.

1 

1

1 

18.

6 
7 

33.

3 

1

1 

32.

4 
5 

23.

8 

1

1 

19.

3 

1

2 

23.

5 
96 23 

ال يوجد ذكر 

 وال انثى
25 

21.

9 
7 

10.

1 

1

0 

16.

9 
8 

38.

1 
3 8.8 1 4.8 8 14 

2

4 

47.

1 
86 20 

Total 
11

4 

10

0 

6

9 

10

0 

5

9 

10

0 

2

1 

10

0 

3

4 

10

0 

2

1 

10

0 

5

7 

10

0 

5

1 

10

0 

42

6 

10

0 

 

 


