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 لملخص التنفيذيا

 النتخابات المجلس النيابي الثامن عشر تقرير الرصد الثاني لتغطية وسائل اإلعالم األردنية 

وهي الفترة التي  ،2016/ 9/ 15هي مساء يوم وينت 2016/  8/  28الفترة الواقعة ما بين  يتناول

  .االنتخابيةواستمرار الدعاية  ،المرشحين انسحابشهدت انتهاء مرحلة 

وهي ذات المنهجية  ،في التقرير األول اعتمدت التي ذاتها التقرير المنهجية  هذافي ت واعتمد

والذي سيغطي كامل  ،لعاملثالث ثم في التقرير الرابع واا التي سيتم اعتمداها في تقرير الرصد

 . االنتخابيةمراحل العملية 

 العينات : المنهجية و 

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

داة لجمع أوقد اعتمدت الدراسة على تحليل المضمون  ،وسائل اإلعالم األردنية باللغة العربية

ومواد  ،خباريةعالمي الذي يشتمل على المواد اإلويتناول هذا التقرير المحتوى اإل ت،المعلوما

الوسائل التالية  الرصد شملوجر، وال يتناول المحتوى الدعائي واإلعالنات مدفوعة األ الرأي

محطات التلفزيون واألردنية المرخصة بموجب القانون اإلذاعات و ،:الصحافة المطبوعة اليومية

تم تحديد ولكترونية المسجلة بموجب القانون .مواقع الصحافة اإلو ،بموجب القانون المرخصة

 عينة وسائل اإلعالم الممثلة لوسائل اإلعالم  بالطريقة القصدية وفق المعايير التالية :

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

 لطة التنفيذية.تعددية نمط السياسيات التحريرية وموقفه من الس -

 وقوة االنتشار والنفاذ. ،نمط الجمهور المستهدف -

 وسيلة إعالمية على النحو التالي: 20 شملتوفي ضوء هذه المعايير تم تحديد العينة و

 الصحافة اليومية المطبوعة: الرأي، والدستور، والغد، والسبيل. -

 .والبلد، وصوت الجنوبم، إف إأذاعات : اإلذاعة األردنية "الرسمية"، وإذاعة حياة اإل -

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

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

 وجراءه نيوز.

كل صحيفة  أسبوعيا من صحافة: خمسة  أعدادللفقد جاءت بالنسبة  العينات الزمنية ما أ

ساعات يوميا تمثل  أربعوالخميس(.  اإلذاعات: ، الثالثاء، األربعاء ،ثنين، اإل) األحد

ساعات يوميا تمثل أوقات الذروة  أربعالتلفزيون: وأوقات الذروة التقريبية في االستماع.  

حد ، االثنين،  لكترونية: خمسة  أيام في األسبوع )األالمواقع اإلوالتقريبية في المشاهدة. 

 الثالثاء ، األربعاء، الخميس ( .

 وفيما يلي عرض ألبرز النتائج العامة . 

 

 

 

 

 



3 
 

 عالمية : تغطية اإلالتوزيع العام للأوال : 

بالدرجة األولى  االنتخابيةاعتمدت وسائل اإلعالم على المواد اإلخبارية في تغطيتها للنشاطات 

عدد المواد اإلخبارية المكررة  فيما بلغالفترة ( مادة إعالمية خالل هذه 3711) حيث تم رصد

%(، مما يؤكد اعتماد وسائل اإلعالم على التغطية اإلخبارية أكثر 66,2( مادة وبنسبة )2458)

( مادة 1253من اعتمادها على مواد الرأي التي جاءت في المرتبة الثانية بعدد إجمالي بلغ )

 %( .33,8مكررة وبنسبة ) 

طبوعة باقي وسائل اإلعالم األخرى من حيث استخدام التغطيات اإلخبارية تصدرت الصحافة الم 

ثم الصحافة %(،  18,1وحلت المحطات اإلذاعية في المرتبة الثانية وبنسبة )، %(59.1وبنسبة )

اعتمدت المحطات التلفزيونية على مواد الرأي أكثر من %( بينما  11,5بنسبة )اإللكترونية ثالثا 

 %( .70,6وبنسبة )واد اإلخبارية اعتمادها على الم

 ثانيا : الصحافة المطبوعة :

 االنتخاباتوصل عدد الموضوعات التي نشرتها الصحافة المطبوعة في تغطيتها لمجريات 

( موضوعا بلغ مجموع مساحتها الكلية في الصحف األربع التي تم 2194)النيابية في هذه الفترة 

ر من اعتمادها ثالمطبوعة على المواد اإلخبارية أك واعتمدت الصحافة(  2سم 68596رصدها ) 

 على مواد الرأي في تغطياتها.

 .  الموضوعات والقضايا االنتخابية : 2

كشفت نتائج رصد الصحافة المطبوعة عن اهتمامها بأنشطة المرشحين التي جاءت في المرتبة 

%( من مجموع 20,7ة )بنسبوالتي تناولتها  االنتخابيةوالموضوعات  ،األولى من بين القضايا

 %(.10,8العامة وبنسبة )  ةاالنتخابيالتي طرحتها، ثم المشاركة  والقضاياالموضوعات 

وكانت أقل الموضوعات اهتماما من حيث التغطية في الصحافة المطبوعة القضايا المتعلقة 

ف المرتبط ، وحقوق األقليات والمجموعات الخاصة، والقضايا األمنية والعناالنتخابيةبالمقاطعة 

 %(.0,1باالنتخابات، وبنسبة مشتركة لكل منها بلغت )

 الفاعل السياسي: .3

ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلون ، لالنتخابوظل الخبراء والمختصون والهيئة المستقلة 

السياسيون األكثر حضورا في الموضوعات التي طرحتها الصحافة المطبوعة في هذه المرحلة 

%(، 23,4بنسبة )، وجاء الخبراء والمختصون في المرتبة األولى نتخابيةاالمن مراحل العملية 

تقلة في المرتبة الثالثة بنسبة %( ثم الهيئة المس20,4ثم مؤسسات المجتمع المدني بنسبة )

%(، وكان أقل حضور للفاعلين السياسيين في تغطية 11,9%(، ثم القوائم والكتل بنسبة )13,3)

(، ثم المؤسسات األمنية ووزارة الداخلية والمحافظون وبنسبة %0,2الصحف الملك وبنسبة )

 %(. 0,5%( ثم ذوي اإلعاقة ومؤسساتهم وبنسبة ) 0,3)

 

 اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية:    .4

%( ، بينما بلغت 51,6كانت نسبة التغطية المحايدة في الصحافة المطبوعة هي األعلى وبنسبة ) 

 %(  19,1%( و بلغت نسبة التغطية اإليجابية )29,0نسبة التغطية السلبية )
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 التوازن:   .5

نسبة اعتمادها على مصدر واحد  يقصد بالتوازن طريقة تعامل الوسيلة مع المصادر حيث جاءت 

%( و بلغت نسبة االعتماد على مصدرين أو رأيين 46.0و عرض رأي واحد األعلى وبنسبة )أ

%( 6,1تي ال تحتمل إال مصدرا او رأيا واحدا )%( وبلغت نسبة الموضوعات ال42,0أو أكثر )

 %( .5,3التي ال تعتمد على أي مصدر ) تالموضوعاو بلغت نسبة 

 الهوية الجغرافية للتغطية. .6

%(، 58,1) غطية في الصحافة المطبوعة وبنسبةظلت الموضوعات الوطنية العامة هي األكثر ت

بالتغطية الجغرافية وبنسبة  االهتمامربد على باقي المحافظات من حيث إفيما تقدمت محافظة 

 االنتخابية%( وجاءت محافظة الكرك في المرتبة الثانية من حيث مجموع التغطيات  5,7)

صمة في المرتبة الثالثة وبنسبة وحلت محافظة العا%(  5,3الخاصة بالمحافظة بنسبة إجمالية )

لصحافة المطبوعة في التغطيات %(، ولم تحظى المخيمات إال بنسبة ضئيلة جدا من اهتمام ا5,2)

%( ثم جاءت محافظة العقبة في الترتيب ما قبل األخير  0,2بلغت قيمتها اإلجمالية )  االنتخابية

لمقارنة وبشكل عام هناك زيادة واضحة في تغطية المحافظات با %(.0,4وبنسبة تغطية بلغت )

 ول .مع نتائج تقرير الرصد األ

 النوع االجتماعي: .7

وظل صاحب  ،في الصحافة المطبوعة االنتخابيةاألكثر حضورا في التغطيات  ظل الرجل هو

فقد بلغت نسبة حضوره في تغطيات  ، باالنتخاباتاألكبر في المحتوى اإلعالمي الخاص  التأثير

% (، بينما بلغت حصة ظهور المرأة في المحتوى اإلعالمي الخاص  78,7الصحافة المطبوعة )

، مما يعني غيابا شبه كامل للمرأة في تغطية %(8,1صحافة المطبوعة )في ال االنتخاباتبتغطية 

مطلق مع حصة المرأة التصويتية وهي نسبة حضورال تتوافق بال، لالنتخاباتالصحافة المطبوعة 

المختلط بين الرجل والمرأة في  االجتماعي، كما بلغت نسبة حضور النوع االنتخابات في

 %(.6,5بلغت نسبة المواد التي لم يرد فيها ذكر أو انثى )%(  فيما 6,7الصحافة المطبوعة )

 

 ذاعة ثالثا : محطات اإل

 ذاعية:حجم وتوزيع التغطية اإل .1

( ساعة، وبلغت نسبة  35:38:00) االنتخاباتبلغ مجموع ساعات البث اإلذاعي المتعلقة بتغطية 

نفسها اعتمدت هي ن اإلذاعات أ%( مما يكشف عن 64,0) اعتمادها على التغطيات اإلخبارية

والتغطيات اإلخبارية بالدرجة األولى  ،األخرى أسوة بالصحافة المطبوعة على المحتوى الخبري

 %(.36,0في تغطياتها بينما حلت مواد الرأي في المرتبة الثانية وبنسبة )

 الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية: .2

بنسبة  لالنتخاباتولى في تغطية اإلذاعات حصلت أنشطة المرشحين والقوائم على األولوية األ

جاءت مهمة التوعية %( و10.6بنسبة )واإلدارية  ،ثم األعمال اللوجستية%( 14,2إجمالية )

 %(. 10,3والتعريف ثالثا بنسبة )
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 الفاعل السياسي:  .3

بة وبنسفي اهتمامات التغطية اإلذاعية ، الفاعل السياسي الرئيسي لالنتخاباتظلت الهيئة المستقلة 

%(، 22,7الثانية بنسبة ) المرتبة، ثم مؤسسات المجتمع المدني كفاعل سياسي في %(32,5)

كومة في المرتبة الرابعة بنسبة وجاءت الح ،%(11,8وحل الخبراء والمختصون ثالثا بنسبة )

(8,7.)% 

 

 الحياد في اتجاهات التغطية:    .4

%(، 52.8ة المرصودة حيث بلغت )نسب العين )محايد( نصف مجموع تجاوزت التغطية الحيادية

سلبي( فيما جاءت التغطية السلبية )، (% 25.4وجاءت التغطية اإليجابية )إيجابي( ثانيا وبنسبة )

 .%(  21.5ثالثا وبنسبة )

  التوازن: .5

في المرتبة األولى في  المحتوى اإلعالمي و رأي واحد في أعلى مصدر  جاء اعتماد اإلذاعات

وحل في المرتبة الثانية من حيث تحقق  ،%( 67.3لى )إسبة عالية وصلت التغطيات اإلذاعية وبن

وبنسبة  ،الموضوع غير مصدر أو رأي واحد احتمالقيم التوازن في التغطيات اإلذاعية عدم 

كثر في أو رأيين فأعلى مصدرين  االعتماد%( وحلت المواد التي توفرت فيها خاصية 17.9)

 .%(14.0المرتبة الثالثة وبنسبة )

 الهوية الجغرافية للتغطية اإلذاعية:  .6

، %( 64.3حظيت الموضوعات الوطنية العامة بأعلى اهتمامات التغطية اإلذاعية وبنسبة )

مر الذي يفسر وهو األ %( 11.5وحظيت محافظة معان بأعلى اهتمام من حيث التغطية وبنسبة )

لمرتبة الثانية بنسبة وجاءت العاصمة عمان في ا ضمن العينة،ذاعة صوت الجنوب إبوجود 

 .محافظات المملكة  وتقاربت نسب باقي، %(7.8)

 النوع االجتماعي:  .7

في تغطيات  االجتماعيومشاركة من حيث النوع  ،على نسبة حضورأظل الرجل هو صاحب 

متفوقا على المرأة وبنسبة كبيرة جدا تكشف عن تمييز سلبي تجاهها، فقد  لالنتخاباتاإلذاعات 

، %( 75.2في اإلذاعات بنسبة ) االنتخابيل ومشارك في المحتوى اإلعالمي حضر الرجل كفاع

وصياغة المحتوى اإلعالمي أقل من ، المرأة ومشاركتها في صناعة بينما ظلت نسبة حضور

 جندري كبير.%( مما يكشف عن تمييز  7.6الرجل بنحو عشرة أضعاف وبنسبة )

 رابعا : محطات التلفزيون 

 التلفزيونية:حجم وتوزيع التغطية  .1

النيابية في الفترة الزمنية التي يغطيها  االنتخاباتبلغ إجمالي ساعات البث التلفزيوني التي غطت 

القنوات التلفزيونية اعتمدت على مواد ن أ( ساعة، وبينت نتائج الرصد  34:54:00هذا التقرير )

 % ( .70.6على المواد اإلخبارية وبنسبة إجمالية ) اعتمادهاكثر من أالرأي 
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 الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية التلفزيونية:  .2

في القنوات التلفزيونية  االنتخابيةن أهم الموضوعات والقضايا التي ركزت عليها التغطيات إ

األخرى  االنتخابية%(، ثم الشؤون 13.1وبنسبة ) باالنتخاباتوالتعريف  ،وال في التوعيةأتمثلت 

  والقوائم ،للمرشحين التسجيل جراءاتإ ، ثمالعامة االنتخابيةاركة %(، ثم المش11.6) بنسبة

 االنتخابية. االنتخابية والبرامج

 

 الفاعل السياسي: .3

تصدر الخبراء والمختصون سلم الفاعلين السياسيين في التغطيات التلفزيونية بنسبة مشاركة في 

، ثم %(17.9نيا بنسبة )%(، ثم مؤسسات المجتمع المدني ثا20.5المحتوى اإلعالمي بلغت )

مانة عمان والبلديات أو ،ن العشائرأويالحظ %(، 17.4ثالثا بنسبة ) لالنتخاباتالهيئة المستقلة 

 .جاءتا في المراتب األخيرة والدنيا 

 

 الحياد في اتجاهات التغطية: .4

ابية في %( وبلغت نسبة التغطية اإليج37.0نسبة التغطية المحايدة في القنوات التلفزيونية )بلغت 

 %( .29.4%( ووصلت نسبة التغطية السلبية )30.8القنوات التلفزيونية )

 التوازن : .5

 لالنتخاباتأو رأي واحد هو السائد في تغطياتها  ،ظل اعتماد القنوات التلفزيونية على مصدر

أو رأيين أو اكثر  ،فيما وصلت نسبة التغطيات التي تعتمد على مصدرين ،%(45.8وبنسبة )

%( 11.2بينما بلغت نسبة المواد التي ال تحتمل غير مصدر أو رأي واحد ) ،%(39.9)

 %(.3.1وحصلت المواد التي ال تعتمد على أي مصدر على نسبة ضئيلة جدا بلغت بمجملها)

 الهوية الجغرافية للتغطية التلفزيونية: 

%( 69.2امة )ومناقشة الموضوعات الوطنية الع ،بلغت نسبة اهتمام القنوات التلفزيونية بطرح

%( بينما كانت  6.2على نسبة تغطية في القنوات التلفزيونية )أوحصلت العاصمة عمان على 

%( فقط ومحافظة  0.5محافظة المفرق أقل المحافظات اهتماما بالتغطية التلفزيونية وبنسبة )

يونية بعد %(، بينما حلت محافظة العقبة في المرتبة الثانية من حيث التغطية التلفز 0.8) دباام

 .%( 4.7العاصمة عمان وبنسبة إجمالية )

 النوع االجتماعي:  .6

وظلت حصة الرجل في المحتوى اإلعالمي في القنوات التلفزيونية األعلى من حصة المرأة 

 ه( مقابل حضور المرأة البالغ نسبت% 77.1ضعفا إذ بلغت نسبة حضور الرجل ) 12بنحو 

 11.0رجل وامرأة( )) االجتماعيي المختلط للنوع كما وصلت نسبة الحضور الفعل ،%( 6.7)

 %( . 5.3%( ، بينما بلغت نسبة المواد التي لم يظهر فيها الرجل والمرأة )
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 لكترونية خامسا: الصحافة اإل

 لكترونية:حجم وتوزيع التغطية للصحافة اإل .1

الل الفترة الزمنية بلغ المجموع الكلي لعدد المواد اإلعالمية التي نشرتها المواقع اإللكترونية خ

واعتمدت ، ( كلمة113914( مادة وعدد كلمات إجمالي بلغ )428التي يغطيها هذا التقرير )

%(  74.5الصحافة اإللكترونية على المواد اإلخبارية أكثر من اعتمادها على مواد الرأي بنسبة )

 %(. 25.5)  الرأيبينما نسبة مواد 

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية :  .2

 
في المرتبة  االنتخابيةوالقوائم  ،التسجيل للمرشحين بإجراءاتاء اهتمام الصحافة اإللكترونية ج

بالشؤون  االهتمام، ثم جاء %(18.7األولى من حيث الموضوعات التي طرحتها وبنسبة )

 ، وحل في المرتبة الثالثة االهتمام(%16.8األخرى في المرتبة الثانية وبنسبة إجمالية ) االنتخابية

بحقوق األقليات والمجموعات  االهتمام%(، وحل 12.1بأنشطة المرشحين وبنسبة إجمالية )

 .%(  0.2) لكترونيةتغطية المواقع اإلأولويات دنى سلم أالخاصة في 

 الفاعل السياسي:     .3

ورئيسي في تغطيات الصحافة اإللكترونية وبنسبة  ،ولأظهرت القوائم والكتل كفاعل سياسي 

%( وحل الخبراء والمختصون في المرتبة الثانية من حيث الفاعل السياسي 22.7إجمالية )

ثم الحكومة %( 17.3) %( وفي المرتبة الثالثة الهيئة المستقلة لالنتخابات وبنسبة17.8وبنسبة )

 %( .12.4في المرتبة الرابعة وبنسبة )

 اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية:  .4

وحلت التغطية  ،%(41.4فة اإللكترونية األعلى وبنسبة )في الصحاجاءت التغطية السلبية 

 %( . 27.1%( ، بينما بلغت نسبة التغطية اإليجابية )30.6المحايدة ثانيا بنسبة )

  التوازن:   .5

مما  ،%( 37.7أو رأي واحد في تغطياتها وبنسبة ) ،اعتمدت الصحافة اإللكترونية على مصدر

، بينما بلغت نسبة المواد التي لم تعتمد على أي االنتخاباتيشكل إخالال بمبدأ التوازن في تغطية 

، فيما بلغت نسبة المواد التي اعتمدت على مصدرين أو رأيين أو أكثر %(27.9مصدر )

 %(.12.9%( بينما بلغت نسبة الموضوعات التي ال تحتمل إال مصدرا أو رأيا واحدا )21.5)
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 الهوية الجغرافية للتغطية:  .6

%(، وحظيت 50.5عات الوطنية العامة التي نشرتها الصحافة اإللكترونية )بلغت نسبة الموضو

وحلت الزرقاء ، %(20.6الصحافة اإللكترونية وبنسبة ) فيالعاصمة عمان بأعلى نسبة تغطية 

والعقبة  دبااموحلت كل من محافظتي  ،%(5.1في المرتبة الثانية من حيث التغطية وبنسبة )

يات التغطية في الصحافة اإللكترونية من حيث الهوية الجغرافية  ولوأدنى سلم أوالمخيمات في 

 %( لكل منها فقط.0.2وبنسبة)

 النوع االجتماعي:     .7

في صناعة المحتوى اإلعالمي في الصحافة  االجتماعيدنى سلم النوع أوحلت المرأة في 

هو األعلى في  بينما ظل التمييز لصالح الرجل ،%(6.8اإللكترونية وبنسبة متدنية جدا بلغت )

%(، بينما بلغت نسبة الظهور المختلط للرجل 73.6تغطيات الصحافة اإللكترونية وبنسبة )

 %( وبلغت نسبة المواد التي ال يظهر فيها11.2والمرأة في المحتوى اإلعالمي اإللكتروني )

 %( .8.4الرجل والمرأة )
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 النتائج

 عالمية : اإل أوال : توزيع التغطية

اإلعالم على المواد اإلخبارية في تغطيتها للنشاطات اإلنتخابية بالدرجة األولى  اعتمدت وسائل

ن عدد المواد اإلخبارية المكررة إتم رصدها خالل هذه الفترة ف( مادة إعالمية  3711) ومن بين 

بعدد إجمالي في المرتبة الثانية  مواد الرأي التي جاءتما أ %(، 66,2وبنسبة )مادة ( 2458) بلغ

 . %(33,8وبنسبة ) مكررة ( مادة 1253) بلغ

تصدرت الصحافة المطبوعة باقي وسائل اإلعالم األخرى ( فقد 1رقم ) شكلبحسب معطيات الو

( مادة وبنسبة  2194وبمجموع كلي بلغ ) ومواد الرأي ،من حيث استخدام التغطيات اإلخبارية

( 607% ( كما نشرت ) 72,3) وبنسبةإخبارية ( مادة 1587) %( كان من بينها 59.1إجمالية )

 %(. 27.7مادة رأي وبنسبة ) 

ي بلغ ـوبمجموع كل ،وحلت المحطات اإلذاعية في المرتبة الثانية من حيث عدد مواد التغطية

%(، 64.0ة )ــ( مادة إخبارية وبنسب429%(، منها ) 18,1( مادة إعالمية وبنسبة إجمالية )670)

 %(.36,0( مادة رأي وبنسبة )  241و )

( مادة 428نتخابية بمجموع )ا من حيث العدد الكلي للتغطية االوجاءت الصحافة اإللكترونية ثالث

( 319دد )ــكانت النسبة األعلى منها للتغطيات اإلخبارية بع%(  11,5إعالمية وبنسبة إجمالية ) 

 %(.25,5ة )ـ( مادة رأي مكررة وبنسب109%(، و)74,5ة )ـمكررة وبنسب ةاريـمادة إخب

من حيث مجموع تغطيتها البالغة  عتمدت المحطات التلفزيونية التي جاءت في المرتبة الرابعةوا

على مواد الرأي أكثر من اعتمادها على المواد اإلخبارية، %( 11,3( مادة مكررة وبنسبة )419)

( مادة رأي مكررة وبنسبة 296فقد بلغ العدد اإلجمالي لمواد الرأي في المحطات التلفزيونية )

 %(. 29,4مادة وبنسبة ) ( 123ارية المكررة )ــموع المواد اإلخبـ%( بينما بلغ مج70,6)

 (1الشكل رقم ) 

ابات حسب نوع المادة اإلعالمية التوزيع النسبي للمحتوى اإلعالمي لتغطية االنتخ           
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 ثانيا : الصحافة المطبوعة :

 حجم وتوزيع التغطية الصحفية: .1

 

 االنتخاباتالتي نشرتها الصحافة المطبوعة في تغطيتها لمجريات وصل عدد الموضوعات 

( موضوعا بلغ مجموع مساحتها الكلية في الصحف 2194)في هذه الفترة  (2رقم  شكل)  النيابية

( جاءت جريدة الغد في المرتبة األولى سواء من حيث  2سم 68596األربع التي تم رصدها ) 

( موضوعا وبمساحة كلية بلغت 680رتها والبالغ اجماليها )و عدد الموضوعات التي نشأالمساحة 

%( من إجمالي نسبة تغطيات الصحف 31( وبنسبة إجمالية عامة بلغت )2سم20559)

 .ثم وبنسبة قريبة جاءت صحيفة الدستور في المرتبة الثانية    المرصودة

 

 

 (2رقم ) شكل

 

 

 

سم30لى  إالموضوعات المقرب  *عدد
2  

 وضوععلى لكل مأكحد 

 

ر من اعتمادها على مواد الرأي في ثواعتمدت الصحافة المطبوعة على المواد اإلخبارية أك

 تغطياتها باستثناء جريدة الدستور.

 

( مادة إخبارية مكررة وبنسبة 1587وبلغ المجموع الكلي للمواد اإلخبارية في الصحف األربع )

%(، حيث تقدمت 27,7دة وبنسبة ) ( ما 607%( بينما بلغ مجموع مواد الرأي فيها ) 72,3)

%( من 42,1( مادة وبنسبة )263جريدة الدستور في اعتمادها على نشر مواد الرأي وبعدد ) 
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 ( مادة إخبارية، 362كان من بينها ) مادة مكررة ( 625مجموع ما نشرته من مواد والبالغة )

( مادة إخبارية مكررة من 493)بينما تقدمت جريدة الغد في اعتمادها على المواد اإلخبارية بنشر 

 ( مادة رأي. 187( مادة إعالمية كان من بينها )680أصل ) 

 

 

 (3الشكل رقم )

 للوسيلة أيخبار والروى الصحفي حسب قوالب األتوزيع المحت

 

 

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية : .  3

 

لمرشحين التي نشطة اأعن اهتمامها ب (4رقم  شكل) المطبوعة كشفت نتائج رصد الصحافة

نتخابية التي تناولتها في تغطياتها ضوعات االوالمو ،ولى من بين القضاياجاءت في المرتبة األ

يا ضاق%( من مجموع الموضوعات وال20,7بنسبة )( موضوعا و455) وبعدد موضوعات بلغ

( 254وبعدد موضوعات بلغ ) ،خرىأهتمام شؤون انتخابية التي طرحتها، تالها من حيث اال

( موضوعا 237ة العامة بعدد موضوعات )ينتخاب%(، ثم المشاركة اال11,6وعا وبنسبة )موض

 %(.10,8وبنسبة )

ة القضايا المتعلقة وكانت أقل الموضوعات اهتماما من حيث التغطية في الصحافة المطبوع

تبط نتخابية، وحقوق األقليات والمجموعات الخاصة، والقضايا األمنية والعنف المربالمقاطعة اال

%(، ويعود ذلك لكون هذه االنتخابات لم تشهد 0,1باالنتخابات، وبنسبة مشتركة لكل منها بلغت )

نتخابات، ثم عن عدم تسجيل حوادث عنف بسبب اال دعوات منظمة وواسعة لمقاطعتها، فضال

نتخاب ن تكفل قانون االأو مجموعات انتخابية خاصة في األردن بعد أبسبب عدم وجود أقليات 

 .ها عبر مقاعد الكوتا في البرلمانيلبتمث
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 (4رقم ) شكل

 التوزيع النسبي لعدد الموضوعات والقضايا التي طرحتها المواد الصحفية حسب الصحيفة
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 المجموع الفرعية_العينة القضايا_الموضوعات

 السبيل الدستور الغد الراي

  ت  ت  ت  ت  ت

 ةالرسمي السياسية المواقف

 العامة

0 0.0 0 0.0 4 0.6 2 0.5 6 0.3 

 10.8 237 10.8 45 11.4 71 6.2 42 16.7 79 العامة االنتخابية المشاركة

 0.1 3 0.7 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 االنتخابية المقاطعة

 4.6 102 8.7 36 2.6 16 3.8 26 5.1 24 االنتخابات نزاهة

 المال)االنتخابي الفساد

 (سوداال االنتخابي السياسي

12 2.5 22 3.2 15 2.4 20 4.8 69 3.1 

 3.0 66 7.0 29 1.8 11 1.3 9 3.6 17 االنتخابية البرامج

 والتعريف التوعية

 باالنتخابات

44 9.3 39 5.7 91 14.6 32 7.7 206 9.4 

 5.8 128 8.2 34 4.8 30 5.3 36 5.9 28 االنتخابية المخالفات

 0.3 6 0.0 0 0.0 0 0.9 6 0.0 0 االنتخابات نتائج

 20.7 455 17.3 72 13.8 86 34.3 233 13.5 64 المرشحين أنشطة

 للهيئة اإلعالمية الحملة

 المستقلة

1 0.2 1 0.1 36 5.8 1 0.2 39 1.8 

 األقليات حقوق

 الخاصة والمجموعات

3 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.1 

 5.2 114 1.9 8 3.0 19 8.5 58 6.1 29 المرأه الكوتا شؤون

 2.2 48 0.5 2 2.1 13 0.7 5 5.9 28 الشباب ؤونش

 1.5 32 0.0 0 2.4 15 2.2 15 0.4 2 والمدنية السياسية الحقوق

 اللوجستية االعمال

 االنتخابية واالدارية

61 12.9 39 5.7 83 13.3 47 11.3 230 10.5 

 التسجيل اجراءات

  والقوائم للمرشحين

 االنتخابية

27 5.7 24 3.5 36 5.8 11 2.6 98 4.5 

 والعنف االمنية القضايا

 باالنتخابات المرتبط

1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.2 2 0.1 

 11.6 254 5.3 22 12.3 77 15.3 104 10.8 51 اخرى انتخابية شؤون

 وتحليل رأي استطالع

 وإحصاء

2 0.4 21 3.1 22 3.5 51 12.3 96 4.4 

 100.0 2194 100.0 416 100.0 625 100.0 680 100.0 473 المجموع
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 الفاعل السياسي: .8

 

ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلون  ،نتخابوالهيئة المستقلة لال، ء والمختصونظل الخبرا

السياسيون األكثر حضورا في الموضوعات التي طرحتها الصحافة المطبوعة في هذه المرحلة 

ولى بعد ان ظهروا في من مراحل العملية اإلنتخابية، وجاء الخبراء والمختصون في المرتبة األ

 %(، ثم 23,4( مادة مكررة وبنسبة ) 513)

%( ثم الهيئة 20,4( مادة مكررة وبنسبة )448مؤسسات المجتمع المدني التي ظهرت في )

%(، ثم القوائم 13,3( مادة مكررة وبنسبة ) 291الثالثة والتي ظهرت في ) المستقلة في المرتبة

 %(.11,9( مادة وبنسبة ) 260والكتل بـ ) 

فإن أقل حضور للفاعلين السياسيين في تغطية الصحف كان الملك وبنسبة الرصد  ووفقا لمعطيات

%( ثم ذوي اإلعاقة 0,3%(، ثم المؤسسات األمنية ووزارة الداخلية والمحافظون وبنسبة )0,2) 

 %(. 0,5ومؤسساتهم وبنسبة ) 

فقد سجل الخبراء والمختصون ويالحظ تفاوت حضور الفاعلين السياسيين من صحيفة الى اخرى 

دناها أ%( و29,7( مادة وبنسبة )202اعلى نسبة حضور في تغطيات جريدة الغد وبعدد مواد ) 

 .  %(22,4( مادة وبنسبة )93في جريدة السبيل بعدد مواد)

 

 

 جاهات الحياد في التغطية الصحفية:  ات .9

 

فمن بين  علىاألالمطبوعة هي  ن نسبة التغطية المحايدة في الصحافةأ( 6رقم ) الشكلويظهر 

عالها في جريدة أ%( كان  51,6( مادة محايدة وبنسبة )1133( مادة إخبارية فإن منها )2194)

وبعدد مواد ، %(29,0%(، بينما بلغت نسبة التغطية السلبية )61,2ادة وبنسبة )م( 416الغد بـ )

%(، 32,2ة مكررة وبنسبة )( ماد201عالها في جريدة الدستور بـ )أ( مادة مكررة كان 637)

 ةعالها في جريدأ( مادة كان 420%( وبعدد مواد ) 19,1بينما بلغت نسبة التغطية اإليجابية )

 .%(36,2( مادة مكررة وبنسبة )171الرأي بـ )
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 (6الشكل رقم )

 تجاهات الحيادية  في التغطية االنتخابيةاالتوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب 

 التوازن:   .10

 

و عرض رأي أفي الصحافة المطبوعة فإن نسبة اعتمادها على مصدر واحد  التوازنوحول 

عالها في جريدة أ( مادة مكررة كان 1013%( وبعدد )46.0واحد كانت األعلى وبنسبة )

( مادة مكررة، بينما بلغت نسبة االعتماد على 262وبعدد مواد )، %(42,2الدستور بنسبة )

( مادة مكررة كان اعالها في جريدة الغد 929%( وبعدد )42,0يين أو أكثر )مصدرين أو رأ

%( 6,1و رأيا واحدا )أتحتمل إال مصدرا وبلغت نسبة الموضوعات التي ال  ،%(53,6وبنسبة ) 

%(، 10,3( موضوع وبنسبة )70عالها في جريدة الغد بـ )أ( موضوعا مكررا كان 133وبعدد )

( موضوعا 118%( وبـإجمالي 5,3لتي ال تعتمد على أي مصدر )فيما بلغت نسبة المضوعات ا

%( من 17,0( موضوعا مكررا وبنسبة )106عالها في جريدة الدستور بـ ) أمكررا كان 

 إجمالي تغطياتها.
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 (7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوية الجغرافية للتغطية. .11

 

%( 58,1الصحافة المطبوعة وبنسبة ) ظلت الموضوعات الوطنية العامة هي األكثر تغطية في

( موضوعا وبنسبة 358عالها في جريدة الغد بـ )أ( موضوعا مكررا كان 1274وبعدد )

هتمام بالتغطية الجغرافية بد على باقي المحافظات من حيث االرإ%(، فيما تقدمت محافظة 55,6

( موضوعا 54) ( موضوعا كان أعالها في جريدة الدستور  بـ125%( وبـ ) 5,7وبنسبة ) 

لثانية من حيث مجموع التغطيات %(، وجاءت محافظة الكرك في المرتبة ا 8,6مكررا وبنسبة ) 

عالها في أ%( كان  5,3( موضوعا وبنسبة إجمالية )117نتخابية الخاصة بالمحافظة بعدد )اال

 إجمالي مجموع تغطياتها.%( من 5,6وبنسبة ) ا( موضوع38جريدة الغد بـ )

( موضوعا كان أعالها 114%( وبـ ) 5,2العاصمة في المرتبة الثالثة وبنسبة )  وحلت محافظة

 %( من مجموع تغطياتها.9,1( موضوعا وبنسبة )38في جريدة السبيل بـ ) 

الصحافة وتكشف معطيات ونتائج الرصد أن المخيمات لم تحظ إال بنسبة ضئيلة جدا من اهتمام 

%( انفردت جريدة الدستور بنشر  0,2قيمتها اإلجمالية ) بلغت نتخابيةالمطبوعة في التغطيات اال
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فضل أفقد حظيت بتغطية ن باقي المحافظات إ( موضوعات فقط ووفقا لمعطيات نتائج الرصد ف4)

 ليه تقرير الرصد األول . إشار أمما 

 

 (8الشكل رقم )

 

 

 النوع االجتماعي: .12

 

 الصحافة المطبوعة وظل صاحببية في نتخاهو األكثر حضورا في التغطيات اال ظل الرجل

نتخابات فقد بلغت نسبة حضوره في تغطيات ر في المحتوى اإلعالمي الخاص باالثير األكبأالت
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عالها في جريدة الغد أ( مادة مكررة كان 1727%( وظهر في ) 78,7الصحافة المطبوعة )

لمحتوى ا ( مادة مكررة، بينما بلغت حصة ظهور المرأة في547%( من خالل )80,4وبنسبة )

( مادة 178%( ومن خالل )8,1المطبوعة )نتخابات في الصحافة اإلعالمي الخاص بتغطية اال

( مادة مكررة، مما يعني 62%( ومن خالل )9,1مكررة فقط كان أعالها في جريدة الغد وبنسبة )

نتخابات وهي نسبة حضور ال تتوافق أة في تغطية الصحافة المطبوعة لالغيابا شبه كامل للمر

 نتخابات.ق مع حصة المرأة التصويتية في االبالمطل

جتماعي المختلط بين الرجل والمرأة في ( فان حضور النوع اال9رقم ) الشكلووفقا لمعطيات 

عالها في جريدة الرأي أ( مادة مكررة كان 146%( من خالل )6,7الصحافة المطبوعة بلغت )

بلغت نسبة المواد التي لم يرد فيها ذكر أو ( مادة مكررة، بينما 53%( من خالل )11,2وبنسبة ) 

%( 11,5عالها في جريدة الدستور بنسبة ) أ( مادة مكررة كان 143%( من خالل ) 6,5) نثىأ

 ( مادة مكررة.72من خالل )

 

 

 (9شكل رقم )
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 ذاعة ثالثا : محطات اإل

 ذاعية:حجم وتوزيع التغطية اإل .8

 

( ساعة في إذاعات  35:38:00نتخابات )البث اإلذاعي المتعلقة بتغطية االبلغ مجموع ساعات 

( مادة 670ف أم، والبلد، واإلذاعة األردنية، وصوت الجنوب تم خاللها بث )إكل من حياة 

 .مكررة

أوال من حيث عدد المواد التي حلت اإلذاعة األردنية ن إف( 10رقم ) الشكلوبحسب معطيات 

( 11:29:00من خالل ساعات بث بلغت )و ،%(33,0ة مكررة وبنسبة )( ماد224قامت ببثها )

البث الخاص  حجم إذاعة صوت الجنوب األعلى من حيثبينما جاءت  ،%(32,0ساعة وبنسبة )

( 191%( قامت خاللها ببث )34,0( ساعة بنسبة )12:04:00من خالل ) االنتخاباتبتغطية 

 . %(29,0مادة مكررة وبنسبة )

( ساعة وبنسبة 10:32:00لد في المرتبة الثالثة من حيث ساعات البث البالغة )وحلت إذاعة الب

( مادة مكررة وبنسبة 212) عددها المواد التي طرحتها والبالغ إجمالي ثومن حي، %(30,0)

( 1:33:00) الرابعة بأدنى ساعات بث ةم في المرتبإف إبينما حلت إذاعة حياة  ،%(32,0)

( مادة مكررة وبنسبة 43) عددها ن حيث عدد المواد البالغ إجماليمو ،%( فقط 4) ساعة وبنسبة

 %(.6إجمالية بلغت )

 (01رقم ) شكل

 عدد المواد والمدة الزمنية للمواد  اإلذاعية التي غطت االنتخابات حسب المحطة اإلذاعية
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فإن منها ( مادة مكررة 670ومن بين مجموع المواد التي قامت اإلذاعات ببثها والبلغ عددها )

ن اإلذاعات نفسها اعتمدت هي أ%( هي مواد إخبارية مما يكشف عن 64,0( مادة وبنسبة )429)

ة بالدرجة األولى والتغطيات اإلخباري ،األخرى أسوة بالصحافة المطبوعة على المحتوى الخبري

لقوالب استخدام ا حيث بينما حلت مواد الرأي في المرتبة الثانية من ،نتخابيةفي تغطياتها اال

 ( مادة مكررة فقط.241ومن خالل ) ،%(36,0الصحفية في تغطية اإلذاعات وبنسبة )

رية في تغطية وال من حيث استخدام المواد اإلخباأ (11رقم  شكل)وفقا لل وجاءت اإلذاعة األردنية

( مادة مكررة، بينما 118ومن خالل بثها ) ،%( من إجمالي تغطياتها52,7نتخابات وبنسبة )اال

( مادة مكررة وبنسبة 108ت إذاعة صوت الجنوب أوال من حيث بث مواد الرأي من خالل )جاء

 %( من مجموع ساعات بثها. 56,5)

 (11رقم ) الشكل

 

 

 والقضايا في التغطية االنتخابية: الموضوعات .9

نتخابات من لال والقوائم على األولوية األولى في تغطية اإلذاعات ،حصلت أنشطة المرشحين

( 51البلد من خالل )ذاعة إعالها في أ%( كان 14,2وبنسبة إجمالية ) ،( مادة مكررة 95خالل )

( مادة مكررة، 99واإلدارية من خالل ) ،، ثم األعمال اللوجستية%(24,1وبنسبة ) ،مادة مكررة

، كما جاءت %(16,5( مادة وبنسبة )37عالها كان في اإلذاعة األردنية بـ )أ%( 10.6وبنسبة )

عالها أيضا في أ( مادة مكررة جاء 69%( من خالل )10,3عية والتعريف ثالثا بنسبة )مهمة التو

 ( مادة مكررة. 53%( من خالل )23,7اإلذاعة األردنية بنسبة )
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ات السياسية العامة حلت في أدنى ن المواقف والموضوعأ( 12رقم ) شكلبحسب الويالحظ 

راع الذي حل هو قت، وكذلك االذاعة األردنيةهتمامات اإلذاعات من خالل مادتين فقط بثتهما اإلا

والقضايا التي طرحتها وبنسبة  ،هتمامات اإلذاعية من خالل الموضوعاتاآلخر في أدنى اال

%( فقط، وكذلك قضايا حقوق األقليات والمجموعات الخاصة التي حصلت على نسبة 0,3)

 %( فقط.0,4اهتمام ضئيلة بلغت )

نتخابية، ت متفاوتة في تغطية المخالفات االنتخابية اهتماماا االقد أبدت اإلذاعات في تغطياتهل

 نتخابية العامة،والمشاركة اال ،المرشحين والمال االنتخابي "األسود" وتسجيل ،وكوتا المرأة

نتخابية، واستطالعات ما القضايا المتعلقة بالبرامج االقل اهتماأنتخابات، وبدرجات ونزاهة اال

 مية للهيئة المستقلة..الخ.الرأي، والحملة اإلعال

 (12رقم ) شكل
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 المجموع الفرعية_العينة القضايا_الموضوعات

 اف حياة اذاعة

 ام

 صوت اذاعة االردنية االذاعة البلد  اذاعة

 الجنوب

  ت  ت  ت  ت  ت

المواقف والموضوعات 

 السياسية العامة

0 0.0 0 0.0 2 0.9 0 0.0 2 0.3 

 5.2 35 1.6 3 12.5 28 1.9 4 0.0 0 العامة يةاالنتخاب المشاركة

 5.1 34 3.7 7 4.9 11 6.6 14 4.7 2 االنتخابات نزاهة

 السياسي المال)االنتخابي الفساد

 (االسود االنتخابي

8 18.6 10 4.7 5 2.2 14 7.3 37 5.5 

 3.9 26 1.6 3 3.6 8 7.1 15 0.0 0 االنتخابية البرامج

 0.3 2 1.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 االقتراع

 10.3 69 6.8 13 23.7 53 0.5 1 4.7 2 باالنتخابات والتعريف التوعية

 8.5 57 5.2 10 15.6 35 0.9 2 23.3 10 االنتخابية المخالفات

 0.9 6 0.0 0 1.8 4 0.0 0 4.7 2 االنتخابات نتائج

 14.2 95 7.3 14 12.1 27 24.1 51 7.0 3 والقوائم   المرشحين أنشطة

 للهيئة اإلعالمية الحملة

 المستقلة

0 0.0 2 0.9 0 0.0 8 4.2 8 1.2 

 والمجموعات األقليات حقوق

 الخاصة

0 0.0 2 0.9 0 0.0 1 0.5 3 0.4 

 5.8 39 11.0 21 1.3 3 7.1 15 0.0 0 المرأه الكوتا شؤون

 1.6 10 3.1 6 0.9 2 0.9 2 0.0 0 الشباب شؤون

 1.9 13 5.2 10 0.4 1 0.9 2 0.0 0 والمدنية السياسية الحقوق

 واالدارية اللوجستية االعمال

 االنتخابية

4 9.3 26 10.6 37 16.5 29 15.2 99 10.6 

 للمرشحين التسجيل اجراءات

 االنتخابية  والقوائم

12 27.9 19 9.0 5 2.2 23 12.0 59 8.8 

 7.9 53 9.4 18 1.3 3 15.1 32 0.0 0 اخرى انتخابية شؤون

 3.6 24 4.7 9 0.0 0 7.1 15 0.0 0 إحصاءو وتحليل رأي استطالع

 100.0 670 100.0 191 100.0 224 100.0 212 100.0 43 المجموع   

 

 الفاعل السياسي:  .10

مامات التغطية اإلذاعية تول في اهواأل ،نتخابات الفاعل السياسي الرئيسيظلت الهيئة المستقلة لال

عالها في اإلذاعة أ%( كان 32,5ت )سبة إجمالية بلغن( مادة مكررة وب218من خالل رصد )

%(، ثم جاءت مؤسسات المجتمع المدني 38,4( مادة مكررة وبنسبة )86األردنية من خالل )

مكررة وبنسبة  ( مادة152عل سياسي في المربتة الثانية في التغطيات اإلذاعية من خالل )اكف

( مادة 58ل )ومن خال ،%(30,4عة صوت الجنوب وبنسبة )اذعالها في إأ%( كان 22,7)

ولكن بنسبة أقل قياسا بعدد المواد وساعات  ،البلدمكررة، وهو ذات عدد المواد التي بثتها إذاعة 

 ذاعة صوت الجنوب.إالبث الفارقة بينها وبين 
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البث اإلذاعي الخاص وحل الخبراء والمختصون ثالثا من حيث ترتيب الفاعلين السياسيين في 

عالها في اإلذاعة أ%( جاء 11,8( مادة مكررة وبنسبة )79)نتخابية من خالل بالتغطيات اال

 .%( 17,4األردنية بنسبة )

 

 الحياد في اتجاهات التغطية:    .11

فقد تجاوزت  ،(14رقم  شكل) ذاعاتحيادية في التغطية االنتخابية لإلوبحسب نتائج اتجاهات ال

ت النسبة اإلجمالية ودة حيث بلغ)محايد( نصف مجموع نسب العينة المرص التغطية الحيادية

%( من خالل  71.7( مادة مكررة جاء أعالها في إذاعة البلد بنسبة ) 354%( من خالل )52.8)

 ( مادة مكررة.152)

( مادة مكررة كان 170%( من خالل ) 25.4وبنسبة )، اوجاءت التغطية اإليجابية ) إيجابي ( ثاني

%( من مجموع نسبة  43.3ة وبنسبة )مادة مكرر (97أعالها في اإلذاعة األردنية من خالل )

( 144ومن خالل بث ) ،%( 21.5ثالثا وبنسبة ) )سلبي( السلبيةتغطياتها، فيما جاءت التغطية 

%( 28.3( مادة مكررة وبنسبة )54عالها في إذاعة صوت الجنوب من خالل )أمادة مكررة جاء 

 من مجموع نسبة تغطياتها الكلية.

 (14لشكل رقم )

 



24 
 

 

  التوازن: .12

 ( التوزيع النسبي للمواد حسب التوزان في التغطية15رقم ) شكلوتكشف نتائج الرصد وفقا لل

و رأي واحد في الخبر في المرتبة األولى أعتماد على مصدر اإلخبارية لإلذاعات، حيث جاء اال

ررة جاء ( مادة مك451%( من خالل ) 67.3لى )إوبنسبة عالية وصلت  ،في التغطيات اإلذاعية

%( مما  93.7وبنسبة )، ( مادة مكررة179عالها في إذاعة صوت الجنوب من خالل بثها )أ

و رأي واحد فقط مما أيعني أن غالبية المواد التي بثتها تلك اإلذاعة اعتمدت فيها على مصدر 

 يؤثر سلبا على تحقيق مبدأ وقيم التوازن في التغطية.

حتمال الموضوع اق قيم التوازن في التغطيات اإلذاعية عدم من حيث تحق وحل في المرتبة الثانية 

عالها في أ( مادة مكررة كان 120%( من خالل )17.9وبنسبة ) ،غير مصدر أو رأي واحد

المواد التي ( مادة مكررة، بينما حلت  64ومن خالل ) ،%( 28.6اإلذاعة األردنية بنسبة )

%( 14.0ن فاكثر في المرتبة الثالثة وبنسبة )و رأييأعتماد على مصدرين توفرت فيها خاصية اال

( مادة مكررة وبنسبة  61ذاعة البلد بـ )إعالها في أ( مادة مكررة جاء  94ومن خالل )

(28.8.)% 



25 
 

 (15الشكل رقم )
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 هوية الجغرافية للتغطية اإلذاعية: ال .13

 

( مادة 431)حظيت الموضوعات الوطنية العامة بأعلى اهتمامات التغطية اإلذاعية من خالل بث 

 76.4( مادة مكررة وبنسبة )162ذاعة البلد بـ )إعالها في أ%( كان  64.3وبنسبة ) ،مكررة

نتخابية في اإلذاعات من خالل يث التغطية االح%(، وحظيت محافظة معان بأعلى اهتمام من 

ن أعالها في إذاعة صوت الجنوب التي ساهمت برفع ا%( ك 11.5( مادة مكررة وبنسبة )77)

( مادة مكررة عن 70ن بثت منفردة )أوتقدمها على العاصمة عمان بعد  ،ة محافظة معاننسب

( 52، بينما حلت العاصمة عمان في المرتبة الثانية من خالل )%( 36.6وبنسبة ) ،محافظة معان

( مادة 18) يضا في إذاعة صوت الجنوب من خاللأعالها أ%( جاء  7.8مادة مكررة وبنسبة )

  %(. 9.4مكررة وبنسبة )

كة تقاربت في نسب ( فإن باقي محافظات الممل16رقم  الشكلووفقا لمعطيات ونتاج الرصد )

ووضوحا في  ،نتخابية التي قامت اإلذاعات المرصودة ببثها إال أن األكثر بروزاوعدد المواد اال

عات واضح تماما في تغطية اإلذاومحافظة العقبة حظيتا بتهميش  ،ن المخيماتأتلك المعطيات 

هتمامات من خالل بث مادة دنى تلك االأافظة العقبة والمخيمات في حوقد جاءت م ،نتخاباتلال

ي اهتمام بالعقبة أبينما لم تبدي باقي اإلذاعات  ،واحدة لكل منهما عبر أثير اإلذاعة األردنية

 والمخيمات.

 (16الشكل رقم )
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 النوع االجتماعي:  .14

جتماعي في تغطيات ومشاركة من حيث النوع اال ،على نسبة حضورأظل الرجل هو صاحب 

، فقد هاوبنسبة كبيرة جدا تكشف عن تمييز سلبي تجاه ،على المرأةنتخابات متفوقا اإلذاعات لال

( مادة 504نتخابي في اإلذاعات في )ومشارك في المحتوى اإلعالمي اال ،حضرالرجل كفاعل

 ( مادة مكررة،183إلذاعة األردنية )%( جاء أعالها في ا 75.2وبنسبة حضور بلغت ) ،مكررة

ومشاركتها في صناعة وصياغة المحتوى اإلعالمي أقل من  ،بينما ظلت نسبة حضور المرأة

وبنسبة حضور ضعيفة جدا  ،( مادة مكررة فقط51فقد ظهرت في ) ،الرجل بنحو عشرة أضعاف

كشف عن تمييز مما ي ( مادة مكررة،25) ذاعة صوت الجنوبإعالها في أ%( كان  7.6بلغت )

 جتماعي في التغطيات اإلذاعية وهو تمييز منحاز للرجل ضد المرأة.بين النوع اال

في التغطيات ( 17كما هو ظاهر في الشكل رقم )وبلغت نسبة الظهور المختلط للرجل والمرأة 

( مادة 25اإلذاعة األردنية )عالها في أ( مادة مكررة كان 52%( من خالل ) 7.8اإلذاعية )

( 63%( من خالل ) 9.4لى )إة لتصل أوالمر ،لرجلاظهور عدم ، بينما ارتفعت نسبة مكررة

 وبنسبة ،( مادة مكررة29) ذاعة صوت الجنوب من خاللإعالها في أمادة مكررة كان 

(15.2.)% 
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 (17شكل رقم )

 

 رابعا : محطات التلفزيون 

 حجم وتوزيع التغطية التلفزيونية: .7

نتخابات النيابية في الفترة التي غطت اال (18رقم  شكل) زيونيبلغ إجمالي ساعات البث التلف

، وقد ( مادة مكررة419( ساعة تم خاللها بث )34:54:00الزمنية التي يغطيها هذا التقرير )

( 14:24:00تصدر التلفزيون األردني عينة الرصد سواء من خالل ساعات البث التي بلغت )

( مادة مكررة 158لمواد التي غطاها والبالغ عددها )%( أو من خالل عدد ا 41) وبنسبة ،ساعة

%( 31وبنسبة ) ،( ساعة12:20:00جمالي ساعات بث بلغت )إ%(، تلته قناة رؤيا ب 38وبنسبة )

جمالي إ%( وب14.7وبنسبة ) ،( ساعة5:08:00ثم قناة اليرموك ثالثا بساعات بث بلغ مجموعها )

وبإجمالي ساعات بث  ،قة الدولية رابعا%( ثم قناة الحقي19) ( مادة مكررة وبنسبة81)

 %(.12) ( مادة مكررة وبنسبة50وبإجمالي )، %(8.7) ( ساعة وبنسبة 3:02:00)
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 (18رقم ) شكل

 

 

 

 

 

 

 (19رقم ) شكل

للوسيلة يأخبار والرفي حسب قوالب األتوزيع المحتوى الصح  



30 
 

كثر من أونية على مواد الرأي كان ( أن اعتماد القنوات التلفزي19رقم  الشكلالحظ الراصدون )و

فقد بلغ إجمالي المواد اإلخبارية التي بثتها القنوات التلفزيونية  ،عتمادها على المواد اإلخباريةا

 عالها في قناة اليرموك بنسبةأوكان  ،%( 29.4) ( مادة مكررة فقط وبنسبة123) األربع

وعددها في القنوات  ،سبة مواد الرأي( مادة مكررة، بينما ترتفع ن41) %( من خالل بثها50.6)

% ( جاء أعالها في  التلفزيون 70.6وبنسبة إجمالية ) ،( مادة مكررة296لتصل إلى ) نيةالتلفزيو

 %(. 75.9) ( مادة مكررة وبنسبة120) جماليإاألردني ب

 

 التغطية االنتخابية التلفزيونية: الموضوعات والقضايا في  .8

يا التي ركزت عليها اوالقض ،( أن أهم الموضوعات20رقم  الشكل) كشفت نتائج الرصد

وبنسبة  ،نتخاباتوال في التوعية والتعريف باالأنتخابية في القنوات التلفزيونية تمثلت التغطيات اال

التلفزيون األردني منها األعلى ( مادة مكررة كانت حصة 55%( من خالل )13.1إجمالية )

%( من 11.6) ة األخرى التي ال يمكن حصرها وبنسبةنتخابي( مادة مكررة، ثم الشؤون اال40)

( مادة مكررة، ثم المشاركة 14) عالها في قناة الحقيقة الدوليةأ( مادة مكررة جاء 49خالل )

( مادة 27) عالها في التلفزيون األردنيأ( مادة مكررة جاء 45) نتخابية العامة بإجمالياال

 االنتخابية من خالل والبرامج، االنتخابية ائموالقو، للمرشحين التسجيل جراءاتإمكررة، ثم 

 ( مادة مكررة لكل منهما.34)

، وكذلك بة اهتمام قليلة في التغطيات التلفزيونيةسنتخابي األسود حظي بنن المال االأويالحظ 

ة وشؤون الشباب، وحلت القضايا نتخابية، وحقوق األقليات والمجموعات الخاصالمخالفات اال

 %( فقط.0,2) هتمامات القنوات التلفزيونيةادنى أباالنتخابات في نية المرتبطة اآل
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 (20جدول رقم )
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 المجموع الفرعية_العينة القضايا_الموضوعات

 التلفزيون

 االردني

 الحقيقة قناة

 الدولية

 اليرموك قناة رؤيا قناة

 % ت % ت % ت % ت % ت

 10.7 45 8.6 7 4.6 6 10.0 5 17.1 27 العامة االنتخابية المشاركة

 0.7 3 2.5 2 0.0 0 0.0 0 0.6 1 االنتخابية المقاطعة

 4.3 18 1.2 1 0.8 1 4.0 2 8.9 14 االنتخابات نزاهة

 المال) االنتخابيدالفسا

 (االسود االنتخابي السياسي

5 3.2 2 4.0 1 0.8 2 2.5 10 2.4 

 8.1 34 22.2 18 0.8 1 0.0 0 9.5 15 االنتخابية البرامج

 0.7 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.9 3 االقتراع

 13.1 55 3.7 3 7.7 10 4.0 2 25.3 40 باالنتخابات والتعريف التوعية

 2.4 10 1.2 2 3.1 4 2.0 1 2.5 4 االنتخابية المخالفات

 1.0 4 1.2 1 2.3 3 0.0 0 0.0 0 االنتخابات نتائج

 5.7 24 12.3 10 2.3 3 22.0 11 0.0 0 المرشحين أنشطة

 للهيئة اإلعالمية الحملة

 المستقلة

15 9.5 0 0.0 11 8.5 1 1.2 27 6.4 

 والمجموعات األقليات حقوق

 الخاصة

1 0.6 0 0.0 3 2.3 0 0.0 4 1.0 

 3.6 15 1.2 1 7.7 10 0.0 0 2.5 4 المرأه الكوتا شؤون

 1.2 5 0.0 0 3.8 5 0.0 0 0.0 0 الشباب شؤون

 7.9 33 0.0 0 25.4 33 0.0 0 0.0 0 والمدنية السياسية الحقوق

 واالدارية اللوجستية االعمال

 االنتخابية

13 8.2 5 10.0 11 8.5 3 3.7 32 7.6 

 للمرشحين التسجيل اجراءات

 االنتخابية  والقوائم

4 2.5 8 16.0 9 6.9 13 16.0 34 8.1 

 والعنف االمنية القضايا

 باالنتخابات المرتبط

1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 

 11.6 49 16.0 13 8.5 11 28.0 14 8 11 اخرى انتخابية شؤون

 وتحليل رأي استطالع

 وإحصاء

0 0.0 0 0.0 8 6.2 4 4.9 12 2.9 

 100.0 419 100.0 81 100.0 130 100.0 50 100.0 158 المجموع

 

 

 الفاعل السياسي:  .9

بنسبة مشاركة في  ،لتلفزيونيةتصدر الخبراء والمختصون سلم الفاعلين السياسيين في التغطيات ا

عالها في قناة أ( مادة مكررة كان 86%( ظهروا من خالل )20.5المحتوى اإلعالمي بلغت )

ت المجتمع المدني ثانيا بنسبة ا( مادة مكررة، ثم مؤسس45) %( من خالل34.6) رؤيا بنسبة

في المرتبة  نتخاباتكررة، ثم حلت الهيئة المستقلة لال( مادة م75وظهرت في ) ،%(17.9)

%( كان أعالها ظهورا في 17.4وبنسبة ) ،( مادة مكررة73الثالثة من خالل ظهورها في )
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نتخابية في المرتبة الخامسة بينما حلت القوائم اال ( مادة مكررة،42) التلفزيون األردني من خالل

اة اليرموك عالها في قنأة مكررة كان د( ما60من حيث الفاعلية السياسية من خالل ظهورها في )

 ( مادة مكررة.29بظهورها في )

 

والدنيا بحيث ظهرتا في  ،مانة عمان والبلديات جاءتا في المراتب األخيرةأن العشائر وأويالحظ 

وهو أمر يخالف  ،نتخاباتو دور سياسي  قد تؤديانه في االأالتغطيات التلفزيونية بدون أي تأثير 

 ،تلفزيونية عينة الرصد بهذه الفئات الوظيفية والسياسيةالواقع تماما، لكن عدم اهتمام القنوات ال

ونتائجها أدى بالنتيجة إلبقائها  ،نتخابيةات التأثير في مجريات العملية االجتماعية الهامة ذواال

وإظهارها  ،خارج حسابات القنوات التلفزيونية مما أدى وبالضرورة لتهميشها إعالميا وسياسيا

  . نتخاباتيات االفي مجر هتلعبال تملك أي دور  هانأوك

 

 تجاهات التغطية:إالحياد في  .10

تجاهات الحياد في التغطية التلفزيونية موقف القناة الذي يتضمن ما تنشره من مواد إيقصد ب

نتخابات، ونعتمد في منهجية الرصد هنا على جملة مفاهيم تحدد معنى وتقارير حول اال ،إخبارية

"إيجابي" عرض المعلومات واألدلة  بالتغطية اإليجابية اإليجابي والسلبي والمحايد، ويقصد

"محايد"  أو الموافقة حول الموضوع أو القضية مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة ،المؤيدة

العرض المتوازن للمعلومات المؤيدة والمعارضة دون أي تحيز أو نمييز، ويقصد بالتغطية 

أو الموضوع الذي يتم طرحه  ،ضة أو ناقدة للقضيةوأدلة معار ،"سلبي" عرض معلومات السلبية

 ستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.دون اال

( فإن مجمل التغطية المحايدة في القنوات التلفزيونية بلغت 22 الشكلوبحسب نتائج الرصد )

%( من مجمل 48.5) عالها في قناة رؤيا وبنسبةأ( مادة مكررة كان 155%( من خالل )37.0)

عالها في أ%( كان 30.8تغطياتها، بينما بلغت نسبة التغطية اإليجابية في القنوات التلفزيونية )

نتخابية، بينما بلغت نسبة التغطية %( من مجمل تغطياته اال55.1التلفزيون األردني وبنسبة )

 نتخابية.اال %( من مجمل تغطياتها30.0%( جاء أعالها في قناة رؤيا وبنسبة )29.4السلبية )
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 (22الشكل رقم )

 تجاهات الحيادية  في التغطية االنتخابية لمحطات التلفزيوناالتوزيع النسبي لعدد المواد حسب 

 

 
 

 التوازن : .11

نتخابات ي واحد هو السائد في تغطياتها لالظل اعتماد القنوات التلفزيونية على مصدر أو رأ

عالها في قناة أكان  (23كما هو ظاهر في الشكل رقم ) اتهاجمالي تغطيإ%( من 45.8وبنسبة )

%( من مجمل تغطياتها، فيما وصلت نسبة التغطيات التي تعتمد على 69.2رؤيا وبنسبة )

%( من 57.0عالها في التلفزيون األردني بنسبة )أ%( جاء 39.9مصدرين أو رأيين أو اكثر )

%( كان 11.2ال تحتمل غير مصدر أو رأي واحد )جمالي تغطياته، بينما بلغت نسبة المواد التي إ

لمواد التي ال تعتمد على أي %(، بينما حصلت ا15.2) عالها في التلفزيون األردني وبنسبةأ

 أعالها في قناة اليرموك بنسبة %( كان3.1) على نسبة ضئيلة جدا بلغت بمجملهامصدر

 نتخابية.%( من مجمل تغطياتها اال8.6)
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 (23الشكل رقم )
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 ة الجغرافية للتغطية التلفزيونية:الهوي. 12

%( 69.2ومناقشة الموضوعات الوطنية العامة ) ،بلغت نسبة اهتمام القنوات التلفزيونية بطرح

عالها في قناة رؤيا من خالل أ( مادة مكررة تناولت هذه الموضوعات كان 290من خالل )

 طيات.%( من إجمالي التغ91.5وبنسبة ) ،( مادة مكررة119)

 تكانو ،%( 6.2بنسبة ) على نسبة تغطية في القنوات التلفزيونية أ ىوحصلت العاصمة عمان عل

 نتخابية، بينما كانت محافظة%( من مجموع تغطياتها اال16.0) بنسبةأعالها قناة اليرموك 

 ومحافظة مادبا %( فقط0.5وبنسبة ) ،المحافظات اهتماما بالتغطية التلفزيونية المفرق أقل

%(، بينما حلت محافظة العقبة في المرتبة الثانية من حيث التغطية التلفزيونية بعد العاصمة 0.8)

 (.24كما هو ظاهر في الشكل رقم ) %( 4.7عمان وبنسبة إجمالية )

 (24الشكل رقم )
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 النوع االجتماعي:  .12

 

رأة بنحو على من حصة المأعالمي في القنوات التلفزيونية ظلت حصة الرجل في المحتوى اإل

%( 69.0كان أعالها في التلفزيون األردني ) %(77.1ضعفا إذ بلغت نسبة حضور الرجل ) 12

%(، مما  12.3ؤيا بنسبة )%( جاء أعالها في قناة ر 6.7مقابل حضور المرأة البالغة نسبتها )

 ة في التغطيات التلفزيونية.أيكشف عن تمييز سلبي تجاه المر

 جتماعيالحضور الفعلي المختلط للنوع اال بلغت نسبة( 25رقم الشكل بحسب معطيات الرصد )و

%( من  23.4%( كان أعالها في التلفزيون األردني بنسبة )11.0)بنسبة )رجل وامرأة( 

%( جاء  5.3مجموع تغطياته، بينما بلغت نسبة المواد التي ال لم يظهر فيها الرجل والمرأة )

 .%( 3 .12قناة اليرموك بنسبة )أعالها في 

 

 (25شكل رقم )
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 لكترونية خامسا: الصحافة اإل

 لكترونية:للصحافة اإلحجم وتوزيع التغطية  .8

بلغ المجموع الكلي لعدد المواد اإلعالمية التي نشرتها المواقع اإللكترونية خالل الفترة الزمنية 

كلمة كان ( 113914وعدد كلمات إجمالي بلغ ) ،( مادة مكررة428التي يغطيها هذا التقرير )

%( من 30( كلمة وبنسبة )34625والمواد في موقع سرايا بـ ) ،عالها من حيث الكلماتأ

%( من مجموع المواد التي  31( مادة مكررة وبنسبة )131مجموع التغطيات، وبعدد مواد )

 نشرتها الصحافة اإللكترونية الثمانية التي تم رصدها.

 (26رقم ) شكل
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 (27رقم ) شكل

للوسيلة أيخبار والرالمحتوى الصحفي حسب قوالب األ زيعتو  

 

( عن اعتماد الصحافة اإللكترونية على المواد اإلخبارية أكثر 27رقم ) الشكلوتكشف معطيات 

%( وبعدد مواد بلغ 74.5من اعتمادها على مواد الرأي، فقد بلغت نسبة المواد اإلخبارية )

 %(. 25.5فقط وبنسبة )( مواد رأي 109( مادة مكررة، مقابل )319)

لى المواد اإلخبارية وجاء موقع سرايا في المرتبة األولى من بين المواقع اإللكترونية اعتمادا ع

جفرا ( مادة مكررة، بينما جاء موقع 108%( وبعدد مواد )82.4وبنسبة ) ،نتخاباتفي تغطية اال

( 8التي بثها والبالغ عددها )عتماده على مواد الرأي قياسا بعدد المواد انيوز األعلى من حيث 

 ( مادة مكررة.11%( من إجمالي تغطياته البالغة )72.7مواد مكررة وبنسبة )

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية :  .9

 

نتخابية في المرتبة والقوائم اال ،جراءات التسجيل للمرشحينإجاء اهتمام الصحافة اإللكترونية ب

%( جاء أعالها في موقع الوكيل 18.7وبنسبة ) ،األولى من حيث الموضوعات التي طرحتها

نتخابية األخرى هتمام بالشؤون االلي المواد التي نشرها، ثم جاء االسا بإجماا%( قي40وبنسبة )

%(، 28.9عالها في موقع عمون بنسبة )أ%( جاء 16.8وبنسبة إجمالية ) ،في المرتبة الثانية

%( كان أعالها في 12.1وبنسبة إجمالية ) ،شحينوحل في المرتبة الثالثة االهتمام بأنشطة المر

 %(. 27.3موقع جفرا نيوز وبنسبة )

 

لتلفزيونية دنى سلم أولويات التغطيات اأهتمام بحقوق األقليات والمجموعات الخاصة في وحل اال

لشباب، ونتائج االنتخابات شؤون او الرأي والتحليل واإلحصاء، %( ثم استطالعات0.2)

 (.28هر في الشكل رقم )كما هو ظا %(0.5)

 



40 
 

 (28رقم ) الشكل
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 الفاعل السياسي:      .10

وبنسبة  ،الصحافة اإللكترونيةول ورئيسي في تغطيات أظهرت القوائم والكتل كفاعل سياسي 

%(، وحل الخبراء 50.0وبنسبة ) عالها في موقع جراءة نيوزأ%( كان 22.7إجمالية )

عالها في أ%( كان 17.8والمختصون في المرتبة الثانية من حيث الفاعلي السياسي وبنسبة )

%( 17.3) وبنسبةوفي المرتبة الثالثة الهيئة المستقلة لالنتخابات ،%( 42.2موقع عمون وبنسبة )

الرابعة من  رتبة%(، ثم الحكومة التي ظهرت في الم32.0) موقع الوكيل وبنسبةعالها في أكان 

%( كان أعالها في موقع جراءة نيوز وبنسبة 12.4السياسي وبنسبة ) حيث تاثيرالفاعل

 %( قياسا بعدد المواد التي نشرها.18.8)

فاعلين السياسيين في المحتوى اإلعالمي في ومؤسساتهم في أدنى سلم ال ،وي اإلعاقةذوجاء 

%( بينما حظيت العشائر كفاعل سياسي 0.2وبنسبة ضئيلة جدا بلغت ) ،الصحافة اإللكترونية

جتماعي للعشائر في نتخابي والسياسي واالهي نسبة ال تتوافق مع التأثير االو، %(0.5) بنسبة

اإللكترونية بدور العشائر في  الصحافةنتخابات ترشيحا وانتخابا مما يكشف عن عدم اهتمام اال

 نتخابات البرلمانية.اال

الموضوعات_القضا

 يا
 المجموع العينة_الفرعية

 هال نيوز البوصلة جفرا نيوز جراءه نيوز الوكيل عمون خبرني سرايا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

المواقف السياسية 

 الرسمية العامة
0 0 0 0 1 2.2 0 0 0 0 1 9.1 0 0 1 2.1 3 0.7 

المشاركة االنتخابية 

 العامة
13 9.9 6 9.8 3 6.7 2 8 0 0 3 27.3 6 6.6 4 8.3 37 8.6 

 1.2 5 6.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 2 المقاطعة االنتخابية

 3.7 16 0 0 6.6 6 0 0 0 0 8 2 0 0 6.6 4 3.1 4 نزاهة االنتخابات

الفساد االنتخابي 

سياسي )المال ال

 االنتخابي االسود(

9 6.9 6 9.8 1 2.2 0 0 7 43.8 2 18.2 6 6.6 2 4.2 33 7.7 

 5.4 23 2.1 1 6.6 6 0 0 0 0 4 1 0 0 9.8 6 6.9 9 البرامج االنتخابية

التوعية والتعريف 

 باالنتخابات
3 2.3 7 11.5 7 15.6 1 4 0 0 0 0 6 6.6 0 0 24 5.6 

 7.7 33 2.1 1 7.7 7 0 0 12.5 2 20 5 0 0 8.2 5 9.9 13 المخالفات االنتخابية

 0.5 2 4.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نتائج االنتخابات

 12.1 52 8.3 4 13.2 12 27.3 3 0 0 0 0 4.4 2 16.4 10 16 21 أنشطة المرشحين

الحملة اإلعالمية 

 للهيئة المستقلة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.2 1 2.1 3 0.7 

األقليات حقوق 

والمجموعات 

 الخاصة

1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 

 2.3 10 6.2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 1 0 0 4.6 6 شؤون الكوتا المرأه

 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2.2 1 0 0 0 0 شؤون الشباب

االعمال اللوجستية 

 واالدارية االنتخابية
9 6.9 1 1.6 0 0 0 0 1 6.2 0 0 7 7.7 0 0 18 4.2 

اجراءات التسجيل 

للمرشحين والقوائم  

 االنتخابية

16 12.2 8 13.1 16 35.6 10 40 4 25 1 9.1 13 14.3 12 25 80 18.7 

القضايا االمنية 

والعنف المرتبط 

 باالنتخابات

5 3.8 3 4.9 0 0 0 0 1 6.2 0 0 3 3.3 0 0 12 2.8 

شؤون انتخابية 

 اخرى
19 14.5 5 8.2 13 28.9 3 12 1 6.2 1 9.1 17 18.7 13 27.1 72 16.8 

استطالع رأي وتحليل 

 وإحصاء
1 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.1 2 0.5 

131 100 61 100 45 100 25 100 16 100 11 100 91 100 48 100 428 100 
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 : اإللكترونية جاهات الحياد في التغطية الصحفيةتإ .11

من مواد  تجاهات الحياد في تغطيات الصحافة اإللكترونية موقفها الذي يتضمن ما تنشرهإيقصد ب

جملة مفاهيم تحدد معنى  نتخابات، ونعتمد في منهجية الرصد هنا علىإخبارية وتقارير حول اال

"إيجابي" عرض المعلومات واألدلة  اإليجابي والسلبي والمحايد، ويقصد بالتغطية اإليجابية

"محايد"  أو الموافقة حول الموضوع أو القضية مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة ،المؤيدة

ز، ويقصد بالتغطية مييتوالمعارضة دون أي تحيز أو  ،العرض المتوازن للمعلومات المؤيدة

أو الموضوع الذي يتم طرحه  ،"سلبي" عرض معلومات وأدلة معارضة أو ناقدة للقضية السلبية

 دون اإلستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.

( التغطية السلبية في الصحافة اإللكترونية جاءت األعلى 30رقم  الشكلوبحسب نتائج الرصد )

( مادة مكررة جاء أعالها في موقع هال نيوز الذي 177ومن خالل نشر ) ،(%41.4وبنسبة )

%(، كما  66.7( مادة كانت نسبة التغطية السلبية فيها )48( مادة مكررة من أصل )32نشر)

ومن خالل  ،%(30.6جمالية )إالمحايدة ثانيا وفقا لمؤشرات الحيادية وبنسبة  جاءت التغطية

%( قياسا بعدد المواد التي 81.2) ا في موقع جراءة نيوز وبنسبة( مادة مكررة كان أعاله131)

عالها أ( مادة مكررة كان 116%( من خالل ) 27.1نشرها، بينما بلغت نسبة التغطية اإليجابية )

 %(.57.8في موقع عمون وبنسبة )

 (30الشكل رقم )
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  التوازن:   .12

مما %(  37.7وبنسبة ) ،صدر أو رأي واحد في تغطياتهااعتمدت الصحافة اإللكترونية على م

نتخابات، وجاء أعالها في موقع خبرني وبنسبة تغطية االالتوازن في  بمبدأ يشكل إخالال

%( مما يضاعف من 27.9%(، بينما بلغت نسبة المواد التي لم تعتمد على أي مصدر )65.6)

%(، فيما بلغت نسبة 56.2) نيوز وبنسبةعالها في موقع جراءة أاإلخالل بمبدأ التوازن وجاء 

عالها في موقع البوصلة أ%( كان 21.5المواد التي اعتمدت على مصدرين أو رأيين أو أكثر )

%(، بينما بلغت نسبة الموضوعات التي ال تحتمل إال مصدرا أو رأيا واحدا 29.7) وبنسبة

 %(.52.0%( وجاء أعالها في موقع الوكيل وبنسبة )12.9)
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 (31لشكل رقم )ا
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 الهوية الجغرافية للتغطية:  .13

وحظيت %(، 50.5بلغت نسبة الموضوعات الوطنية العامة التي نشرتها الصحافة اإللكترونية )

%( جاء أعالها في 20.6نية وبنسبة )روتي الصحافة اإللكالعاصمة عمان بأعلى نسبة تغطية ف

لمرتبة الثانية من حيث التغطية وبنسبة وحلت الزرقاء في ا ،%( 39.6موقع هال نيوز وبنسبة )

 %( قياسا بمجمل التغطيات.8.3ضا في موقع هال نيوز وبنسبة )يعالها أأ%( كان 5.1)

ولويات التغطية في الصحافة أدنى سلم أوالمخيمات في  ،تي مادبا والعقبةظوحلت كل من محاف

 فقط.%( لكل منها 0.2) ونية من حيث الهوية الجغرافية  وبنسبةتراإللك

نتخابية التي حظيت بها باقي وحجم التغطيات اال ،( نسب32) الشكل رقموتظهر معطيات 

نتخابي في تلك ضئيلة ال تتناسب وحجم النشاط اال وهي نسب ،المحافظات في المملكة

واهتماما بتغطية  ،كثر تركيزاأكانت  ةمن الواضح أن الصحافة اإللكتروني هالمحافظات، إال أن

كز المواقع والزرقاء لقربهما الجغرافي من بعضهما البعض فضال عن تمر ،ةنشاطات العاصم

 ونية في العاصمة عمان.رتاإللك

 

 (32الشكل رقم )
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 النوع االجتماعي:     .14

جتماعي في صناعة المحتوى اإلعالمي في الصحافة دنى سلم النوع االأحلت المرأة في 

 فقط كان أعالها في موقع هال نيوز وبنسبة%( 6.8وبنسبة متدنية جدا بلغت )، اإللكترونية

%( بينما ظل التمييز اإليجابي لصالح الرجل هو األعلى في تغطيات الصحافة اإللكترونية 12.5)

%(، بينما بلغت نسبة الظهور 86.9%( كان أعالها في موقع خبرني وبنسبة )73.6وبنسبة )

عالها في موقع أ%( جاء 11.2) المختلط للرجل والمرأة في المحتوى اإلعالمي اإللكتروني

الرجل والمرأة  بلغت نسبة المواد التي ال يظهر فيها ما%(، بين43.8جراءة نيوز وبنسبة )

 . %(36.0عالها في موقع الوكيل وبنسبة )أ%( كان 8.4)

 (33الشكل رقم )
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 التقرير الكيفي   

 

نية النتخابات المجلس الثامن ألردفريق الرصد بمتابعة األداء النوعي لتغطية وسائل اإلعالم اقام 

، ورصد مالحظات ووقائع عامة تعد تجاوزات في ضوء اإلطار المرجعي لألداء عشر

الذاتي للمجتمع اإلعالمي ومنظومة التنظيم  ،اإلعالمي، الذي يعتمد على التشريعات األردنية

مهنية والمبادئ األخالقية ، والمعايير الدولية المعروفة في تغطية االنتخابات، والقواعد الاألردني

النتخابات التي خالقي في تغطية اومدونة السلوك المهني واأل ،همها ميثاق الشرف الصحفيأو

 ول لبدء الحملة االنتخابية .صدرت في اليوم األ

ومكثفة من  قبل مختلف وسائل اإلعالم  ،شهدت انتخابات المجلس الثامن عشر تغطية واسعة -

وبالقانون الجديد  ،ر وسائل اإلعالم بالتعريف والتوعية باالنتخاباتوبرزت فيها بشكل واضح دو

تخابية على وسائل زداد حضور الدعاية االنإ، بينما أساسه هذه االنتخاباتالذي تجري على 

ما ساد في الدورات عن ، ومحطات التلفزيون بشكل واضح تجاوز اإلعالم الرقمي واالجتماعي

 االنتخابية السابقة .

حيث  لم  2013والتحرير التي برزت في انتخابات  ،ظاهرة عدم الفصل بين الملكيةاستمرار  -

والتحرير أو العمل  ،تراع بعض وسائل اإلعالم في القطاع الخاص مبدأ الفصل بين الملكية

و أاإلعالمي، حيث مارس مالك مؤسسات إعالمية توجيه مؤسساتهم لمصلحة حمالتهم الدعائية 

واألخالقية التي جعلت مهمة بعض  ،عددت أشكال التجاوزات المهنيةحيث ت أقارب لهمحمالت 

وسائل اإلعالم القيام بالحملة الدعائية لهذه الفئة ما أدى عملياً إلى تحويل الترخيص الممنوح لهذه 

 إلى مصالح مرشحين وقوائم محددة . من العمل لصالح الرأي العامالمؤسسات 

 

كثر التجاوزات أخباري والمحتوى اإلعالمي واإل، جراألعالنات المدفوعة جاء الخلط بين اإل -

، تبدو لكترونيةتلفزيونية والمواقع اإلخالقية انتشارا وتحديدا في بعض المحطات ال، واألالمهنية

، في أنها تقود خالقيةجاوز القيم والمبادئ المهنية واألنها تتأخطورة هذه الممارسة عالوة على 

نها مادة تحريرية أبه وتقديم مادة ترويجية مدفوعة الثمن على  والتغرير ،لى تضليل الجمهورإ

 خضعت لقواعد العمل المهني.

من ميثاق الشرف الصحفي ،  17والمادة رقم   9وهذا مخالف لما ورد في الفقرة أ من المادة رقم 

دونة من البند الرابع الواردة في م 4والفقرة رقم  ،كذلك مخالف للبند األول من المبادئ العامة

واألخالقي في التغطية اإلعالمية لالنتخابات الصادر عن معهد اإلعالم  ،السلوك المهني

لسنة  7من التعليمات رقم  12من فقرة أ من للمادة رقم  3و  1األردني، ومخالف أيضا للبند 

 الخاصة بالدعاية االنتخابية من قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب. 2016

 

إعالنات مدفوعة برام عقود إعالنية تضمن للمرشح الذي يعطي إلى إالم لجأت بعض وسائل اإلع -

، صل بين القرار التحريري وسطوة اإلعالنجر تغطية إعالمية مميزة ما يعني عدم الفاأل

 ،وتغطية أنشطتهم من جهة ،والحظ فريق الرصد وجود ارتباط بين نشر أخبار المرشحين

لكترونية، فالمرشح الذي يقوم في بعض المواقع اإل واإلعالنات المدفوعة األجر من جهة أخرى

لكتروني ما، يقوم الموقع بنشر مواد دعائية  للمرشحين على شكل إبنشر إعالنات في موقع 

 أخبار ما يخالف مبدأ توفير فرص متساوية أمام المرشحين.
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على شكل برامج وعرض شعارتهم  ،بث برامج تلفزيونية للمرشحين لتقديم برامجهم -

، ولم يسبق لهذه المحطات ه البرامج الدعائية مدفوعة األجر، علما بأن هذزيونية إعالميةتلف

أو غير  األجر نها مدفوعةأو أمام كافة المرشحين أن هذا البرنامج مفتوحة ألى إشارات أن أ

ت دعائية للمرشحين غير مدفوعة عالناإستثناء التلفزيون األردني الذي قدم إ، بمدفوعة

وتم توزيع هذه المدة الزمنية بالتساوي  ،عالن عن ذلك مرارا على الشاشةاإلاألجر، وتم 

 على الراغبين في هذه الفرصة .

وغير المباشر من مقار انتخابية للمرشحين تحديدا  ،قيام محطات تلفزيونية بالنقل المباشر -

البث  للمهرجانات الخطابية الفتتاح مقرات انتخابية لمرشحين دون اإلشارة إلى كون هذا

 مادة إعالنية مدفوعة األجر.

وبعض برامج  ،خباريةبأخطاء معلوماتية بعض البرامج اإلوقعت بعض وسائل اإلعالم  -

الوسائل التي كثر أكثر من مرة،  وأخطاء نفسها في بعض الوسائل ارات وتم تكرار األالحو

مرتبطة خطاء الاألخطاء وضوحا تلك أكثر األ، ووقعت في مثل هذه األخطاء اإلذاعات

و أ، وبعضها تناول تفسير القانون الجديد ة والتشريعات المنظمة لالنتخاباتبالجوانب القانوني

 تقديم معلومات غير صحيحة حوله.

ضعف وجود الردود والتصحيحات من الجمهور على التغطية اإلعالمية في مختلف وسائل  -

ق في الرد والتصحيح. اإلعالم ما يستدعي االنتباه لمدى حرص وسائل اإلعالم على الح

وهو الحق الذي ضمنه قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع ، كما هو الحال 

حداث الحملة االنتخابية التي أخطاء في تغطية تفاعالت وسة االعتذار عن األضعف ممار

 .قد يوقع وسائل اإلعالم باألخطاء والسرعة ما ،توصف بالكثافة

والمجهلة وتحديدا في تغطية الصحافة ، عتماد على المصادر المجهولةازدياد ظاهرة اال برز -

، حيث تكرر بشكل ملفت استخدام مصادر جمعية مجهولة لكترونية، والصحافة اإلالمطبوعة

تمون بالشأن االنتخابي ومتابعون ومه ،مواطنونناخبون وو ،مثل )أكاديميون ومراقبون

، أو ذكر حتى اقتباسات ين أو األكاديميينفصاح عن هوية هؤالء المراقبدون توضيح اإل

، حيث بالمحافظات والتغطيات الخاصة، كثر في التقاريرأ، تنتشر هذه الظاهرة محددة منهم

 والجماعية ،حفيين للمصادر المجهلةن استخدام بعض الصألى إشارات تقارير رقابية سابقة أ

ة التغطية اإلعالمية ، ما يضر بمصداقيم استعداد الصحفي لبذل جهد حقيقييعكس عد

 . ويضعفها

وعن  ،والكتَّاب والصحفيين المرشحين لالنتخابات عن الكتابة ،ينييعد توقف اإلعالم -

في فترة الدعاية االنتخابية بشكل خاص أحد متطلبات  ، واإلعالميممارسة العمل الصحفي

لكتابة والعمل القواعد المهنية واألخالقية،  وقد ثبت لفريق الرصد بأن هناك من توقف عن ا

بناء على طلب مؤسساتهم اإلعالمية، إال خرون توقفوا اإلعالمي قبل بدء الحملة الدعائية، وآ

أن مجموعة أخرى من المرشحين بقيت تمارس الكتابة والعمل اإلعالمي ما يعد تجاوزا 

 على القواعد المهنية واألخالقية. 

 


