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 الملخص التنفيذي

هو اليوم الذي يسبق يوم الصمت و 2016/  9/  18يغطي تقرير الرصد الثالث الفترة الزمنية الواقعة ما بين 

 . 2016/ 9/ 29وينتهي بتاريخ  2016/ 9/ 20قتراع بتاريخ االنتخابي، ويوم اال

 العينات : 

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

 األردنية باللغة العربية وتشمل الوسائل التالية :

 الصحافة المطبوعة اليومية . -

 اإلذاعات األردنية المرخصة بموجب القانون . -

 محطات التلفزيون المرخصة بموجب القانون  -

 القانون .مواقع الصحافة االلكترونية المسجلة بموجب  -

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

 التالية :

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

 تعددية نمط السياسيات التحريرية وموقفه من السلطة التنفيذية. -

 لمستهدف وقوة االنتشار والنفاذ.نمط الجمهور ا -

 وسيلة إعالمية على النحو التالي: 20وفي ضوء هذه المعايير تم تحديد العينة وتشمل 

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

 .م، والبلد، وصوت الجنوبأف أذاعات : اإلذاعة األردنية "الرسمية"، وإذاعة حياة اإل

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

 نيوز. ةالصحافة اإللكترونية: عمون، خبرني، سرايا، الوكيل، هال نيوز، جفرا نيوز، البوصلة، وجراء

 العينات الزمنية:  - ب

 ثاء ، األربعاء  والخمي  (.  ثنين ،الثالسبوعيا من كل صحيفة ) األحد ، اإلالصحافة: خمسة  أعداد أ -
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 اإلذاعات: ثالث ساعات يوميا تمثل أوقات الذروة التقريبية في االستماع.   -

 التلفزيون: ثالث ساعات يوميا تمثل أوقات الذروة التقريبية في المشاهدة. -

 األربعاء، الخمي  ( .ثنين،  الثالثاء ، ة  أيام في األسبوع ) األحد ، اإللكترونية: خمسالمواقع اإل  -

 التقرير الكيفي 

 

ألردنية التي تم رصدها في تغطية قام فريق الرصد بمتابعة األداء النوعي لتغطية وسائل اإلعالم ا

نتخابات المجل  النيابي الثامن عشر خالل الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير، ويؤكد فريق الرصد ا

 ،التي تم رصدها وتوضيحها في تقرير الرصد الثاني ظلت قائمةعلى أن مجموع المالحظات النوعية 

من مخالفات ظاهرة ليوم الصمت  ولم يجري عليها أي تغيير خالل هذه الفترة باستثناء ما تم رصده

 نتخابي شملت الغالبية العظمى  لوسائل اإلعالم باستثناءات محدودة جدا.اال

ة نتخابياإلعالم لتعليمات الدعاية االخرق وسائل  لقد سجل فريق الرصد العديد من المالحظات حول

صدرها معهد اإلعالم، فضال عن أوخرقا لمدونة السلوك التي  نتخابات،الصادرة عن الهيئة المستقلة لال

 خالقياتها، إلى جانب التجاوز على المعايير الدولية.أخرقها آلداب المهنة الصحفية و

 

 النتائج

 عالمية : أوال : توزيع التغطية اإل

بير جدا منذ ما قبل يوم الصمت نتخابية بشكل كعلى تنوعها في تغطية النشاطات االنشطت وسائل اإلعالم 

 وهي الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير.، قتراع نتخابي وحتى مرحلة ما بعد يوم االاال

( مادة رأي، 1435( مادة إخبارية مكررة، و )   3636( مادة إعالمية منها ) 5071وسجل الراصدون نشر)

 28,3%( بينما بلغت نسبة مواد الرأي )  71,7رية من مجموع المواد اإلعالمية )بلغت نسبة المواد اإلخباو

.)% 

وتقدمت الصحف المطبوعة على باقي وسائل اإلعالم من حيث عدد المواد اإلعالمية سواء ما يتعلق منها بالمواد 

%( من مجموع  54,11مواد الرأي، فقد بلغت نسبة ما نشرته الصحافة المطبوعة في هذا الجانب ) اإلخبارية أو

( مادة إخبارية 1891) ( مادة إعالمية من بينها2744دها اإلجمالي )دالمواد اإلعالمية التي تم رصدها والبالغ ع

 ع الكلي لما نشرته.%( من المجمو 31,1( مادة رأي وبنسبة بلغت ) 853%( ، و ) 68,9وبنسبة ) 
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ووفقا لنتائج الرصد فقد حلت القنوات التلفزيونية في المرتبة الثانية من حيث مجموع المواد اإلعالمية التي 

( مادة إخبارية بلغت نسبتها اإلجمالية 550%( من بينها ) 15,95وبنسبة )  مواد ،( 809نشرتها والبالغ عددها )

( مادة مكررة وبنسبة 259الرأي التي نشرتها القنوات التلفزيونية بلغ ) %(، وعدد مواد68,0لمجموع ما نشرته )

 %(.32,0بلغت ) 

( مادة 762لغ عددها اإلجمالي )اوجاءت المحطات اإلذاعية ثالثا من حيث عدد المواد اإلعالمية التي أذاعتها والب

( مادة إخبارية 504بينها )%( من مجمل المواد اإلعالمية التي تم رصدها كان من 15,03إعالمية وبنسبة )

( مادة 258%( من مجموع ما نشرته المحطات اإلذاعية بينما بلغ عدد مواد الرأي في اإلذاعات ) 66,1وبنسبة )

 %( من مجموع المواد اإلذاعية المنشورة. 33,9رأي وبنسبة إجمالية بلغت ) 

( مادة  756جمالي عدد مواد إعالمية )إوبفارق ضئيل عن المحطات اإلذاعية حلت الصحافة اإللكترونية رابعا ب

 %( من مجموع المواد اإلعالمية التي نشرتها وسائل اإلعالم. 14,91شكلت ما نسبته )

والمحطات اإلذاعية   ،وأظهرت الصحافة اإللكترونية اهتماما أكبر بالمواد اإلخبارية قياسا بالقنوات التلفزيونية

الصحافة اإللكترونية أدنى نسبة  %( بينما سجلت91,4وبنسبة ) ( مادة إخبارية مكررة691بعدد مواد بلغ )

، %(، مما منح القنوات التلفزيونية8,6( مادة رأي فقط بلغت نسبتها )65هتمام بمواد الرأي فقد نشرت )ا

 عتماد على مواد الرأي. ق على الصحافة اإللكترونية في االوالمحطات اإلذاعية ميزة التفو

 المطبوعة :ثانيا : الصحافة 

 حجم وتوزيع التغطية الصحفية: .1

 

(  2744( توزعت على )  2سم 77940وصلت مساحة المواد اإلعالمية المكررة في الصحافة المطبوعة إلى ) 

نتخابات، وبنسبة الكثر من اعتمادها على مواد الرأي في تغطية اأواد اإلخبارية معلى الواعتمدت موضوعا، 

 %( من مجموع موضوعات التغطية في الصحافة المطبوعة.31,1) مواد الرأية نسب ت%( بينما بلغ68,9)

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية : .2

 

ولوية األولى في سلم اهتمامات الصحافة المطبوعة من ألعمال اللوجستية واإلدارية اإلنتخابية اتصدرت األ

الموضوعات التي نشرتها الصحافة المطبوعة على خمسة موضوعات وقضايا انتخابية، فقد بلغ مجموع أبين 

%( من إجمالي ما نشرته من تغطيات ، وجاء في 13,7( موضوعا شكلت ما نسبته )  375في هذا الجانب ) 

( موضوعا وبنسبة 348نتخابية األخرى بعدد موضوعات بلغت)هتمام الشؤون االالثانية من حيث اال المرتبة

(12,7.)% 
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(  344هتمام بعدد موضوعات )لمرتبة الثالثة من حيث االقتراع في اطبوعة بيوم االاهتمام الصحافة الموجاء 

نتخابات التي تناولتها الصحافة هتمام بنتائج اال%(، وفي المرتبة الرابعة حل اال12,5) موضوعا وبنسبة

لعامة في هتمام بالمشاركة االنتخابية ا%(، بينما حل اال10,1وعا وبنسبة )ض( مو276المطبوعة من خالل )

( من مجموع مواد التغطيات اإلعالمية %9,5( موضوعا وبنسبة )261المرتبة الخامسة بعدد موضوعات )

 للصحافة المطبوعة.

 الفاعل السياسي:  .3

اعلين السياسيين في  تغطياتها كثر الفأوالمختصين باعتبارهم  ،بدت الصحافة المطبوعة اهتماما واسعا بالخبراءأ

تساوت و%( 17,2نتخابات في المرتبة الثانية وبنسبة )المستقلة لال %( وحلت الهيئة27,1)نتخابية  وبنسبة اال

وبنسبة مشتركة لكل منهما  والناخبون في المرتبة الثالثة من حيث الفاعلين السياسيين، ،مؤسسات المجتمع المدني

 %(. 10,8بلغت ) 

 

 اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية:  .4

 

وجاءت ، %(66,1ن التغطية المحايدة هي األعلى في تغطية الصحافة المطبوعة وبنسبة )أأظهرت نتائج الرصد 

وحلت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة واألخيرة  ،%(19,9ة )بالتغطية اإليجابية في المرتبة الثانية وبنس

 .%( 14,0وبنسبة متدنية بلغت ) 

 

 التوازن:  . 5

 

فقد اعتمدت الصحافة  خباريةفي التغطية اإل التوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حسب التوازن ومن حيث 

%( ،وتالها في المرتبة 42,9و عرض رأي واحد فقط في تغطياتها وبنسبة بلغت )أالمطبوعة على مصدر واحد 

%(، وبلغت  42,5بنسبة )كثر وأو أو عرض رأيين أكثر أالثانية اعتماد الصحافة المطبوعة على مصدرين أو 

%(، بينما سجلت المواد التي لم تعتمد على 13,6و رأيا واحدا ) أإال مصدرا واحدا  نسبة عدم احتمال الموضوع 

 %( .1,0دنى نسبة لها إذ بلغت ) أأي مصدر 

 

 الهوية الجغرافية للتغطية:  .5

 

بالهوية الجغرافية في ظلت الموضوعات الوطنية العامة هي األعلى من حيث اهتمام الصحافة المطبوعة 

%( وجاءت محافظة إربد في المرتبة األولى في اهتمام 66,4نتخابات النيابية وبنسبة إجمالية بلغت )تغطيتها لال

%( ثم محافظة العاصمة ثانيا 6,2بنسبة ) نتخابية ون محافظات المملكة في التغطية االالصحافة المطبوعة من بي
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دنى أفي  ، بينما كانت محافظة العقبة%(3,8محافظة الكرك في المرتبة الثالثة وبنسبة )  وحلت%( 5,2وبنسبة )

 .%(0,6دنى نسبة ) أاهتمامات الصحافة المطبوعة وب

 النوع االجتماعي:  .6

جتماعي في الصحافة المطبوعة من حيث النوع االلمحتوى اإلعالمي ظل الرجل هو األكثر حضورا وانتاجا في ا

%( مما 77,1ضعفا عن المرأة، فقد بلغت نسبة حضور الرجل في تغطية الصحافة المطبوعة ) 11وبفارق 

الحضور المختلط للرجل يكرس حقيقة التمييز ضد المرأة في تغطية الصحافة المطبوعة لصالح الرجل، وجاء 

%( 7,0%(، وحلت المرأة في المرتبة الثالثة وبنسبة ضئيلة جدا بلغت ) 9,4سبة ) والمرأة في المرتبة الثانية وبن

 %(.6,5و المرأة )أي من الرجل أ، بينما بلغت نسبة المواد التي لم يظهر فيها 

 :ذاعة: محطات اإل ثالثا

 ذاعية:حجم وتوزيع التغطية اإل .1

( مادة، 762( ساعة تم خاللها بث ) 40,42)  نتخابات النيابيةساعات البث اإلذاعي في تغطية اال وصل مجموع

حفية في تغطياتها لالنتخابات وبنسبة واعتمدت المحطات اإلذاعية على المواد اإلخبارية كأحد أهم القوالب الص

 %(. 34)  %(، بينما بلغت نسبة مواد الرأي 66)

 

 الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية: .2

 في المرتبة الثانية ت، وحل%(19,6المحطات اإلذاعية بالدرجة األولى وبنسبة )قتراع اهتمام تصدر يوم اال

نتخابات في المرتبة الثالثة هتمام بنتائج اال%(، وجاء اال18,1نتخابية وبنسبة )األعمال اللوجستية واإلدارية اال

حل  بينما%( 9,1وبنسبة )نتخابية في المرتبة الرابعة اهتمام اإلذاعات بالمخالفات اال، وجاء %(12,3وبنسبة )

 .%(8,0نتخابية األخرى خامسا وبنسبة ) هتمام بالشؤون االاال

 الفاعل السياسي: 

نتخابات في تغطيات المحطات اإلذاعية الفاعل السياسي الرئيسي األول وبنسبة هيئة المستقلة لالظهرت ال

%( ، وحلت مؤسسات المجتمع المدني 20,9)وجاء الخبراء والمختصون في المرتبة الثانية وبنسبة ، %(26,2)

%( 11,4ى المرتبة الرابعة وبنسبة )إلفي التغطيات اإلذاعية  "الناخبونخر"أ، بينما ت%(12,7ثالثا وبنسبة )

 .%(8,0نتخابات في المرتبة الخامسة وبنسبة ) ينما حلت أنشطة جهات المراقبة لالب

 الحياد في اتجاهات التغطية: .3
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ن التغطية المحايدة في المحطات اإلذاعية كانت األعلى واألكثر حضورا وبنسبة أكشفت عملية الرصد 

جاءت التغطية السلبية في المرتبة ، و%(34,6%( وحلت التغطية اإليجابية في المرتبة الثانية وبنسبة ) 50,9)

 .%( 14,4الثالثة واألخيرة وبنسبة ) 

 التوازن:  .4

من %( 46,0ق بالتغطية المتوازنة فقد أظهرت نتائج الرصد أن المحطات اإلذاعية اعتمدت وبنسبة ) لوفيما يتع

و أ، بينما جاء اعتماد اإلذاعات على مصدر واحد كثرأو أكثر أو عرضت رأيين أو أعلى مصدرين موادها 

إال مصدرا أو رأيا %( فيما جاء عدم احتمال الموضوع 36,0عرض رأي واحد في المرتبة الثانية وبنسبة )

 %(.19,0واحدا ثالثا وبنسبة )

 الهوية الجغرافية للتغطية اإلذاعية: .5

ذاعية  لالنتخابات فقد الهوية الجغرافية للتغطية اإلومن حيث التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب 

محافظة معان أوال من حيث وحلت ، %(68,8جاءت الموضوعات الوطنية العامة في المرتبة األولى وبنسبة )

التغطية المختلطة ثانيا وبنسبة وجاءت ، %(10,5اهتمام المحطات اإلذاعية بالهوية الجغرافية وبنسبة )

 %( 4,2الثالثة وبنسبة ) ، بينما جاءت العاصمة في المرتبة%(5,1)

محافظات متدنيا جدا، فقد وبحسب معطيات نتائج الرصد فقد ظل اهتمام المحطات اإلذاعية بالتغطية الجغرافية لل

هتمام الكافي بالمحافظات، وقد حظيت ولى على التغطيات العامة دون االة األجكان اهتمامها منصبا بالدر

 .%(0,3دنى نسبة اهتمام من خالل بث مادتين فقط وبنسبة متدنية بلغت )أب محافظة الطفيلة

 النوع االجتماعي: .6

جتماعي المرتبة األولى من حيث النوع اال نتخابات النيابية فيلالل في تغطيات المحطات اإلذاعية ظل الرج

قد حظي الرجل بنسبة وبإنحياز واضح لصالحه على حساب المرأة التي حظيت بنسبة اهتمام متدنية جدا، ف

%( كمنتج وحاضر في المحتوى اإلعالمي اإلذاعي مقابل المرأة التي حظيت بنسبة ظهور ومنتج 65,4)

دنى نسبة ظهور للمرأة في كل وسائل اإلعالم التي تم رصدها في هذه أ%( وهي 3,3) يللمحتوى اإلعالم

 المرحلة من مراحل التغطية.

%( ، بينما بلغت نسبة المواد 21,9وبلغت نسبة الحضور المشترك للرجل والمرأة كمنتجين للمحتوى اإلعالمي )

 %( .9,4) مرأة إو أكان رجل أجتماعي سواء أي نوع االتي لم يظهر فيها 

 

 رابعا : محطات التلفزيون 

 حجم وتوزيع التغطية التلفزيونية: .1
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( ساعة وبلغ 45,01نتخابات النيابية )االوصل مجموع المدة الزمنية التي بثتها المحطات التلفزيونية في تغطية 

 وبنسبة اإلخباري القالب على ( مادة، واعتمدت المحطات التلفزيونية809إجمالي المواد التي تم بثها )

 .%( 32,0)  الرأي لمواد اإلجمالية النسبة بلغت بينما%( 68,0)

 

 الموضوعات والقضايا في التغطية االنتخابية التلفزيونية:   .2

هم الموضوعات والقضايا أحد أبرز وأنتخابات كم رصدها اهتماما كبيرا بنتائج االأبدت القنوات التلفزيونية التي ت

لت وح، %( 17,6قتراع ثانيا وبنسبة ) هتمام باال%( ، وجاء اال18,3يونية وبنسبة ) التي طرحتها القنوات التفز

باألعمال اللوجستية واإلدارية هتمام %( بينما حل اال12,2نتخابية األخرى وبنسبة )في المرتبة الثالثة الشؤون اال

ة في المرتبة الخامسة وبنسبة نتخابيهتمام بالمخالفات اال%( وجاء اال11,2رى رابعا وبنسبة )نتخابية األخاال

 %( مادة.10,8)

 الفاعل السياسي:  .3

وال من حيث عدد الفاعلين السياسيين وتوزيعهم النسبي كما طرحتها أحلت الهيئة المستقلة لالنتخابات 

وجاءت %( 17,7%( ، تالها في المرتبة الثانية  الناخبون وبنسبة )34,0الموضوعات التلفزيونية وبنسبة ) 

خامسا أنشطة  ت%( وحل9,4حل رابعا الخبراء والمختصون وبنسبة ) و%( 10,1ا وبنسبة ) ثوالكتل ثالالقوائم 

 .%( 8,9نتخابات وبنسبة ) الجهات المراقبة لال

 

 الحياد في اتجاهات التغطية:  .4

ثانيا %( وحلت 50,4وال وبنسبة )أوفقا لنتائج الرصد فقد حلت التغطية اإليجابية في المحطات التلفزيونية 

 %(.10,5%( وحلت التغطية السلبية ثالثا وبنسبة ) 38,3التغطية المحايدة وبنسبة ) 

 التوازن : .5

وحول اتجاهات التوازن في التغطيات التلفزيونية فقد كشفت نتائج الرصد اعتماد التغطيات التلفزيونية على 

( وجاء ثانيا عدم احتمال %55,5بلغت )وو رأي واحد في التغطية وبنسبة تجاوزت النصف أمصدر واحد 

الثالثة اعتماد التغطيات  %( ، وجاء في المرتبة20,5يا واحدا وبنسبة )أو رأ االموضوع إال مصدرا واحد

بلغت نسبة المواد التلفزيونية التي لم ، و%(17,2كثر أو رأيين أو اكثر وبنسبة ) أو أالتلفزيونية على مصدرين 

 .%( 6,8تعتمد على أي مصدر)
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 الهوية الجغرافية للتغطية التلفزيونية:. 6

هتمام نتخابات فقد جاء االافية في التغطيات التلفزيونية لالوحول التوزيع النسبي لعدد المواد حسب الهوية الجغر

%( ، فيما 6,1وحلت العاصمة عمان ثانيا وبنسبة ) %(64,0وبنسبة بلغت ) بالموضوعات الوطنية العامة أوال

ربد رابعا إمحافظة وجاءت %( 8,3حلت دوائر بدو الوسط والشمال والجنوب في المرتبة الثالثة وبنسبة )

 .%( 0,6دنى اهتمام التغطيات التفزيونية وبنسبة )أ%( ، فيما حلت محافظة العقبة في 3,6وبنسبة )

 النوع االجتماعي:   .6

 ،المرأة في التغطيات التلفزيونية للتمييز السلبي لصالح الرجل الذي ظهر كفاعل ومنتج رئيسيتعرضت 

بلغت نسبة الحضور المشترك للرجل بينما %( 69,0وحاضر في المحتوى اإلعالمي التلفزيوني وبنسبة )

ي من الرجل أبلغت نسبة المواد التلفزيونية التي لم يظهر فيها بينما %( 21,0والمرأة في المحتوى التلفزيوني ) 

 .%( فقط 4,0أو المرأة )

 

 :لكترونيةخامسا: الصحافة اإل

 لكترونية:حجم وتوزيع التغطية للصحافة اإل .1

( 152287كلمات ) ( مادة وبإجمالي عدد 756نتخابات النيابية ) ية الكلي للصحافة اإللكترونية لالبلغ حجم التغط

%(، 91,4واعتمدت الصحافة اإللكترونية على القالب اإلخباري بالدرجة األولى وبنسبة كبيرة جدا بلغت )كلمة، 

 %( فقط.8,6مما يكشف عن عدم اهتمام الصحافة اإللكترونية بمواد الرأي التي بلغت نسبة ظهورها ) 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية :  .2

 

نتخابية األخرى لتي تصدرت الموضوعات والقضايا االنتخابات اما بنتائج االإللكترونية اهتماأبدت الصحافة ا

هتمام بالشؤون %(، وجاء ثالثا اال18,0وبنسبة )  قتراعهتمام بيوم اال%( ، وحل ثانيا اال23,0وبنسبة )  لديها

باالنتخابات هتمام بالقضايا األمنية والعنف المرتبط %(، وحل رابعا اال12,0رى وبنسبة )نتخابية األخاال

 %(.9,0هتمام باألعمال اللوجستية وبنسبة )%( ، وحل خامسا اال12,0)  وبنسبة

 

 الفاعل السياسي:  .3

ياسي األول في تغطيات الصحافة اإللكترونية سنتخابات ظلت الفاعل الن الهيئة المستقلة لالأكشفت نتائج الرصد 

%( ، ثم جاءت 15,9األخرى غير المحددة وبنسبة ) %(، وجاءت في المرتبة الثانية الجهات 31,3وبنسبة ) 

نتخابات في المرتبة الرابعة ت المراقبة لالا% ( ، فيما حلت أنشطة الجه9,0القوائم والكتل ثالثا وبنسبة )

 %(.6,9)  في المرتبة الخامسة وبنسبة " الناخبون "حلو%( 7,7وبنسبة ) اكترونيإل
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 :اإللكترونية اتجاهات الحياد في التغطية الصحفية  .4

%( وجاءت التغطية السلبية 39,2بلغت نسبة التغطية المحايدة في الصحافة اإللكترونية ) وفقا لنتائج الرصد فقد 

بة تاإليجابية في المر تغطيةل%( وحلت ا33,9في الصحافة اإللكترونية في المرتبة الثانية وبنسبة عالية بلغت )

 %(.26,7الثالثة وبنسبة ) 

 التوازن: .5

لم يتحقق بشكل كبير فقد اعتمدت نتخابات في تغطية الصحافة اإللكترونية لالن التوازن أوكشفت نتائج الرصد 

%( وحل في المرتبة الثانية نشر 42,9ي واحد وبنسبة )أو رأأوال على  مصدر واحد الصحافة اإللكترونية 

%( ، فيما حلت 23,0احدا فقط وبنسبة ) الصحافة اإللكترونية ألخبار وتقارير ال تحتمل إال مصدرا أو رأيا و

د على م%( وحلت المواد التي تعت19,0المواد التي ال تعتمد على أي مصدر في المرتبة الثالثة وبنسبة )

 %(.15,1و رأيين في المرتبة الرابعة واألخيرة وبنسبة ) أمصدرين 

 الهوية الجغرافية للتغطية:  .6

هتمامها الواضح من حيث التوزيع النسبي لعدد المواد انية العامة طولت الصحافة اإللكترونية الموضوعات الوأ

%( وظهرت التغطيات 44,2هتمام ) نتخابية وبلغت نسبة االالهوية الجغرافية في تغطياتها االوالمساحة حسب 

%( وحلت العاصمة 15,6المختلطة بحسب التوزيع الجغرافي في المرتبة الثانية بموجب نتائج الرصد وبنسبة ) 

، بينما جاءت %(6,5دوائر بدو الوسط والشمال والجنوب رابعا وبنسبة )  وجاءت%( 11,9عمان ثالثا وبنسبة )

 .%(0,3)  ونية وبنسبةرتالصحافة اإللكفي أدنى اهتمامات  تغطية المخيمات

 النوع االجتماعي:   .7

كفاعل  بلغت نسبة ظهورهتعرضت المرأة في تغطيات الصحافة اإللكترونية للتمييز السلبي لصالح الرجل الذي 

%(  ، بينما حلت المرأة في المرتبة الرابعة وبنسبة متدنية  64,8ومنتج للمحتوى اإلعالمي اإللكتروني بنسبة ) 

 .%(4,2دا بلغت ) ج

%(، 25,0تغطيات الصحافة اإللكترونية وبنسبة )  يوفي المرتبة الثانية حل الظهور المختلط للرجل والمرأة ف

 %(.6,0هر فيها الرجل والمرأة )ظبينما بلغت نسبة المواد التي لم ي
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 النتائج

 عالمية : أوال : توزيع التغطية اإل

بير جدا منذ ما قبل يوم الصمت نتخابية بشكل كتغطية النشاطات االعلى تنوعها في نشطت وسائل اإلعالم 

 قتراع وهي الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير.نتخابي وحتى مرحلة ما بعد يوم االاال

( مادة رأي، مما 1435( مادة إخبارية مكررة، و )   3636( مادة إعالمية منها )5071وسجل الراصدون نشر)

م على المواد اإلخبارية كان هو عتماد وسائل اإلعالايؤكد على ما كشفنا عنه في تقريري الرصد السابقان من ان 

رية من مجموع المواد اإلعالمية نتخابات النيابية، فقد بلغت نسبة المواد اإلخباستخداما في تغطية االاكثر ألا

 %(. 28,3%( بينما بلغت نسبة مواد الرأي )  71,7)

وتقدمت الصحف المطبوعة على باقي وسائل اإلعالم من حيث عدد المواد اإلعالمية سواء ما يتعلق منها بالمواد 

%( من مجموع  54,11اإلخبارية أو مواد الرأي، فقد بلغت نسبة ما نشرته الصحافة المطبوعة في هذا الجانب )

( مادة إخبارية 1891) ( مادة إعالمية من بينها2744دها اإلجمالي )دالتي تم رصدها والبالغ ع المواد اإلعالمية

 %( من المجموع الكلي لما نشرته. 31,1( مادة رأي وبنسبة بلغت ) 853%( ، و )  68,9وبنسبة ) 

المواد اإلعالمية التي ووفقا لنتائج الرصد فقد حلت القنوات التلفزيونية في المرتبة الثانية من حيث مجموع 

( مادة إخبارية بلغت نسبتها 550%( من بينها )15,95( مادة مكررة وبنسبة )809نشرتها والبالغ عددها )

( مادة 259%(، وعدد مواد الرأي التي نشرتها القنوات التلفزيونية بلغ )68,0اإلجمالية لمجموع ما نشرته ) 

 %(.32,0مكررة وبنسبة بلغت ) 

( مادة 762لغ عددها اإلجمالي )ااإلذاعية ثالثا من حيث عدد المواد اإلعالمية التي أذاعتها والب وجاءت المحطات

( مادة 504%( من مجمل المواد اإلعالمية التي تم رصدها كان من بينها )15,03إعالمية مكررة وبنسبة ) 

لغ عدد مواد الرأي في %( من مجموع ما نشرته المحطات اإلذاعية بينما ب66,1إخبارية مكررة وبنسبة )

 %( من مجموع المواد اإلذاعية المنشورة. 33,9( مادة رأي وبنسبة إجمالية بلغت ) 258اإلذاعات ) 

( مادة  756جمالي عدد مواد إعالمية ) إوبفارق ضئيل عن المحطات اإلذاعية حلت الصحافة اإللكترونية رابعا ب

 %( من مجموع المواد اإلعالمية التي نشرتها وسائل اإلعالم. 14,91شكلت ما نسبته ) 

وأظهرت الصحافة اإللكترونية اهتماما أكبر بالمواد اإلخبارية قياسا بالقنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية  

م بمواد ( مادة إخبارية مكررة وبنسبة %( بينما سجلت الصحافة اإللكترونية أدنى نسبة إهتما691بعدد مواد بلغ )

%(، مما منح القنوات التلفزيونية والمحطات اإلذاعية 8,6( مادة رأي فقط بلغت نسبتها ) 65الرأي فقد نشرت )

 عتماد على مواد الرأي. ق على الصحافة اإللكترونية في االميزة التفو
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 (1رقم ) الشكل

 نوع المادة اإلعالمية حسب  االنتخاباتلتغطية للمحتوى اإلعالمي التوزيع النسبي 

 

 ثانيا : الصحافة المطبوعة :

 حجم وتوزيع التغطية الصحفية:. 1

 

(  2744( توزعت على )  2سم 77940وصلت مساحة المواد اإلعالمية المكررة في الصحافة المطبوعة إلى ) 

وبنسبة إجمالية بلغت د التغطية موضوعا، جاءت جريدة الدستور في المرتبة األولى من حيث مساحة وعدد موا

( موضوعا  952نتخابية وبعدد موضوعات بلغ ) اال ةيع تغطيات الصحافة المطبوعة للعمل%( من مجمو35,0)

%( وبعدد 15(، بينما حلت جريدة السبيل في المرتبة الرابعة بنسبة )  2سم 26946توزعت على مساحة ) 

 . (2سم 11295( موضوعا توزعت على مساحة )  408موضوعات ) 
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 (2رقم ) الشكل

 عدد ومساحة المواد التي غطت االنتخابات حسب الصحيفة

 حسب الموضوعات                               المساحة                   حسب 

 

 كحد اعلى لكل موضوع  2سم30الموضوعات المقرب الى   *عدد          

 

 

مادها على مواد واد اإلخبارية اكثر من اعتمالمطبوعة على الكشفت عملية الرصد عن اعتماد الصحافة 

نتخابات، فمن بين مجموع المواد والموضوعات التي تم رصدها في الصحافة المطبوعة الالرأي في تغطية ا

%( 68,9خبارية وبنسبة ) إ( مادة  1891( مادة فإن عدد المواد اإلخبارية فيها بلغ )  2744والبالغ عددها ) 

موضوعات التغطية  %( من مجموع31,1( مادة رأي شكلت ما نسبته )  853بلغ عدد مواد الرأي ) بينما 

 في الصحافة المطبوعة.

خبارية إ( مادة  743عتماد على المواد اإلخبارية بعدد ) لغد في المرتبة األولى من حيث االوجاءت جريدة ا

( مادة رأي فقط، بينما تقدمت جريدة 151ا )( مادة كان من بينه 894%(، من أصل ) 83,1مكررة وبنسبة )

%( 41,8( مادة رأي شكلت ما نسبته ) 398لى المرتبة األولى من حيث نشر مواد الرأي بعدد ) إالدستور 

مطبوعة من ( مادة لتتصدر الدستور باقي الصحافة ال 952من مجموع المواد التي نشرتها والبالغ إجماليها ) 

تغطيات الصحافة ل%( من المجموع الكلي  34,69ابات وبنسبة إجمالية بلغت )نتخحيث عدد مواد تغطية اال

 المطبوعة.
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 (3رقم ) الشكل

 

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية : .2

 

تمامات الصحافة المطبوعة من ولى في سلم اهولوية األألاللوجستية واإلدارية اإلنتخابية عمال اتصدرت األ

وقضايا انتخابية، فقد بلغ مجموع الموضوعات التي نشرتها الصحافة المطبوعة على خمسة موضوعات أبين 

، وجاء في  %( من إجمالي ما نشرته من تغطيات13,7( موضوعا شكلت ما نسبته )  375في هذا الجانب ) 

( موضوعا  348)  نتخابية األخرى بعدد موضوعات بلغتهتمام الشؤون االالثانية من حيث اال المرتبة

 %(.12,7وبنسبة )

(  344هتمام بعدد موضوعات )اع في المرتبة الثالثة من حيث االقتراهتمام الصحافة المطبوعة بيوم االوجاء 

نتخابات التي تناولتها الصحافة هتمام بنتائج اال%(، وفي المرتبة الرابعة حل اال12,5) موضوعا وبنسبة

هتمام بالمشاركة االنتخابية العامة في بينما حل اال%(، 10,1وعا وبنسبة )ض( مو 276المطبوعة من خالل )

( من مجموع مواد التغطيات اإلعالمية %9,5( موضوعا وبنسبة )  261المرتبة الخامسة بعدد موضوعات )

 للصحافة المطبوعة.
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 (4رقم ) الشكل

 

 

 الفاعل السياسي: . 3

اعلين السياسيين في  تغطياتها كثر الفأبدت الصحافة المطبوعة اهتماما واسعا بالخبراء والمختصين باعتبارهم أ

رتباط الخبراء %( ولعل ما يبرر ذلك هو ا27,1( مادة مكررة وبنسبة )  743نتخابية  فقد ظهر الخبراء في ) اال

 نتخابات. تائج االوتحليل نوالمختصين لشرح  للخبراءوحاجة الصحافة المطبوعة  عقتراوالمختصين بيوم اال

( مادة  471نتخابات في المرتبة الثانية من حيث الفاعلين السياسيين فقد ظهرت في ) وحلت الهيئة المستقلة لال

عالن النتائج وفقا لمسؤولياتها القانونية في هذا الجانب، إقتراع و%( الرتباطها الوثيق بيوم اال17,2وبنسبة ) 

وبنسبة  تساوت مؤسسات المجتمع المدني والناخبون في المرتبة الثالثة من حيث الفاعلين السياسيين،بينما 

 %(. 10,8مشتركة لكل منهما بلغت ) 
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 (1جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد الفاعل السياسي كما طرحتها الموضوعات الصحفية حسب الصحيفة

 

 المجموع العينة_الفرعية الفاعلون

 السبيل الدستور الغد الراي

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.1 29 70. 3 1.1 10 70. 6 2.0 10 الملك

 17.2 471 16.2 66 15.9 151 14.5 130 25.3 124 الهيئة المستقلة

 5.1 139 7.6 31 5.4 51 2.7 24 6.7 33 الحكومة

 3.5 95 3.7 15 3.7 35 3.2 29 3.3 16 المؤسسات األمنية

 70. 18 0 0 90. 9 1.0 9 0 0 والمحافظونالداخلية 

 4.7 128 6.9 28 5.8 55 3.2 29 3.3 16 األحزاب المشاركة

 10.8 297 5.9 24 11.7 111 8.2 73 18.2 89 المجتمع المدني

 30. 8 0 0 40. 4 0 0 80. 4 العشائر

 27.1 743 20.3 83 32.2 307 29.8 266 17.8 87 الخبراء والمختصون

 50. 15 70. 3 50. 5 30. 3 80. 4 اإلعاقة ومؤسساتهمذوي 

انشطة الجهات المراقبة 

 لالنتخابات

19 3.9 77 8.6 33 3.5 34 8.3 163 5.9 

 10.8 295 13.5 55 8.2 78 13.0 116 9.4 46 الناخبون

 5.9 162 11.8 48 1.9 18 7.2 64 6.5 32 القوائم والكتل

 5.6 155 50. 2 8.6 82 6.9 62 1.8 9 اخرى

 90. 26 3.9 16 30. 3 70. 6 20. 1 امانة عمان والبلديات

 100.0 2744 100.0 408 100.0 952 100.0 894 100.0 490 المجموع

 

 

 جاهات الحياد في التغطية الصحفية:تإ. 4

 

من مواد إخبارية وتقارير  جاهات الحياد في التغطية الصحفية موقف الصحيفة الذي يتضمن ما تنشرهإيقصد ب

نتخابات، ونعتمد في منهجية الرصد هنا على جملة مفاهيم تحدد معنى اإليجابي والسلبي والمحايد، حول اال

"إيجابي" عرض المعلومات واألدلة المؤيدة أو الموافقة حول الموضوع أو القضية  ويقصد بالتغطية اإليجابية

محايد" العرض المتوازن للمعلومات المؤيدة والمعارضة دون أي تحيز " مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة

"سلبي" عرض معلومات وأدلة معارضة أو ناقدة للقضية أو الموضوع الذي  مييز، ويقصد بالتغطية السلبيةتأو 

 يتم طرحه دون اإلستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.

( مادة  2744المحايدة هي األعلى في تغطية الصحافة المطبوعة فمن بين )أظهرت نتائج الرصد ان التغطية 

( مادة ظهرت الصحافة المطبوعة  1814ن من بينها ) إابات فخنتفة المطبوعة في تغطيتها لالانشرتها الصح

 %(.85,2( مادة وبنسبة ) 762%( كان أعالها في جريدة الغد التي نشرت )66,1فيها محايدة تماما وبنسبة )
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عالها أ%( كان 19,9ة ) بوبنسمكررة ( مادة  564وجاءت التغطية اإليجابية في المرتبة الثانية وظهرت في ) 

 جموع تغطياتها.ممن ( % 41,85يجابية وبنسبة ) إ( مادة 205في جريدة الرأي التي نشرت ) 

( مادة  384( من خالل ) %14,0وحلت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة واألخيرة وبنسبة متدنية بلغت ) 

 %(.15,7( مادة مكررة وبنسبة )  149فقط كان أعالها في جريدة الدستور بعدد )  مكررة 

 

 (6الشكل رقم )

 

 التوازن:  . 5

 

فقد اعتمدت الصحافة  خباريةساحة حسب التوازن  في التغطية اإلالتوزيع النسبي لعدد المواد والمومن حيث 

%( ومن خالل 42,9و عرض رأي واحد فقط في تغطياتها وبنسبة بلغت )أالمطبوعة على مصدر واحد 

 ( مادة مكررة.  485%( من خالل ) 50,9عالها في جريدة الدستور وبنسبة ) أكان  ( مادة مكررة1177)

كثر وظهر ذلك أو أو عرض رأيين أكثر أالثانية اعتماد الصحافة المطبوعة على مصدرين أو  تالها في المرتبةو

( 549%( ومن خالل )61,4)  عالها في جريدة الغد وبنسبةأ%( كان  42,5مادة وبنسبة )  ( 1167ل ) من خال

 مادة مكررة.

ي موادها وموضوعاتها في تغطية ن الصحافة المطبوعة أظهرت نسبة عالية من التوازن فأوتظهر هذه النتائج 

نتخابات النيابية، وهو ما تكشف عنه ايضا المعطيات األخرى المتدنية ، فقد بلغت نسبة عدم احتمال الموضوع اال

عالها في جريدة أ( مادة مكررة فقط كان  372%( وظهر ذلك في ) 13,6و رأيا واحدا ) أإال مصدرا واحدا 

المواد التي لم تعتمد على أي مصدر  ( مادة مكررة، بينما سجلت 152%( ومن خالل ) 16,0الدستور وبنسبة ) 

ستور من خالل عالها في جريدة الدأ( مادة مكررة فقط كان  28%( ومن خالل ) 1,0دنى نسبة لها إذ بلغت ) أ

 %(.1,5مادة ( وبنسبة )  14)
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 (7الشكل رقم )

 خباريةب التوازن  في التغطية اإلالتوزيع النسبي لعدد المواد والمساحة حس

 

 الهوية الجغرافية للتغطية: . 6

 

في الهوية الجغرافية بعلى من حيث اهتمام الصحافة المطبوعة ألظلت الموضوعات الوطنية العامة هي ا

( مادة مكررة كان أعالها في  1821%( ومن خالل ) 66,4نتخابات النيابية وبنسبة إجمالية بلغت ) التغطيتها ل

 .( مادة مكررة 672)  %( من خالل70,6جريدة الدستور وبنسبة ) 

في التغطية وجاءت محافظة إربد في المرتبة األولى في اهتمام الصحافة المطبوعة من بين محافظات المملكة 

( مادة  74عالها في جريدة الدستور التي نشرت ) أ( مادة كان  171%( ومن خالل ) 6,2نتخابية وبنسبة ) اال

%( ومن خالل 5,2جاءت محافظة العاصمة ثانيا وبنسبة ) %(، ثم 7,8ربد وبنسبة ) إمكررة عن محافظة 
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مادة ( مادة مكررة، ثم جاءت  58%( ومن خالل ) 6,5عالها في جريدة الغد وبنسبة )أ( مادة مكررة كان  142)

ن أعالها في جريدة الغد وبنسبة ( مادة كا104%( من خالل )3,8محافظة الكرك في المرتبة الثالثة وبنسبة ) 

 ( مادة مكررة. 45خالل ) %( ومن5,0)

%( ومن 0,6دنى نسبة ) أجغرافية وبلدنى اهتمامات الصحافة المطبوعة في التغطية اأوحلت محافظة العقبة في 

 ( مادة مكررة.11%( ومن خالل ) 1,2عالها في جريدة الغد وبنسبة ) أ( مادة مكررة فقط كان  17خالل ) 

 

 (8الشكل رقم )

          

 النوع االجتماعي:  .7

جتماعي في الصحافة المطبوعة لمحتوى اإلعالمي من حيث النوع االنتاجا في اإظل الرجل هو األكثر حضورا و

%( ومن 77,1عن المرأة، فقد بلغت نسبة حضور الرجل في تغطية الصحافة المطبوعة ) ضعفا  11وبفارق 

%( من مجموع تغطياتها وظهر 77,8وبنسبة )  عالها في جريدة الدستورأ( مادة مكررة كان  2115خالل ) 

( مادة مكررة، مما يكرس حقيقة التمييز ضد المرأة في تغطية الصحافة المطبوعة لصالح  741ذلك من خالل ) 

 الرجل.
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ة من حيث الحضور الفعلي للنوع االجتماعي في تغطية وحل الحضور المختلط للرجل والمرأة في المرتبة الثاني

( مادة مكررة وبفارق شاسع عن الرجل،  259%( ومن خالل ) 9,4الصحافة المطبوعة وبنسبة )نتخابات في اال

 ( مادة مكررة. 78%( ومن خالل ) 19,1عالها في جريدة السبيل وبنسبة ) أوكان 

 

(  ومن %7,0جتماعي وبنسبة ضئيلة جدا بلغت ) بة الثالثة من حيث حضور النوع االوحلت المرأة في المرت

بينما بلغت نسبة المواد اإلعالمية التي نشرتها الصحافة المطبوعة ولم يظهر فيها ( مادة مكررة،  192خالل ) 

أعالها في جريدة الدستور وبنسبة ( مادة مكررة كان 178%( ومن خالل )6,5ي من الرجل او المرأة )أ

 ( مادة مكررة.97%( ومن خالل ) 10,2)

 (9رقم ) الشكل
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 :ذاعة: محطات اإل ثالثا

 ذاعية:حجم وتوزيع التغطية اإل. 1

( مادة،  762( ساعة تم خاللها بث ) 40,42نتخابات النيابية ) ساعات البث اإلذاعي في تغطية اال وصل مجموع

% ( من 16,5( ساعة وبنسبة )  12,44ث األخرى فقد بثت ) التصدرت خاللها إذاعة البلد باقي اإلذاعات الث

%( من مجموع المواد 34( مادة وبنسبة إجمالية بلغت ) 262)  بثت خاللهامجموع ساعات البث اإلذاعي 

 اإلذاعية مجتمعة.

 %( من إجمالي ساعات البث29,4( ساعة وبنسبة )  11,09وفي المرتبة الثانية حلت اإلذاعة األردنية ببث ) 

جمالي إذاعة صوت الجنوب بإ%(، تالها ثالثا 29( مادة وبنسبة ) 224اإلذاعي التي تم رصدها، تضمنت بث ) 

( مادة  151البث اإلذاعي تم خاللها بث ) ت %( من مجموع ساعا19,8( ساعة وبنسبة )  10,03ساعات بث )

%( ساعة ونسبة 6,46لغت ) ت بث بجمالي ساعاإم رابعا بإف أذاعة حياة إ%(، بينما حلت 20وبنسبة ) 

 %(.17( مادة وبنسبة )  126%( بثت خاللها ) 16,5)

 (01رقم ) الشكل

 والمدة الزمنية للمواد  اإلذاعية التي غطت االنتخابات حسب المحطة اإلذاعية عدد المواد

 حسب عدد المواد                                          حسب المدة الزمنية           

 

هم القوالب الصحفية في تغطياتها لإلنتخابات وبإجمالي أحد ية على المواد اإلخبارية كأواعتمدت المحطات اإلذاع

%( من مجموع ما بثته اإلذاعات التي تم رصدها والبالغ عدد موادها  66( مادة إخبارية وبنسبة )  504) 

 ( مادة.762اإلجمالي ) 
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( مادة  189التي تم رصدها باالعتماد على القالب اإلخباري ببثها) وتصدرت إذاعة البلد مجموع اإلذاعات 

 %( من مجموع المواد اإلخبارية التي بثتها اإلذاعات التي تم رصدها.72شكلت ما نسبته ) 

%( كان أعالها في إذاعة صوت 34( مادة رأي وبنسبة )  258وبلغ إجمالي مواد الرأي التي بثتها اإلذاعات ) 

%( من مجموع مواد الرأي التي بثتها اإلذاعات 74( مادة رأي شكلت ما نسبته )  111ت )الجنوب التي بث

 .التي تم رصدها األربع

 

 

 (11رقم ) الشكل

 

 

 والقضايا في التغطية االنتخابية: الموضوعات. 2

( مادة كان  149بعدد مواد ) و%( 19,6وبنسبة ) ية بالدرجة األولى عقتراع اهتمام المحطات اإلذاتصدر يوم اال

 في المرتبة الثانية ت%(، وحل21,1قتراع وبنسبة ) ( مادة خاصة بيوم اال 55)  عالها في إذاعة البلد التي بثتأ

البلد  ذاعةإ( مادة جاء أعالها في  138%( ومن خالل )18,1نتخابية وبنسبة ) األعمال اللوجستية واإلدارية اال

%( 12,3وبنسبة )نتخابات في المرتبة الثالثة هتمام بنتائج اال( مادة، وجاء اال47) %( ومن خالل18,0)  وبنسبة

 ( مادة. 44%( ومن خالل ) 16,9عالها في إذاعة البلد أيضا وبنسبة ) أ( مادة جاء 94من خالل ) 

مادة كان (  69%( من خالل ) 9,1نتخابية في المرتبة الرابعة وبنسبة )ل اهتمام اإلذاعات بالمخالفات االوح

نتخابية األخرى هتمام بالشؤون اال( مادة، فيما حل اال44ومن خالل ) %(16,9أعالها في إذاعة البلد وبنسبة ) 
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% ( ومن 15,1م وبنسبة ) إف أذاعة حياة إعالها في أ( مادة كان  61%( ومن خالل ) 8,0خامسا وبنسبة ) 

 ( مادة فقط. 19خالل ) 

 (12جدول رقم )

 

 الفاعل السياسي:. 3

ألول وبنسبة نتخابات في تغطيات المحطات اإلذاعية الفاعل السياسي الرئيسي اظهرت الهيئة المستقلة لال

( مادة وبنسبة  71د التي نشرت )( مادة إعالمية كان أعالها في إذاعة البل200ل )%( وذلك من خال26,2)

 نتخابات الفاعل السياسي األول.تي ظهرت فيها الهيئة المستقلة لالالمواد اإلذاعية ال %( من مجموع27,2)

وجاء الخبراء والمختصون في المرتبة الثانية من حيث ترتيب الفاعل السياسي في التغطيات اإلذاعية وبنسبة 

ن بلغ مجموع أبعد  %(27,2ردنية وبنسبة ) األذاعة اإلكان أعالها في ( مادة،  159ومن خالل ) %( 20,9)

(  97%( ومن خالل ) 12,7( مادة، وحلت مؤسسات المجتمع المدني ثالثا وبنسبة )  61المواد التي أذاعتها )

 %(.19,2( مادة وبنسبة )  29عالها في إذاعة صوت الجنوب التي أذاعت ) أمادة كان 

%( ومن خالل 11,4بعة وبنسبة )الرالى المرتبة إخر الناخبون كفاعلين سياسيين في التغطيات اإلذاعية أوت

( مادة، بينما حلت أنشطة جهات  49%( ومن خالل ) 18,8عالها في إذاعة البلد وبنسبة ) أ( مادة  كان 87)
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عالها في اإلذاعة أ( مادة جاء 61%( ومن خالل )8,0نتخابات في المرتبة الخامسة وبنسبة ) المراقبة لال

 ( مادة.25إذاعتها )  %( ومن خالل11,2األردنية وبنسبة ) 

 

 (2جدول رقم )

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

 

 المجموع العينة_الفرعية الفاعلون

اذاعة صوت  االذاعة االردنية اذاعة  البلد اذاعة حياة اف ام

 الجنوب

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.7 13 2.0 3 2.7 6 0. 0 3.2 4 الملك

 26.2 200 20.5 31 27.2 61 27.2 71 29.4 37 الهيئة المستقلة

 7.2 55 6.6 10 11.6 26 3.8 10 7.1 9 الحكومة

 4.3 33 5.3 8 3.6 8 4.2 11 4.8 6 المؤسسات األمنية

 3. 2 1.3 2 0. 0 0. 0 0. 0 الداخلية والمحافظون

 1. 1 0. 0 0. 0 4. 1 0. 0 األحزاب المشاركة

 12.7 97 19.2 29 3.6 8 14.2 37 18.3 23 المجتمع المدني

 4. 3 2.0 3 0. 0 0. 0 0. 0 العشائر

 20.9 159 21.9 33 27.2 61 11.9 31 27.0 34 الخبراء والمختصون

 7. 5 0. 0 1.3 3 4. 1 8. 1 ذوي اإلعاقة ومؤسساتهم

انشطة الجهات المراقبة 

 لالنتخابات

5 4.0 29 11.1 25 11.2 2 1.3 61 8.0 

 11.4 87 9.9 15 9.4 21 18.8 49 1.6 2 الناخبون

 2.9 22 7.3 11 2.2 5 1.9 5 8. 1 القوائم والكتل

 2.1 16 1.3 2 0. 0 3.8 10 3.2 4 اخرى

 1.0 8 1.3 2 0. 0 2.3 6 0. 0 امانة عمان والبلديات

 100.0 762 100.0 151 100.0 224 100.0 261 100.0 126 المجموع

 

 تجاهات التغطية:إالحياد في . 4

من مواد إخبارية وتقارير  تجاهات الحياد في التغطية اإلعالمية  موقف اإلذاعة الذي يتضمن ما تذيعهإيقصد ب

نتخابات، ونعتمد في منهجية الرصد هنا على جملة مفاهيم تحدد معنى اإليجابي والسلبي والمحايد، حول اال

"إيجابي" عرض المعلومات واألدلة المؤيدة أو الموافقة حول الموضوع أو القضية  اإليجابيةويقصد بالتغطية 

مؤيدة والمعارضة دون أي تحيز "محايد" العرض المتوازن للمعلومات ال مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة

للقضية أو الموضوع الذي "سلبي" عرض معلومات وأدلة معارضة أو ناقدة  مييز، ويقصد بالتغطية السلبيةتأو 

 يتم طرحه دون اإلستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.
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ن التغطية المحايدة في المحطات اإلذاعية كانت األعلى واألكثر حضورا وبنسبة أكشفت عملية الرصد و

(  214لد التي أذاعت ) ( مادة كان أعالها في إذاعة الب 388%( وظهرت هذه التغطية المحايدة في ) 50,9)

 %( من مجموع التغطيات المحايدة لإلذاعات التي تم رصدها.82,0مادة محايدة وبنسبة ) 

( مادة كان أعالها  264%( وظهر ذلك من خالل ) 34,6وحلت التغطية اإليجابية في المرتبة الثانية وبنسبة ) 

إليجابية في المحطات ة من إجمالي التغطيات ا( ماد 173%( ومن خالل ) 77,2في اإلذاعة األردنية وبنسبة ) 

( مادة  110خالل ) ن%( وم14,4اإلذاعية، بينما جاءت التغطية السلبية في المرتبة الثالثة واألخيرة وبنسبة ) 

 %(.25,4( مادة وبنسبة )  32ت ) عسلبية كان أعالها في إذاعة حياة اف أم التي أذا

 (14الشكل رقم )

 تذاعافي التغطية االنتخابية لإل التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية حسب اتجاهات الحيادية 

 

 

 التوازن: . 5

 ،%(46,0ق بالتغطية المتوازنة فقد أظهرت نتائج الرصد أن المحطات اإلذاعية اعتمدت وبنسبة ) لعوفيما يت

نتخابات وكان رأيين أو اكثر في تغطياتها لال و أكثر أو عرضتأ( مادة على مصدرين  348ومن خالل ) 

%(، بينما جاء اعتماد اإلذاعات على مصدر 65,5( مادة وبنسبة )  171عالها في إذاعة البلد التي أذاعت ) أ

%( ومن خالل 36,0غطية وبنسبة ) و عرض رأي واحد في المرتبة الثانية من حيث التوازن في التأواحد 

%(، فيما جاء عدم 79,0مادة ( وبنسبة )  120ي إذاعة صوت الجنوب التي أذاعت ) ( مادة جاء أعالها ف 273)

%( 19,0احتمال الموضوع إال مصدرا أو رأيا واحدا ثالثا من حيث قيم التغطية المتوازنة في اإلذاعات وبنسبة )

خالل  ذلك من%( وظهر 36,6نية وبنسبة ) عالها في اإلذاعة األردأدة كان ا( م 141وظهر ذلك من خالل ) 

 ( مادة. 82)
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 (15الشكل رقم )

 

 هوية الجغرافية للتغطية اإلذاعية:ال. 6

ذاعية  لالنتخابات فقد حسب الهوية الجغرافية للتغطية اإلومن حيث التوزيع النسبي لعدد المواد والمدة الزمنية 

عالها أ( مادة كان  524%( ومن خالل )68,8ولى وبنسبة ) جاءت الموضوعات الوطنية العامة في المرتبة األ

 %(.76,6( مادة وبنسبة )  200في إذاعة البلد التي بثت )

%( من خالل 10,5الهوية الجغرافية وبنسبة ) وحلت محافظة معان أوال من حيث اهتمام المحطات اإلذاعية ب

منفردة برفع نسبة التغطية لصالح محافظة  عالها في إذاعة صوت الجنوب التي ساهمتأ( مادة كان  80بث ) 
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ية أم إف إ( مادة بينما لم تذع إذاعة عمان 75%( ومن خالل بثها ) 49,7معان لكونها إذاعة محلية وبنسبة ) 

 ( مواد فقط. 4دة عن معان، وإذاعة البلد أذاعت مادة واحدة، واإلذاعة األردنية أذاعت ) ام

م وبنسبة إف إعالها في إذاعة حياة أ( مادة كان  39)  بإجمالي%( 5,1بة ) وجاءت التغطية المختلطة ثانيا وبنس

ن أعالها في إذاعة البلد بنسبة %( كا4,2الثالثة وبنسبة ) %( ، بينما جاءت العاصمة في المرتبة12,7) 

(6,1.)% 

 

، فقد للمحافظات متدنيا جداوبحسب معطيات نتائج الرصد فقد ظل اهتمام المحطات اإلذاعية بالتغطية الجغرافية 

هتمام الكافي بالمحافظات، وقد حظيت ى التغطيات العامة دون االة األولى علجركان اهتمامها منصبا بالد

ذاعة إل%( قامت ا0,3دنى نسبة اهتمام من خالل بث مادتين فقط وبنسبة متدنية بلغت )أمحافظة الطفيلة ب

%( وهي 0,4دنية من حيث التغطية والبالغة ) تفي ذات النسبة الم األردنية ببثهما، بينما تساوت ثالث محافظات

 .المفرقو وعجلون مادبامحافظات 

 (16الشكل رقم )
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 النوع االجتماعي:  .7

جتماعي المرتبة األولى من حيث النوع اال نتخابات النيابية فيل في تغطيات المحطات اإلذاعية لالظل الرج

 المرأة التي حظيت بنسبة اهتمام متدنية جدا.حياز واضح لصالحه على حساب نوبإ

( مادة  498%( كمنتج وحاضر في المحتوى اإلعالمي اإلذاعي وظهر ذلك في ) 65,4فقد حظي الرجل بنسبة ) 

( مادة من  98عالها في إذاعة حياة اف أم حيث حضر الرجل كفاعل ومنتج للمحتوى اإلعالمي في ) أكان 

 %(، مقابل المرأة التي حظيت بنسبة ظهور ومنتج للمحتوى اإلعالمي77,8( مادة وبنسبة )  126مجموع ) 

نسبة ظهور للمرأة في كل وسائل اإلعالم التي تم رصدها في هذه دنى أدة فقط وهي ( ما25%( وفي )3,3)

( 13عالها في إذاعة البلد حيث ظهرت المرأة كمنتج للمحتوى اإلعالمي في )أالمرحلة من مراحل التغطية وكان 

 %( فقط.5,0مادة وبنسبة ) 

(  167%( ومن خالل ) 21,9وبلغت نسبة الحضور المشترك للرجل والمرأة كمنتجين للمحتوى اإلعالمي ) 

%( من إجمالي المواد التي ظهر 45,5( مادة وبنسبة )  102عالها في اإلذاعة األردنية التي بثت ) أمادة كان 

ي نوع أوى اإلعالمي، بينما بلغت نسبة المواد التي لم يظهر فيها فيها الرجل والمراة مجتمعين كمنتجين للمحت

( 51ها في إذاعة البلد التي بثت )عالأ( مادة جاء  72%( ومن خالل ) 9,4مرأة ) إو أكان رجل أإجتماعي سواء 

 جتماعي.لمواد التي لم يظهر فيها أي نوع ا%( من إجمالي ا19,5مادة وبنسبة ) 
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 (17رقم ) الشكل

 

 رابعا : محطات التلفزيون 

 حجم وتوزيع التغطية التلفزيونية:. 1

( ساعة وبلغ 45,01نتخابات النيابية ) المحطات التلفزيونية في تغطية االوصل مجموع المدة الزمنية التي بثتها 

 ( مادة. 809إجمالي المواد التي تم بثها )

( من إجمالي 23,1( ساعة وبنسبة ) 11,52البث فقد بثت ) وال من حيث ساعات أوحلت قناة الحقيقة الدولية 

 ( ساعة 11,23ساعات البث التلفزيوني، وحل في المرتبة الثانية التلفزيون األردني بإجمالي ساعات بث بلغت ) 

بإجمالي ساعات بث متساوية بلغت البث لكل من قناتي اليرموك ورؤيا  توفي المرتبة الثالثة تساوت ساعا

 ساعة لكل منهما.(  10,53)
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%( 30,0( مادة وبنسبة )244وحلت قناة رؤيا في المرتبة األولى من حيث عدد المواد التي بثتها والبالغ عددها )

فزيون األردني ثالثا بعدد مواد %( وحل التل26,0)  ( مادة وبنسبة213جمالي عدد مواد ) إثم قناة اليرموك ب

 %(. 20,0( مادة وبنسبة )  165)  الحقيقة الدولية رابعا ببث%( وجاءت قناة 23,0( مادة وبنسبة )  187)

 

 (18رقم ) الشكل

 القناة التلفزيونيةالتي غطت االنتخابات حسب  التلفزيونية اإلعالمية والمدة الزمنية للمواد   عدد المواد

 حسب المدة الزمنية                             حسب عدد المواد             

 

 

 فإن مادة(  809)  عددها والبالغ رصدها تم التي التلفزيونية القنوات بثتها التي للمواد الكلي المجموع بين ومن

 هي التلفزيونية القنوات أن الرصد لنتائج وفقا يكشف مما اإلخباري القالب على اعتمدت مادة(  550)  بينها من

 .الرأي مواد على اعتمادها من ثركأ نتخاباتاال تغطية في اإلخباري القالب على اعتمدت األخرى

 لمواد اإلجمالية النسبة بلغت بينما%( 68,0)  التلفزيونية القنوات في اإلخبارية للمواد اإلجمالية النسبة بلغت

 وبنسبة مادة(  77)  جماليإب اليرموك قناة في عالهاأ كان مادة(  259) خالل ومن%( 32,0)  الرأي

 من ذلك وظهر%( 72,1)  وبنسبة رؤيا قناة في اإلخباري بالقال على اعتماد نسبة ىعلأ كانت بينما ،%(36,2)

 .مادة(  176)  خالل
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 (19رقم ) الشكل

 

 

 التغطية االنتخابية التلفزيونية:  الموضوعات والقضايا في. 2

هم الموضوعات والقضايا أحد أبرز وأأبدت القنوات التلفزيونية التي تم رصدها اهتماما كبيرا بنتائج اإلنتخابات ك

(  148نتخابات منها ) لفزيونية كان نصيب نتائج اال( مادة ت 809التي طرحتها القنوات التفزيونية فمن بين )

هتمام ( مادة، وجاء اال 49من خالل بث ) %( 20,1)  عالها في قناة رؤيا وبنسبةأ%( كان 18,3مادة وبنسبة ) 

( مادة  142لك من خالل بث ) ذ%(  وظهر 17,6ات التلفزيونية وبنسبة ) قتراع ثانيا من حيث اهتمام القنوباال

 ( مادة.42%( نتجت عن بثها )19,7جاء أعالها في قناة اليرموك وبنسبة ) 

 

نتخابية األخرى التي ال يمكن تصنيفها تحت عناوين واضحة وبنسبة لت في المرتبة الثالثة الشؤون االوح

( مادة في هذا الموضوع  32عالها في قناة رؤيا التي بثت ) أدة كان ( ما 99%( ومن خالل بث ) 12,2)

%( 11,2هتمام باألعمال اللوجستية واإلدارية اإلنتخابية األخرى رابعا وبنسبة )%(، بينما حل اال13,1نسبة )بو

( مادة تناولت هذا  40)  الذي بث%( 21,4عالها في التلفزيون األردني بنسبة )أ( مادة جاء  91نتيجة بث ) 

نتخابات النيابية ن مواد لتغطية اال( مادة تمثل مجموع ما بثه التلفزيون األردني م 187)  الموضوع من إجمالي

 .خالل الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير
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نية بالموضوعات تلفزيوهتمام القنوات الاابية في المرتبة الخامسة من حيث نتخهتمام بالمخالفات االوجاء اال

%( ومن 11,9( مادة جاء أعالها في قناة رؤيا وبنسبة )  87%( ومن خالل ) 10,8خابية وبنسبة )تنوالمواد اال

 ( مادة. 29خالل) 

 

 (20رقم ) الشكل

 

 الفاعل السياسي: . 3

السياسيين وتوزيعهم النسبي كما طرحتها وال من حيث عدد الفاعلين أحلت الهيئة المستقلة لالنتخابات 

اء أعالها في قناة رؤيا وبنسبة ( مادة ج 275%( ومن خالل ) 34,0الموضوعات التلفزيونية وبنسبة ) 

 ( مادة. 244)  ( مادة من مجموع ما بثته من مواد البالغ إجماليها 87عبر ) و%( 35,7)

الوحيدة  ةية في التغطيات التلفزيونية لكونها الجهة الرسميواحتلت الهيئة المستقلة هذه المكانة من حيث األولو

علنت نتائجها مما جعلها المصدر الرئيسي لألخبار وللتغطيات أشرفت عليها وأدارت اإلنتخابات وأالتي 

%( ومن خالل 17,7اسيين وبنسبة )التلفزيونية، تالها في المرتبة الثانية  الناخبون من حيث عدد الفاعلين السي

 إجمالي( مادة من  47%( ومن خالل بثها ) 28,5عالها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة )أ( مادة جاء  143)

 ( مادة بثتها القناة.165)
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الها في قناة اليرموك التي بثت عأ( مادة كان 82%( ومن خالل ) 10,1ا وبنسبة ) ثوجاءت القوائم والكتل ثال

والكتل فيها كفاعل سياسي رئيسي، بينما حل رابعا الخبراء  %( ظهرت القوائم24,4( مادة وبنسبة ) 52)

 ( مادة وبنسبة 30عالها في قناة رؤيا التي بثت ) أ( مادة كان 76%( ومن خالل )9,4والمختصون وبنسبة ) 

( مادة كان  72%( ومن خالل ) 8,9نتخابات وبنسبة )خامسا أنشطة الجهات المراقبة لال ت%(، وحل12,3)

 لنشطة الجهات المراقبة كفاعأظهرت فيها مادة (  40ن بثت ) أ%( بعد 19,3عالها في قناة رؤيا وبنسبة ) أ

 سياسي.  

 

 (3جدول رقم )

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

 المجموع العينة_الفرعية الفاعلون

قناة الحقيقة  االردنيالتلفزيون 

 الدولية

 قناة اليرموك قناة رؤيا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 1.4 11 9. 2 2.0 5 0. 0 2.1 4 الملك

 34.0 275 18.8 40 35.7 87 44.8 74 39.6 74 الهيئة المستقلة

 3.8 31 3.8 8 1.2 3 5.5 9 5.9 11 الحكومة

 3.0 24 4.2 9 4.1 10 1.2 2 1.6 3 المؤسسات األمنية

 4.2 34 8.9 19 4.1 10 0. 0 2.7 5 األحزاب المشاركة

 3.3 27 4.2 9 8. 2 3.0 5 5.9 11 المجتمع المدني

 9.4 76 8.0 17 12.3 30 3.0 5 12.8 24 الخبراء والمختصون

انشطة الجهات المراقبة 

 لالنتخابات

8 4.3 6 3.6 47 19.3 11 5.2 72 8.9 

 17.7 143 15.0 32 9.8 24 28.5 47 21.4 40 الناخبون

 10.1 82 24.4 52 7.4 18 6.1 10 1.1 2 القوائم والكتل

 3.5 28 6.1 13 2.0 5 3.0 5 2.7 5 اخرى

 7. 6 5. 1 1.2 3 1.2 2 0. 0 امانة عمان والبلديات

 100.0 809 100.0 213 100.0 244 100.0 165 100.0 187 المجموع

 

 

 :الحياد في اتجاهات التغطية .4

من مواد إخبارية  تذيعهالذي يتضمن ما  القنوات التلفزيونيةموقف اإلعالمية يقصد باتجاهات الحياد في التغطية 

نتخابات، ونعتمد في منهجية الرصد هنا على جملة مفاهيم تحدد معنى اإليجابي والسلبي حول االوتقارير 

واألدلة المؤيدة أو الموافقة حول الموضوع أو "إيجابي" عرض المعلومات  والمحايد، ويقصد بالتغطية اإليجابية

مؤيدة والمعارضة دون "محايد" العرض المتوازن للمعلومات ال القضية مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة
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"سلبي" عرض معلومات وأدلة معارضة أو ناقدة للقضية أو  مييز، ويقصد بالتغطية السلبيةتأي تحيز أو 

 ون اإلستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.الموضوع الذي يتم طرحه د

وال من حيث اتجاهات الحيادية في أحلت التغطية اإليجابية في المحطات التلفزيونية ووفقا لنتائج الرصد فقد 

وال في تغطيات الصحافة المطبوعة أنتخابات بخالف التغطية المحايدة التي جاءت الالتغطية التلفزيونية ل

( مادة  408%( ومن خالل ) 50,4لمحطات اإلذاعية، ومثلت التغطية اإليجابية في القنوات التلفزيونية نسبة ) وا

 ( مادة. 809المواد التي بثتها والبالغ عددها )  يجمالمن إ

%(، بينما حلت 85,6مادة ( وبنسبة )  160على نسبة تغطية إيجابية في التلفزيون األردني الذي بث ) أوجاءت 

%( 52,0عالها في قناة رؤيا وبنسبة ) أ( مادة جاء  309%( ومن خالل ) 38,3انيا التغطية المحايدة وبنسبة ) ث

 ( مادة. 127ومن خالل ) 

عالها في قناة اليرموك وبنسبة أ( مادة جاء  85%( ومن خالل ) 10,5وحلت النغطية السلبية ثالثا وبنسبة ) 

 تغطية سلبية.( مادة تضمنت  40%( ومن خالل ) 18,8)

 

 (22الشكل رقم )

 نطية االنتخابية لمحطات التلفزيوالتوزيع النسبي لعدد المواد حسب اتجاهات الحيادية  في التغ
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 التوازن :. 5

وحول اتجاهات التوازن في التغطيات التلفزيونية فقد كشفت نتائج الرصد اعتماد التغطيات التلفزيونية على 

( مادة جاء  449%( متمثلة بـ ) 55,5بلغت ) وو رأي واحد في التغطية وبنسبة تجاوزت النصف أمصدر واحد 

 ( مادة مكررة. 162%( من خالل بثها ) 66,4عالها في قناة رؤيا وبنسبة ) أ

( مادة  166%( ومن خالل ) 20,5يا واحدا وبنسبة ) أو رأ اوجاء ثانيا عدم احتمال الموضوع إال مصدرا واحد

الثالثة اعتماد  ( مادة، وجاء في المرتبة66%( ومن خالل ) 35,3عالها في التلفزيون األردني وبنسبة ) أكان 

( مادة كان  139%( ومن خالل ) 17,2كثر وبنسبة ) أكثر أو رأيين أو أو أالتغطيات التلفزيونية على مصدرين 

 ادة.( م45%( ومن خالل )27,3الها في قناة الحقيقة الدولية وبنسبة ) أع

عالها في قناة أ%( وكان 6,8ووفقا لنتائج الرصد فقد بلغت نسبة المواد التلفزيونية التي لم تعتمد على أي مصدر)

 ( مادة. 38%( ومن خالل ) 17,8اليرموك وبنسبة )

 (23الشكل رقم )
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 ة الجغرافية للتغطية التلفزيونية:الهوي. 6

هتمام نتخابات فقد جاء االافية في التغطيات التلفزيونية لالالجغروحول التوزيع النسبي لعدد المواد حسب الهوية 

عالها في قناة أ( مادة كان  518%( ومن خالل ) 64,0وبنسبة بلغت )  بالموضوعات الوطنية العامة أوال

جمالية ( مادة وبنسبة إ 165( مادة من إجمالي المواد التي بثتها والبالغ عددها )  122الحقيقة الدولية التي بثت ) 

 %(.73,9بلغت ) 

(  49%( ومن خالل ) 6,1وحلت العاصمة عمان ثانيا من حيث الهوية الجغرافية للتغطيات التلفزيونية وبنسبة )

( مادة، فيما حلت دوائر بدو الوسط  19%( من خالل ) 10,2عالها في التلفزيون األردني وبنسبة ) أمادة كان 

عالها في قناة اليرموك أ( مادة جاء  67%( ومن خالل ) 8,3والشمال والجنوب في المرتبة الثالثة وبنسبة ) 

ية بدوائر البدو مشكلة لفزيون( مادة، وكان السبب في اهتمام التغطيات الت 19%( ومن خالل )8,9وبنسبة ) 

 قتراع التي تم اإلعتداء عليها في دائرة بدو الوسط.صناديق اال

ي قناة الحقيقة الدولية وبنسبة عالها فأ( مادة كان  29%( ومن خالل ) 3,6ربد رابعا وبنسبة )إوحلت محافظة 

التغطيات التفزيونية وبنسبة  دنى اهتمامأ( مادة، فيما حلت محافظة العقبة في 11%( ومن خالل بثها )6,7)

 %(.1,1( مواد فقط جاء أعالها في التلفزيون األردني الذي بث مادتين فقط مثلت نسبة )5%( ومن خالل )0,6)

 (24الشكل رقم )
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 النوع االجتماعي:   .7

وحاضر تعرضت المرأة في التغطيات التلفزيونية للتمييز السلبي لصالح الرجل الذي ظهر كفاعل ومنتج رئيسي 

( مواد  809( مادة من أصل )  558%( وظهر منفردا في ) 69,0في المحتوى اإلعالمي التلفزيوني وبنسبة ) 

ل في جهي مجموع ما بثته القنوات التلفزيونية التي تم رصدها في تغطيتها لالنتخابات، وجاء أعلى حضور للر

%( 6,0ت المرأة في المرتبة الثالثة وبنسبة )( مادة، بينما حل 203%( ومن خالل ) 83,2قناة رؤيا وبنسبة ) 

 ( مادة. 28%( ومن خالل ) 13,9عالها في التلفزيون األردني وبنسبة ) أ( مادة فقط كان 52ومن خالل ) 

مادة (  170%( ومن خالل ) 21,0وبلغت نسبة الحضور المشترك للرجل والمرأة في المحتوى التلفزيوني ) 

( مادة، فيما بلغت نسبة المواد  72%( ومن خالل ) 38,5ردني أيضا وبنسبة ) عالها في التلفزيون األأكان 

أعالها في قناة اليرموك وبنسبة %( فقط كان 4,0ي من الرجل أو المرأة )أالتلفزيونية التي لم يظهر فيها 

 ( مادة. 22%( ومن خالل ) 10,3)

 

 (25رقم ) الشكل
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 :لكترونية: الصحافة اإلخامسا

 :لكترونيةوتوزيع التغطية للصحافة اإلحجم .1

( 152287ادة وبإجمالي عدد كلمات )( م 756نتخابات النيابية ) ونية لالبلغ حجم التغطية الكلي للصحافة اإللكتر

( كلمة  48348كلمة، وتصدر موقع سرايا كامل المواقع اإللكترونية التي تم رصدها من حيث عدد الكلمات بـ ) 

 وبإجمالي باقي المواقع اإللكترونية من حيث عدد المواد التي نشرهاأيضا %( كما تصدر سرايا 31,7وبنسبة ) 

 %(.32( مادة وبنسبة )  240)

%( بينما حل 3,6( كلمة وبنسبة)  6588)  خيرة من حيث عدد الكلمات بواقعوحل موقع عمون في المرتبة األ 

 %( فقط.6,0( مادة وبنسبة ) 49المواد التي نشرها والبالغ عددها ) دهال نيوز في المرتبة األخيرة من حيث عد

 (26جدول رقم )

 لكتروني  الموقع اإلالتي غطت االنتخابات حسب  الصحفية للمواد   عدد الكلمات عدد المواد

 حسب عدد الكلمات                                     حسب عدد المواد          

 

%( ومن 91,4ولى وبنسبة كبيرة جدا بلغت )واعتمدت الصحافة اإللكترونية على القالب اإلخباري بالدرجة األ

%( 90,8إخبارية شكلت ما نسبته ) ( مادة  218عالها في موقع سرايا الذي نشر ) أ( مادة كان  691خالل ) 

 نتخابية.من مجموع ما نشره من تغطيات ا

ة اظهرت عدم اهتمام بمواد الرأي لصالح المواد اإلخبارية فقد يونرتكشفت نتائج الرصد أن الصحافة اإللكو

في  عالهاأ( مادة كان 65%( فقط ومن خالل ) 8,6بلغت نسبة حضور مواد الرأي في الصحافة اإللكترونية ) 

 ( مادة. 22%( ومن خالل ) 14,3موقع البوصلة وبنسبة ) 
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 (27رقم ) الشكل

 

 

 الموضوعات والقضايا االنتخابية : .2

 

نتخابية األخرى لتي تصدرت الموضوعات والقضايا االنتخابات اة اإللكترونية اهتماما بنتائج االأبدت الصحاف

ن %( وم22,0عالها في موقع سرايا وبنسبة ) أ( مادة كان  177%( ومن خالل ) 23,0لديها وبنسبة ) 

( مادة كان  136%( ومن خالل ) 18,0قتراع وبنسبة ) هتمام بيوم اال( مادة، وحل ثانيا اال52خالل ) 

هتمام بالشؤون اء ثالثا االة، وج( ماد41%( ومن خالل ) 17,0عالها في موقع سرايا أيضا وبنسبة ) أ

اعالها في موقع البوصلة وبنسبة كان  ( مادة93ن خالل ) %( وم12,0اإلنتخابية األخرى وبنسبة )

 هتمام بالقضايا األمنية والعنف المرتبط باالنتخابات وبنسبة( مادة، وحل رابعا اال26ن خالل )%( وم17,0)

( مادة،  47خالل )  %( ومن20,0ي موقع سرايا وبنسبة ) عالها فأ( مادة كان 92من خالل )و%( 12,0) 

( مادة جاء أعالها في موقع  69%( ومن خالل ) 9,0هتمام باألعمال اللوجستية وبنسبة )وحل خامسا اال

 ( مادة.15%( ومن خالل )10,0البوصلة وبنسبة )
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 (28رقم ) الشكل

 المواد الصحفية حسب الموقع التوزيع النسبي لعدد الموضوعات والقضايا التي طرحتها

 

 الفاعل السياسي: . 3

 

ياسي األول في تغطيات الصحافة اإللكترونية سنتخابات ظلت الفاعل الن الهيئة المستقلة لالأكشفت نتائج الرصد 

%( ومن 51,5وبنسبة ) ( مادة جاء أعالها في موقع  الوكيل 237%( وظهر ذلك من خالل )31,3وبنسبة ) 

%( ومن خالل 15,9حددة وبنسبة ) ( مادة، وجاءت في المرتبة الثانية الجهات األخرى غير الم 34خالل ) 

( مادة، ثم جاءت القوائم والكتل 14%( ومن خالل )28,6( مادة كان أعالها في موقع هال نيوز وبنسبة )  120)

%( ومن خالل 16,9وصلة وبنسبة ) الب عالها في موقعأكان  ( مادة 68% ( ومن خالل ) 9,0ثالثا وبنسبة )  

نتخابات في المرتبة الرابعة من حيث الفاعلين السياسين في ت المراقبة لالاهأنشطة الج ( مادة، فيما حلت26)

%( 25,9عالها في موقع عمون وبنسبة ) أ( مادة كان  58%( ومن خالل ) 7,7الصحافة اإللكترونية وبنسبة )

%( ومن خالل 6,9)  كفاعلين سياسيين في المرتبة الخامسة وبنسبة " الناخبون "( مواد، ثم حل 7)  ومن خالل

 مواد . (10%( ومن خالل ) 20,0( مادة كان أعالها في موقع جفرا نيوز وبنسبة ) 52) 
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 (4جدول رقم )

 التوزيع النسبي لعدد الفاعل السياسي كما طرحتها الموضوعات الصحفية حسب الموقع

جراءه  الوكيل عمون خبرني سرايا الفاعلون
 نيوز

 المجموع هال نيوز البوصلة جفرا نيوز

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
.3 8 الملك

3 
2 1.

8 
0 .0 0 .0 3 5.4 1 2 3 1.

9 
0 .0 17 2.

2 
3 73 الهيئة المستقلة

0.
4 

27 2
3.
7 

12 4
4.
4 

3
4 

51.
5 

1
7 

30.
4 

13 26
.0 

44 2
8.
6 

17 34.
7 

23
7 

31
.3 

.5 12 الحكومة
0 

4 3.
5 

2 7.
4 

1 1.5 5 8.9 1 2.
0 

6 3.
9 

3 6.1 34 4.
5 

المؤسسات 
 األمنية

19 7.
9 

6 5.
3 

0 .0 6 9.1 9 16.
1 

1 2.
0 

6 3.
9 

0 .0 47 6.
2 

الداخلية 
 والمحافظون

0 .0 1 .9 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 .1 

األحزاب 
 المشاركة

2 .8 1 .9 0 .0 1 1.5 0 .0 1 2.
0 

5 3.
2 

5 10.
2 

15 2.
0 

.6 15 المجتمع المدني
3 

4 3.
5 

1 3.
7 

4 6.1 1 1.8 0 .0 10 6.
5 

0 .0 35 4.
6 

.4 5 0. 0 العشائر
4 

0 .0 0 .0 0 .0 1 2.
0 

0 .0 1 2.0 7 .9 

الخبراء 
 والمختصون

15 6.
3 

4 3.
5 

2 7.
4 

3 4.5 0 .0 4 8.
0 

22 1
4.
3 

0 .0 50 6.
6 

ذوي اإلعاقة 
 ومؤسساتهم

1 .4 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 2.
0 

0 .0 0 .0 2 .3 

انشطة الجهات 
المراقبة 

 لالنتخابات

11 4.
6 

9 7.
9 

7 2
5.
9 

8 12.
1 

5 8.9 4 8.
0 

9 5.
8 

5 10.
2 

58 7.
7 

.6 16 الناخبون
7 

8 7.
0 

1 3.
7 

3 4.5 2 3.6 10 20
.0 

9 5.
8 

3 6.1 52 6.
9 

.8 20 القوائم والكتل
3 

14 1
2.
3 

1 3.
7 

1 1.5 2 3.6 3 6.
0 

26 1
6.
9 

1 2.0 68 9.
0 

1 42 اخرى
7.
5 

27 2
3.
7 

0 .0 4 6.1 1
1 

19.
6 

10 20
.0 

12 7.
8 

14 28.
6 

12
0 

15
.9 

امانة عمان 
 والبلديات

6 2.
5 

2 1.
8 

1 3.
7 

1 1.5 1 1.8 0 .0 2 1.
3 

0 .0 13 1.
7 
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0 

1
0
0 
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4 

1
0
0 

27 1
0
0 
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6 
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0 

5
6 
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0 
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0 

15
4 

1
0
0 

49 10
0 
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6 
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 جاهات الحياد في التغطية الصحفية:ات .4

 

من مواد  تنشرهالذي يتضمن ما  الصحافة اإللكترونيةيقصد باتجاهات الحياد في التغطية اإلعالمية موقف 

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

"إيجابي" عرض المعلومات واألدلة المؤيدة أو الموافقة حول  بالتغطية اإليجابيةوالسلبي والمحايد، ويقصد 

"محايد" العرض المتوازن للمعلومات المؤيدة  الموضوع أو القضية مدار البحث، ويقصد بالتغطية المحايدة

أو ناقدة "سلبي" عرض معلومات وأدلة معارضة  مييز، ويقصد بالتغطية السلبيةتوالمعارضة دون أي تحيز أو 

 للقضية أو الموضوع الذي يتم طرحه دون اإلستعانة بآراء أخرى مؤيدة للموضوع مدار النقاش والعرض.

%( وتمثل ذلك من خالل 39,2ية ) بلغت نسبة التغطية المحايدة في الصحافة اإللكترونووقا لنتائج الرصد فقد 

أعلى  ت( مادة، وكان 756اإللكترونية والبالغ عددها )( مادة من إجمالي المواد التي نشرتها الصحافة  396)

اد التي و( مادة من مجموع الم 22%( ومن خالل ) 44,0نسبة تغطية محايدة في موقع جفرا نيوز وبنسبة ) 

 ( مادة. 50نشرها والبالغ إجماليها )

%( وظهر ذلك 33,9بلغت )وجاءت التغطية السلبية في الصحافة اإللكترونية في المرتبة الثانية وبنسبة عالية 

( 49( مادة من أصل )26%( ومن خالل ) 53,1( مادة كان أعالها في موقع هال نيوز وبنسبة )  356في ) 

 مادة هي مجموع ما نشره الموقع من تغطيات في الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير.

%( ومن 26,7بة الثالثة في تغطيات الصحافة اإللكترونية لإلنتخابات وبنسبة ) تاإليجابية في المر تغطيةلوحلت ا

جمالي المواد إ( مادة من 18%( ومن خالل ) 66,7 عالها في موقع عمون وبنسبة )أ( مادة جاء  202خالل ) 

 ( مادة. 27البالغ عددها الكلي ) التي نشرها الموقع و
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 (30الشكل رقم )

 لعدد المواد والمساحة حسب اتجاهات الحيادية  في التغطية االنتخابيةالتوزيع النسبي 

 

 

 التوازن:. 5

لم يتحقق بشكل كبير فقد اعتمدت نتخابات في تغطية الصحافة اإللكترونية لالن التوازن أوكشفت نتائج الرصد 

( مادة كان  324%( ومن خالل ) 42,9و راي واحد وبنسبة ) أأوال على  مصدر واحد الصحافة اإللكترونية 

( مادة من إجمالي المواد التي نشرها الموقع  34%( ومن خالل )  60,7عالها في موقع جراءة نيوز وبنسبة )أ

 ( مادة. 56والبالغ عددها الكلي) 
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وحل في المرتبة الثانية نشر الصحافة اإللكترونية ألخبار وتقارير ال تحتمل إال مصدرا أو رأيا واحدا فقط 

(  50%( ومن خالل )75,8عالها في موقع الوكيل وبنسبة ) أ( مادة جاء  174%( ومن خالل ) 23,0وبنسبة ) 

اد التي ال تعتمد على أي مصدر في المرتبة ( مادة، فيما حلت المو66مادة من إجمالي ما نشره الموقع والبالغ )

%( ومن 32,1( مادة كان أعالها في موقع جراءة نيوز وبنسبة )  144خالل )  ن%( وم19,0الثالثة وبنسبة ) 

 ( مادة. 56( مادة من إجمالي ما نشره الموقع من مواد والبالغ عددها الكلي )  18خالل ) 

%( ومن خالل 15,1خيرة وبنسبة ) رأيين في المرتبة الرابعة واألو أد على مصدرين موحلت المواد التي تعت

لي ما نشره ( مادة من إجما 11%( ومن خالل ) 40,7عالها في موقع عمون وبنسبة ) أ( مادة كان  114)

 ( مادة. 27نتخابية من مواد والبالغ عددها الكلي ) الموقع في تغطياته اال

 (31الشكل رقم )
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 الهوية الجغرافية للتغطية: . 6

هتمامها الواضح من حيث التوزيع النسبي لعدد المواد ارونية الموضوعات الوطنية العامة ولت الصحافة اإللكتأ

%( وظهر ذلك في 44,2هتمام ) النتخابية وبلغت نسبة االهوية الجغرافية في تغطياتها االوالمساحة حسب 

( مادة، وكان  765واد الصحفية التي نشرتها والبالغ عددها الكلي ) ملمادة إعالمية مكررة من إجمالي ا (334)

 ( مادة. 99%( ومن خالل ) 64,3أعالها حضورا في موقع البوصلة وبنسبة ) 

انية بموجب نتائج الرصد وبنسبة وظهرت التغطيات المختلطة بحسب التوزيع الجغرافي في المرتبة الث

( 25%( ومن خالل )51,0عالها في موقع هال نيوز وبنسبة ) أ( مادة كان  118%( وظهر ذلك في ) 15,6)

 ( مادة. 49مادة من إجمالي المواد التي نشرها الموقع والبالغ عددها الكلي )

( مادة  90%( ومن خالل ) 11,9مة عمان ثالثا من حيث التوزيع الجغرافي للتغطيات وبنسبة )العاصوحلت 

، ثم الموقع( مادة نشرها  27( مواد من إجمالي ) 9%( من خالل )33,3الها في موقع عمون وبنسبة ) أع جاء

عالها في موقع أ( مادة كان  49%( ومن خالل ) 6,5حلت دوائر بدو الوسط والشمال والجنوب رابعا وبنسبة ) 

 التي نشرها والبالغ عددها الكلي( مادة من إجمالي المواد  14%( وبعدد مواد بلغ ) 12,3خبرني وبنسبة ) 

 ( مادة. 114)

دنى إهتماماتها وبنسبة متدنية جدا بلغت أات في المخيمات في بونية بتغطية االنتخاروجاء اهتمام الصحافة اإللكت

لكترونية األخرى ومن خالل مادتين فقط نشرهما موقعا سرايا وخبرني بينما لم تنشر باقي المواقع اإل%( 0,3) 

 نتخابات في المخيمات.عن اال أية مواد
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 (32الشكل رقم )

 

 النوع االجتماعي:  . 7

( مادة  490تعرضت المرأة في تغطيات الصحافة اإللكترونية للتمييز السلبي لصالح الرجل الذي ظهر في )

نيوز وبنسبة ان أعالها في جفرا %(  ك 64,8كفاعل وحاضر ومنتج للمحتوى اإلعالمي اإللكتروني وبنسبة ) 

ة من لكترونية في المرتبة الرابعحلت المرأة في تغطيات الصحافة اإل( مادة، بينما  36%( ومن خالل ) 72,0)

عالها أ%( كان 4,2جتماعي في الصحافة اإللكترونية وبنسبة متدنية جدا بلغت ) حيث الحضور الفعلي للنوع اال

 ( مواد فقط.9%( ومن خالل )33,3في عمون وبنسبة ) 
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%( 25,0تغطيات الصحافة اإللكترونية وبنسبة )  يوفي المرتبة الثانية حل الظهور المختلط للرجل والمرأة ف

ينما بلغت نسبة مادة(، ب 50%( ومن خالل ) 32,5عالها في البوصلة وبنسبة ) أ( مادة جاء  189ومن خالل ) 

عالها في الوكيل وبنسبة أ( مادة كان  45%( ومن خالل ) 6,0هر فيها الرجل والمرأة )ظالمواد التي لم ي

 ( مادة.11%( ومن خالل ) 16,7)

 (33جدول رقم )

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

 إنتخابات تغطية في رصدها تم التي األردنية اإلعالم وسائل لتغطية النوعي األداء متابعة الرصد فريق واصل

 9/2016/ 18 تاريخ من تمتد والتي التقرير هذا يغطيها التي الزمنية الفترة خالل عشر الثامن النيابي المجل 

 من تالها وما النتائج وإعالن اإلقتراع ويوم اإلنتخابي الصمت يوم تتضمن والتي 2019/ 9/ 29 تاريخ وحتى

 .عليها والتعليق اإلنتخابات نتائج بتحليل تتعلق تغطيات

 الثاني الرصد تقرير في وتوضيحها رصدها تم التي النوعية المالحظات مجموع أن على الرصد فريق ويؤكد

 الصمت ليوم ظاهرة مخالفات من رصده تم ما باستثناء الفترة هذه خالل تغيير أي عليها يجري ولم قائمة ظلت

 .جدا محدودة باستثناءات اإلعالم لوسائل  العظمى الغالبية شملت اإلنتخابي

 2015 للعام االنتخاب قانون من 20المادة  الفقرة )أ( من ــ خالفت العديد من وسائل اإلعالم التي رصدها نص

والتي تنص على )تكون الدعاية اإلنتخابية حرة وفقا ألحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق 

من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد لإلقتراع(ـ فيما نصت المادة )  14احكام المادة 

 ال غرامةب أو أشهر، ستة عن تزيد وال شهر عن تقل ال مدة بالحب ( من القانون على عقوبة كل من يخالفها)  61

 . (العقوبتين كلتا أو أردني دينار ثالثماية عن تزيد وال دينار مائة عن تقل

ية اعبقواعد حمالت الد الخاصة 2016( لسنة 7( من التعليمات التنفيذية رقم )3المادة )ــ خالفت وسائل اإلعالم 

تبدأ الدعاية اإلنتخابية للمرشحين من تاريخ تقلة لإلنتخابات والتي تنص على )الهيئة المساإلنتخابية الصادرة عن 

( من 3منطوق الفقرة )(، كما خالفت  بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد لإلقتراع

 تنبّه أن اإلعالمية سيلةالو( من مدونة السلوك التي صدرت عن معهد اإلعالم األردني والتي تلزم)4المادة )

 .(األجر مدفوعة اإلعالمية المضامين أو الرسائل أنّ  حالة في واضح وبشكل الجمهور

ــ بالرغم من وجود نص قانوني واضح في قانون اإلنتخاب يعاقب كل من ال يلتزم بالقانون فإن الراصدين 

وسيلة إعالمية مخالفة ليوم الصمت اإلنتخابي  الحظوا ان هيئة اإلعالم او الهيئة السمتقلة لإلنتخاب لم تقدم اية

 للقضاء، بالرغم من نشر العديد من التصريحات لمسؤلين في كل منهما هددا بإحالة المخالفين الى القضاء.

ولعل أبرز ما يمكن تسجيله من مخالفات لوسائل اإلعالم تلك التي حدثت يوم الصمت اإلنتخابي الذي صادف 

 ايلول وهو اليوم الذي سبق يوم اإلقتراع.يوم التاسع عشر من 

لوحظ ان معظم وسائل اإلعالم "الصحافة اإللكترونية، و تلفزيونات الشرائح، والصحف اليومية" لم تلتزم ــ  1

شر الدعاية اإلنتخابية بالرغم من إدراكها ومعرفتها نبالمطلق باحترام يوم الصمت اإلنتخابي وواصلت بث و
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 يعن الهيئة المستقلة لإلنتخابات، ومدونة السلوك الت اية اإلنتخابية الصادرعون ونظام الدلمسبقة بأحكام القانا

أي ونشر صدرت عن معهد اإلعالم األردني وكلها تنص على احترام يوم الصمت اإلنتخابي وبالتالي عدم بث 

 السابقة. الدعاية اإلنتخابية، فضال عن إزالة وحذف كامل منشورات الدعاية اإلنتخابيةنوع من 

ــ تعرضت العديد من وسائل اإلعالم التي لم تحترم يوم الصمت اإلنتخابي لإلنتقادات المباشرة مما اضطرها  2

وتحت ضغط النقد وإثارة هذه القضية في وسائل التواصل اإلجتماعي، وعبر أثير اإلذاعات الى قيام بعض 

وعملت على إزالة كل مظاهر الدعاية اإلنتخابية  ( وزني وجراءة وخبرني سراياالمواقع اإللكترونية باالستجابة)

 عبر صفحاتها بعد ظهر يوم الصمت اإلنتخابي.

 يوم خالل األجر مدفوع إعالن أي ( عدم نشر وهال نيوز ــ لوحظ في بعض المواقع ) سرايا والبوصلة 3

 .الرصد فترة طيلة األجر مدفوعة إعالنات أية)البوصلة( ولم ينشر  اإلنتخابي الصمت

 4نشرت بعض المواقع اإللكترونية اعالنات مدفوعة األجر على شكل أخبار ) نشر موقع خبرني نشر ــ  4

إعالنات على شكل خبر، وجراءة نيوز نشر اعالنا على شكل خبر لكنه قام بعد ظهر يوم الصمت اإلنتخابي 

 بتعديل تاريخ النشر ليظهر وكأن تاريخ نشره اقدم بيوم من  يوم الصمت اإلنتخابي(

م الصمت زم موقع هال نيوز بعدم نشر أي إعالنات على شكل خبر، أو مواد إعالنية مدفوعة األجر يوإلت -5

 االنتخابي.

( باالمتناع عن نشر الدعاية اإلنتخابية يومية التي تم رصدها )الرأي، والغد، والدستورصحف  الثثــ لم تلتزم  6

 لقائمة الثالثة الصفحة نصف بمساحة الثمن مدفوع إعالن بنشر الدستور جريدة قامتيوم الصمت اإلنتخابي، ف

غالفا  اإلنتخابي الصمت يوم في الغد جريدة، ونشرت عمان – العاصمة الخامسة، الدائرة في والعمل االتحاد

 ،وإعالن المرشحين ألحد صفحة نصف إعالن العدد ذات في ونشرت ،انتخابية لقائمةدعائيا لصفحتها األولى 

بينما إلتزمت جريدة السبيل بعدم  ،إعالنات انتخابية 7، وصدرت الرأي بحوالي القوائم إلحدى صفحة نصف

 خرق القانون والتزمت بيوم الصمت االنتخابي.

ورؤيا (  األردني، التلفزيونــ أبدت بعض القنوات التلفزيونية التزاما بالقانون في يوم الصمت اإلنتخابي )  7

 محطات شاشات على واضحة انتخابية ودعاية أخرى، لقنوات اإلخبارية األشرطة على المخالفات ظهرت فيما

 .مرتين الوطني التحالف لقوائم إعالنا االنتخابي الصمت يوم في اليرموك قناةبثت ، كما الثابتة الشرائح تلفزيون

نتخابية في يوم الصمت إلتزاما بعدم بث الدعاية االــ كانت اإلذاعات التي تم رصدها أكثر وسائل اإلعالم  8

 باستنثاء إذاعة حياة إف رإم التي اخترقت القانون ببثها إعالنين انتخابيين يوم الصمت االنتخابي. ،نتخابياال
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بحادثة اإلعتداء على عدد من ــ الحظ الراصدون ان وسائل اإلعالم المرصودة أبدت اهتماما استثنائيا  8

صناديق اإلقتراع في دائرة بدو الوسط، وقد اثرت هذه الحادثة على مستوى اهتمام وسائل اإلعالم بنتائج 

اإلنتخابات وتحليلها وتم التنركيز على حادثة الصناديق أليام عديدة أضعفت منسوب اإلهتمام بنتائج اإلنتخابات 

 كما وكيفا.

 :يوم الصمت االنتخابي ثانيا: عدد المخالفات المرصودة

 مخالفة. 11في الصحافة المطبوعة * بلغ عدد المخالفات المرصودة 

 مخالفتين فقط. لمواد الصحفية اإلذاعيةا* بلغ عدد المخالفات المرصودة في 

 التلفزيونية مخالفتين فقط . لمواد الصحفيةادد المخالفات المرصودة في * بلغ ع

 مخالفات. 109* بلغ عدد المخالفات المرصودة في المواد الصحفية اإللكترونية 
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