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د .كامل خورشيد مراد  -جامعة الرشق األوسط
امللخص
هدفت الدراسة إىل بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال،
َسحي ،واعتامد أداة
ومعرفة أكرث الشائعات املتداولة ،والدوافع امل ُح ِّركة النتشارها .اعتمدت الدراسة املنهج امل ْ
مجتمع البحث من القامئني باالتصال ،العاملني يف مؤسسة التلفزيون األردين ،ووكالة
االستبانة .وقد تك َّو َن
ُ
األنباء األردنية "برتا" ،وصحيفة الرأي اليومية ،والبالغ عددُهم ( )397إعالميا ً .وت َّم اختيار عينة عشوائية بسيطة
منهم ،بلغت ( )157مفردة ،منهم ( )46يف التلفزيون األردين ،و( )32يف وكالة "برتا" ،و( )79يف صحيفة الرأي
اليومية .وخلصت الدراسة إىل أن أكرث الشائعات املتداولة يف اململكة هي الشائعات االجتامعية بنسبة
( ،)%87.9تلتها الشائعات اإلعالمية بنسبة ( ،)%79.6فالشائعات االقتصادية بنسبة ( ،)%75.8وبينت الدراسة
أن دو َر اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بشكلٍ عام كان متوسطا ً ( .)3.39وأوصت الدراسة برضورة قيام
ٍ
دورات تدريبي ٍة للقامئني باالتصال يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات والر ِّد
وسائل اإلعالم ب َعقد
وموضوعي ،وبيان أسبابها.
عليها بشكلٍ رسيعٍ
ٍّ
الكلامت املفتاحية :الدَّور ،اإلعالم األردين ،الشائعات ،القامئني باالتصال.
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The Role of Jordanian Mass Media in Facing the Rumors from Communication
Practitioner’s Perspective: Survey Study
Rami Basem Yousef Haddad

Dr. Kamel Khurshid Murad- Middle East University
Abstract
The study aimed to define role of the Jordanian media in facing rumors as seen by
communicators, to identify the most common rumors and the motives behind them. The study
adopted the survey method with a questionnaire as a tool for collecting data. The study
population consisted of 397 communicators working in official Jordanian media news: Jordan
TV Corporation, the Jordanian News Agency "Petra", and Al-Rai newspaper. The study
depended on simple random sample that consisted of (157) individuals, including (46) from
Jordanian TV, (32) from Petra, and (79) from Al-Rai. The study concluded that the most
common rumors in the Kingdom were social ones (87.9%), followed by media rumors
(79.6%), then economic ones (75.8) %). Also, results suggested that role of the Jordanian
media in facing rumors was generally at an average level. The study recommended that media
platforms should hold training courses for communicators in various media platforms, to deal
with, objectively respond to rumors, and explain their reasons.
Key words: Role, Jordanian Media, Rumours, communicators
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ّ

مقدمة

ُ
إغفال دوره امل ُهم يف رشح القضايا
أصبح اإلعالم يف العرص الحديث جزءا ً أصيالً من حياة الناس ال ميكن
وطرحها عىل الرأي العام من أجل تهيئته إعالميا ً ،ال س َّيام تجاه القضايا املعنية باألمن الوطني .كام أنَّ بنا َء الدولة
اقتصاديا ً ،واجتامعيا ً ،وسياسيا ً ،يتطلب االستعانة مبختلف وسائط ووسائل اإلعالم ،بل إ َّن مرشوعات التنمية ال
تنجح إالَّ مبشاركة الشعوب ،وهو أمر ال يتحقق إال مبساعدة اإلعالم.
ميكن أ ْن
َ
خاصة ،زيادة معدالت انتشار
ومن التحديات التي تواجه املجتمعات املعارصة عامة ،واملجتمع األردين
َّ
الشائعات التي تستهدف الوطن ،والشخصيات الفاعلة ،والقوى واملنظامت واألجهزة واملؤسسات عامة،
وتستهدف أيضا ً الفكر والعقيدة لتحطيم املعنويات يف الداخل ،إذ يتزايد ويتعاظم الخطر الذي متثله الشائعة
عىل املجتمعات العربية ،وبخاصة يف أوساط الشباب التي هي "الفئة املستهدفة من هذه الشائعات التي تواجه
حربا ً نفسية وإعالمية تستخدم أحدث التقنيات بهدف إشاعة الفوىض يف املجتمع"(النامي ،)2010 ,فالشائعة
"أصبحت علامً من العلوم املنضبطة ،ذات املناهج والقواعد واألسس ،وإن من أطلق الشائعة له أهداف محددة
يب األهداف بدقة
ومخطط لها؛ ولذا فإنه يسلك يف تحقيقها طريقا ً منظامً من شأنه أن يصل إىل املراد ،ويص َ
"(بن ربيق.)2015 ،
ويف ظل تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف املجتمع األردين فإن معدل انتشار
الشائعات ازداد يف املجتمع بشكل كبري؛ إذ تعرضت اململكة ملوجة من الشائعات املتداولة بني املواطنني
بحسب موقع (مرصد أكيد ملصداقية اإلعالم األردين) ،أخذت صدى كبريا ً عرب مواقع التواصل االجتامعي ،وعملت
َ
كذلك بعض وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتامعي عىل نرشها وإعادة تدويرها (أكيد .)2019 ،وبحسب
مرصد "أكيد" فقد ظهرت يف األردن " "569شائعة خالل عام  2020عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وقد ارتبطت
تلك الشائعات بقضايا وأحداث مختلفة ،أي مبعدل  47.4شائعة شهريا ًُ ،مسجالً ارتفاعا ً ملحوظا ً مقارنة مع عام
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 ،2019حينام رصد "أكيد" ما مجمو ُعه " "487شائعة ،شكلت الشَّ ائعات التي تناولت القطاع الصحي النسبة
األعىل بواقع  174شائعة ،وبنسبة  ،%31فيام شكلت الشَّ ائعات التي تناولت الشأن األمني  99شائعة ،بنسبة
 .%17وشكلت شائعات الشَّ أنني :االقتصادي ،واالجتامعي ،ما مجمو ُعه  83شائعة لكلٍ منهام ،بنسب ٍة بلغت
شائعات
وس َّجلت
ُ
 %15لكل من هذين املوضوعني .وبلغ عد ُد شائعات الشَّ أن العام  67شائعة بنسبة َ ،%11
الشأن السياس النسبة األقل بواقع  63شائعة ،بنسب ٍة قاربت ( %11الخوالدة & اإلمام .)2021 ,وتأيت هذه
الدراسة يف سياق الجهود الوطنية ملعالجة تأثري الشائعات عىل املجتمع ،والسعي للح ِّد من ظهورها ،ووضع
الخطط الكفيلة بالتعامل معها مبوضوعي ٍة ووضوحٍ.

مشكلة الدراسة

طبقا ً لدراسة أمريكية عام 2019م ،أعدَّها باحثون من معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا ،فإ َّن غالبية
وسائل اإلعالم اإللكرتونية تفتقد للدقة ،وتسهم يف نرش الشائعات واألخبار غري الدقيقة؛ لجذب االهتامم
ملواقعها .وبحسب الدراسة فإ َّن عددا ً كبريا ً من هذه الوسائل تقوم بنرش معلومات غري صحيحة ،أو كاذبة ،إالَّ
أنها تثري اهتامما ً أكرب ،إذ إنَّ الناس هم الذين ينرشون هذه األخبار إىل ح ٍّد كبري ،وليست الروبوتات(مراد.)2019 ،
ومن هنا فإنَّ هذه الدراسة تبحث يف دور اإلعالم ،وكيفية تعامله مع الشائعات يف األردن ،من خالل
السؤال الرئيس اآليت الذي تتمحور حوله املشكلة البحثية" :ما الدور الذي يقوم به اإلعالم األردين يف التعامل مع
الشائعات السياسية واألمنية واالجتامعية واالقتصادية التي تهدد املجتمع األردين وأمنه الوطني ،وكيف ميكن
التصدي لهذه الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية األردنية؟
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني
باالتصال يف األردن ،ويتفرع من هذا الهدف األسئلة اآلتية يف إطار دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف
األردن؟
 -1ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟
 -2ما الدوافع وراء ظهور الشائعات يف األردن؟
 -3ما أسباب انتشار الشائعة يف األردن؟
 -4ما طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة يف األردن؟
 -5هل توجد فروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية
والوظيفية(:العمر ،والجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات العمل ،ومكان العمل ،واملنصب
الوظيفي)

أهمية الدراسة
الجانب العلمي
-

تتمثل أهمية هذه البحوث يف كونها تعزز النتاج العلمي لبحث ظاهرة الشائعات وتأثرياتها عىل األمن
وطني لل َح ِّد من مخاطرها وأرضارها عىل املجتمع ،والنيل من سمعة
وعي
املجتمعي ،والحرص عىل خلْق
ٍ
ٍّ
الوطن ،وزعزعة االستقرار الداخيل.
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الجانب التطبيقي
-

َسحية من
تسليط الضوء عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات يف ضوء ما تكتسبه الدراسة امل ْ
أهمية لفهم مستوى التأثر مبا تبثه وتقدمه وسائل اإلعالم يف تعزيز الوحدة الوطنية ،حيث إ َّن ما تقدمه
وسائل اإلعالم من معلومات ميكن أنْ يكو َن عامالً مؤثرا ً يف توضيح طبيعة الشائعات وتفنيدها بشكل
صحيح؛ للح ِّد من تأثريها عىل األمن واالستقرار يف األردن.

حدود الدراسة
الحدود الجغرافية :اململكة األردنية الهاشمية – عامن.
الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفرتة آذار – نيسان .2020
الحدود البرشية والتطبيقية :طبقت الدراسة املسحية عىل القامئني باالتصال يف مؤسسات اإلعالم األردنية
الرسمية (مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون – وكالة برتا – صحيفة الرأي اليومية) .وقد بلغت عينة املبحوثني املتاحة
( )157مفردة ،موزعة كام ييل :التلفزيون األردين ( )46مبحوثا ً ،ووكالة األنباء األردنية ( )32مبحوثا ً ،وصحيفة الرأي
( )79مبحوثا ً.

مصطلحات الدراسة:
 الدور :يُع َّرف بأنه " تتابع منطي ألفعال يقوم بها فرد من األفراد يف موقف تفاعيل " ،أو أنه "املامرساتٍ
لواحد أو أكرث من األشخاص يف إطار معني ،ويستند هذا التعريف إىل أربعة مفاهيم ،هي:
السلوكية املميزة
السلوك ،والشخص ،واإلطار ،والتميز .فاألدوار هي سلوكيات يؤديها أشخاص مميزون ،وعادة ما تكون
مرتبطة بإطار محدد ومتميز" (األسود.)1986 ،
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 الدور إجرائيا ً :مجموعة العمليات اإلعالمية والصحفية التي يقوم بها القامئون عىل اإلعالم يف املؤسساتاإلعالمية األردنية يف مجال مكافحة الشائعات.
الم :يتضمن اإلعالم تبليغ وقائع ،أو جعل املستعلم أو املستعلم يحصل عىل علم بواقعة أو وقائع
إلععال
 ااإلوصول الخرب إليه ،كام يتضمن اإلعالم عدة وسائط بفضلها يتم التبليغ ونرش الخرب (الدليمي.)2011 ،
التصال (إجرائيا ً) :اإلعالميون العاملون يف املؤسسات اإلعالمية الذين يتعاملون مع إعداد وتحرير
 القائم بااالوبث ونرش وإنتاج األخبار واملعلومات بشكل مبارش.
 الشائعة :خرب ُمختلَق ،يتميز باألهمية والغموض ،وينتقل بني الناس عن طريق املشافهة ،أو الكتابة ،أو عنٍ
هدف أو بهدف مرضة الطرف اآلخر امل ُستهدَف؛ لتحقيق
طريق إحدى وسائل اإلعالم واالتصال ،سواء بغري
هدف معني ،سواء عىل مستوى الشخص ،أو الجامعة ،أو املنطقة ،أو الدولة ،أو العامل بأكمله ،مع توفر
األسباب لرتديدها وتصديقها من قبل الجمهور” (كحيل.)1986 ،
 الشائعة إجرائيا ً :هي األخبار واملعلومات املزيفة ،أو الوهمية ،أو الكاذبة ،التي تروج يف املجتمع األردين،ومصادرها غامضة ،ولكنها تكتسب أهمية بالنسبة لصلتها باملواطن ،وتهدف إىل التأثري عىل الرأي العام
األردين.
األدب النظري والدراسات السابقة
نظرية املسؤولية االجتامعية لوسائل اإلعالم
كان مفهوم "الصحافة" هو السائد يف الواليات املتحدة األمريكية والغرب يف القرنني الثامن عرش
والتاسع عرش املاضيني ،قبل أن يظهر مفهوم "اإلعالم" مع بدايات القرن العرشين املايض بعد نشوء اإلذاعات
ومحطات التلفزة ،فكان أن ته َّيأت الظروف للحد من تغ ُّول الصحافة يف ظل أجواء النظرية الليربالية التي نادت
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بحري ٍة مفتوح ٍة للصحافة والتعبري عن الرأي ،فظهرت الصحافة الصفراء يف تلك الظروف ،وازدادت الحاجة
ٍ
جديد لحامية
ومهني
ي
املجتمعية يف الغرب إىل الح ِّد من انتهاكات الصحافة للخصوصيات ،والتفكري بإطار فكر ٍّ
ٍّ
حقوق األفراد واملجتمع.
و َر َّدا ً عىل ما أنتجته النظرية الليربالية من نتائج سلبية ،ظهرت أصواتٌ تنادي بوجود صحافة حرة مسؤولة،
فتوجت هذه األصوات بنظرية املسؤولية االجتامعية التي ظهرت أول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية بعد
الحرب العاملية الثانية من خالل تقرير نرش عام  1947بوساطة لجنة (هوتشينـز) التي تشكلت لدراسة أوضاع
الصحافة والصحفيني يف الواليات املتحدة(صالح.)2014 ،
وقد نبهت لجنة (هوتشينـز) إىل أنَّ التجاوزات التي تحدث من قبل اإلعالم والصحافة لها الرضر األكرب عىل
املجتمع ،وقد ركز تقرير اللجنة عىل التجاوزات والسلبيات التي حدثت يف ظل نظرية الحرية ،ومنها :عدم إشباع
الحاجات األساسية عند الجمهور ،وفشل وسائل اإلعالم يف إمداد األفراد باألحداث الجارية ،وتقوم الصحافة
بتقديم مامرسات إعالمية ضارة باملجتمع البد من السيطرة عليها ،وقد شبكت املسؤولية االجتامعية بني ثالثة
مبادئ ،هي :الحرية الفردية واالختيار ،وحرية الصحافة ،والتزام الصحافة تجاه املجتمع ،وعىل هذا األساس ،فإ َّن
عىل وسائل اإلعالم أن تكون موضوعية وحيادية تجاه الحكومات والقضايا الخالفية عىل مستوى املجتمع ،وأن
تعددها يعكس تنوع اآلراء واألفكار يف املجتمع ،وهي ملزمة بتجنب كل ما من شأنه أن يساعد عىل حدوث الجرائم
والعنف ،ورضورة الحفاظ عىل النظام السياس القائم ،وأن يكون اإلعالميون مسؤولني أمام املجتمع (األسدي،
.)2019
ويف معرض حديثه عن املسؤولية االجتامعية والشائعات ،أشار البدراين( )2020إىل أ َّن الشائعة خرب
مفربك يف ظروف مالمئة النطالقها ،وبقدْر ما هي ُمزيَّفة فإنها متتلك جزئية بسيطة من املعلومات
مزيف و ُ
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ميكن أ ْن تنفج َر لتتسبب مبشاكل
الدالة عىل الحادثة ،فتستثمرها لتكو َن فرصة للنفخ بها حتى تتحول إىل بالون ٍة ُ
معينة ،وغالبا ً ما تهدف الشائعة إىل زرع بذور الشك والخوف والرعب لدى املستهدفني.
وقد استهدفت النظرية وضع ضوابط أخالقية للصحافة ،والتوفيق بني حرية الصحافة واملسؤولية
االجتامعية يف املجتمعات الليربالية .وتقوم هذه النظرية "عىل مامرسة العملية اإلعالمية بحرية قامئة عىل
ي العا َّم رقيبا ً عىل آداب املهنة ،وذلك بعد أن
املسؤولية االجتامعية ،وظهرت القواعد والقوانني التي تجعل الرأ َ
استُخدمت وسائل اإلعالم يف اإلثارة ،والخوض يف أخبار الجنس والجرمية؛ مام أدى إىل إساءة الحرية أو مفهوم
الحرية "(حسن.)2012 ،
ولقد أمكن توظيف املبادئ التالية من النظرية يف الدراسة املسحية لهذه الدراسة من حيث ما ييل:
 .1مسؤولية وسائل اإلعالم يف الحفاظ عىل النظام السياس القائم ،وذلك عىل طريق تزويد الناس
رأي عا ٍّم؛ وذلك للحفاظ عىل االستقرار ،وتوعية الفرد
باملعلومات الصحيحة التي تساعد عىل تكوين ٍ
مبسؤوليته تجاه الوطن.
 .2صيانة مصالح األفراد والجامعات ،واملحافظة عىل سمعة كل منهام ،مع رقابة أعامل الحكومة والقطاعني:
العام ،والخاص.
 .3خدمة النشاط التجاري ،عن طريق اإلعالنات التي تهم البائع واملشرتي عىل السواء ،وعن طريق التوجيه إىل
أفضل وسائل التنمية والتشجيع عليها.
 .4تقديم برامج وألوان التسلية والرتويح بطريقة مسؤولة ،ت ُراعى فيها القيم والعادات وثقافة املجتمع.

الشائعات ودوافع انتشارها
تشكل الشائعة ظاهرة اجتامعية قدمية ،وجدت منذ أ ْن ُوجد املجتمع البرشي ،وقد وضعت عدة تعاريف
لها ،منها ":أنها القصص واألخبار غري املؤيدة ،التي تتناولها األلسن بصورة فطرية ،وهي غالبا ً ما تجد آذاناً صاغية
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وميالً قويا ً لتقبلها كحقيقة واقعة "(البيايت )1991،مبعنى ،هي :أحاديث تتناقلها األفواه من دون معرفة مصدر
موثوق يؤكد صحتها ،ولها القابلية عىل االنتشار بدافع التأثري عىل االنفعاالت والعواطف؛ لغرض التأثري يف الرأي
العام ،أو قيادته بطريقة غري سليمة ،أو َح ْرفه عن فكرته باتجا ٍه معني.
وتصنف الشائعات بحسب دوافعها وتوقيتاتها الزمنية وموضوعاتها إىل عدة تصنيفات ،منها تصنيف
بحسب الدوافع النفسية ،مثل شائعات اليأس واألمل واألحالم والتمنيات (أبو النرص .)169 :2010 ،وهناك
شائعات زاحفة أو حابية ،وهي تلك التي تنمو وتنترش ببطء حتى تصل يف النهاية إىل مرحلة بحيث يعرفها الناس،
سمعتهم ،والنيل
وغالبا ً ما تتناول هذه الشائعات مواضيع تو َّج ُه ضد مسؤويل الحكومة ،والغرض منها تشوي ُه ُ
منهم ،وكذلك تستهدف عرقلة التطور والنمو االجتامعي واالقتصادي للبلد (سميسم .)2004 ،أما الشائعاتُ
تغطي املجتمع املستهدف ،أو الفئة املطلوبة،
االندفاعية ،أو الرسيعة ،فهي التي تنترش برسع ٍة مذهل ٍة حتى
َ
ٍ
وقت
من وراء الرتويج لتلك الشائعة يف
قياس ،ويعتمد هذا النوع من الشائعات عىل أهمية وغموض
ٍّ
املوضوع الذي تتناوله(رجب .)2011 ,وهناك الشائعات الغاطسة أو الغامضة ،ويظهر هذا النوع من الشائعات
خالل فرته معينة ،ويف ظروف معينة ،ثم يختفي ليعاود الظهور مرة أخرى يف حال عودة الظروف التي أظهرتها
أول مرة ،كالشائعات التي انترشت خالل الحرب العاملية األوىل ،ثم عاودت لتظهر مرة ثانية يف الحرب العاملية
الثانية؛ لتشابه الظروف .ومتُ ثل الشائعة األمريكية حول امتالك العراق أسلحة الدمار الشامل هذا النوع من
ي هجوم أو عدوان أمرييك ،خاصة يف احتالل العراق عام (2003أبوالنرص.)2010 ،
الشائعة ،إذ كانت تظهر قبل أ ِّ
وتقسم الشائعات  -أيضا ً  -بحسب موضوعاتها؛ فهناك الشائعات السياسية ،واالجتامعية ،واالقتصادية،
واألمنية ،والعسكرية ،والعلمية ،وغريها.
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الدراسات السابقة

امعي
الجتتام
الم ااال
إلععال
أجرى باي ) (Bai, 2012دراسة بعنوان :استكشاف ديناميات الشائعات حول وسائل ااإل
ملحتوى الصيني؛ Exploring the Dynamics of Rumors on Social Media in the Chinese
يف اامل
 ، Content,هدفت إىل التع ُّرف عىل آلية انتشار الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي يف الصني ،باعتامد
أداة االستبانة ( 22سؤاالً) ،مستخدما ً عدة مداخل نظرية لصياغة إطار التحليل ،وت َّم جمع البيانات من عينة
عشوائية ،بلغت( )384مستخدما ً من مستخدمي اإلنرتنت الصينيني ،وأظهرت النتائج أ َّن شبكة (صيونكس) قد
وسعت من تأثري الشائعات عىل اإلنرتنت بوساطة مواقع التواصل االجتامعي .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا
َّ
الحالية يف كونها تسلط الضوء عىل انتشار الشائعات يف وسائل اإلعالم يف الصني ،بينام تركز دراستنا الحالية
عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.

وأجرى سيوا وآخرون )(Seo et al., 2012دراسة بعنوان :استكشاف مصادر الشائعات يف الشبكات
امعية؛  ،Identifying rumors and Their Sources in Social Networksوقد هدفت الدراسة إىل
الجتتام
ااال
استكشاف وتحديد مصادر الشائعات ،وركز الباحثان عىل دراسة كيفية تسكني  Mitigationاالدعاءات الكاذبة عىل
الشبكات االجتامعية ،وذلك عىل محورين ،أولهام :كيفية التحقق من مصادر الشائعات يف ظل الغياب الكامل
للمعلومات حول املصدر ،وثانيهام :كيف نفرق بني االدعاءات الكاذبة والشائعات من جهة ،واملعلومات
متها أن تقوم
الحقيقية من جهة ثانية ،وللتوصل إىل ذلك ت َّم زرع نقاط ْ
رص ٍد عىل الشبكة َ Monitor Nodeمه َّ
بتصنيف املعلومات التي تستقبلها ،وتم تصنيف الشائعات وفقا ً ملصادرها ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن
ٍ
رصد مصادر
وجود عد ٍد
ميكِّننا من ْ
كاف من نقاط الرصد املراقبة التي يتم زر ُعها عىل مواقع التواصل االجتامعي ُ
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الشائعات .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تركز عىل تحليل مراكز الشائعات يف شبكات
التواصل االجتامعي ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.
وجاءت دراسة زاو وآخرون ) ،(Zhao et al., 2014بعنوان :منوذج انتشار الشائعات مع تقدير آللية تفنيد
امعي Identifying Humors And Their Sources In Social Networks؛
الجتتام
الشائعات مبواقع التواصل ااال
بهدف تطوير منوذج لكيفية انتشار الشائعات ،مع األخذ بعني االعتبار آلية رفضها أو تنفيذها ،حيث أكد الباحثون
عىل أن السنوات األخرية شهدت اهتامما ً متزايدا ً باإلدارة الفعالة النتشار الشائعات يف مواقع التواصل
االجتامعي ،ويصف الباحثون العملية املستمرة النتشار الشائعة عن طريق إحصاء آلية تكذيبها وتفنيدها يف
الشبكات االجتامعية املتجانسة ،وأشارت نتائج البحث إىل وجود عقبات خطرية تسهم بشكل سلبي يف عملية
تفنيد ودحض الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها
تبحث يف طرق نرش الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم
األردين يف محاربة الشائعات.
امعية :دور شبكات التواصل
الجتتام
الم ااال
إلععال
رينر) (Kynar, 2016بعنوان :الشائعة يف وسائل ااإل
أما دراسة ككري
ىل الشائعات يف جامعة إسطنبول؛ Rumor in Social Media: Role of Affect During Social
امعي ععىل
الجتتام
ااال
 Movement Istanbul Seihir Universityفقد هدفت إىل التع ُّرف عىل دور الشائعات يف عرص وسائل
التواصل االجتامعي ،من خالل تناول وسائل التواصل االجتامعي ،والتي وفقا ً لنتائج البحث ،لها تأثري كبري عىل
الحياة اليومية للناس ،ومع ذلك ،فإ َّن املعلومات التي تنترش يف املواقع االجتامعية من خالل مثل هذه األحداث
ال يتم التحقق منها دامئا ً ،إذ تجد الشائعات أرضية خصبة يف وسائل التواصل االجتامعي خالل األحداث واألزمات،
االدعاء بأن الشائعات هي يف األساس ظاهرة سلبية سهلة ،من املهم أن ننظر إىل أبعد من ذلك يف اآلليات التي
تنشئ وتنترش الشائعات من خاللها .وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف موضوع
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انتشار الشائعات يف تركيا من خالل شبكات التواصل االجتامعي ،ومل تتناول دور اإلعالم يف محاربة الشائعات
كام تناولته دراستنا.
وأجرى زهاو واخرون ) ( Zhao et al., 2016دراسة بعنوان :استكشاف شائعة مكافحة السلوك ععىل
ىل
امعية Exploration Of Rumor Combating Behavior On
الجتتام
ألزمة ااال
امعي يف سياق ااأل
الجتتام
وسائل التواصل ااال
Social Media The Context Of Social Crisis؛ بهدف فهم تشكيل شائعات وسائل التواصل االجتامعي يف
ي واحد بناء عىل
أثناء األزمات ،من خالل دمج نظرية السلوك املخطط ومنوذج التنشيط املعياري يف إطا ٍر نظر ٍّ
عينة مكونة من  394من مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي ،وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصايئ الوصفي
نوعني مختلفني من الفجوات ،متثل يف (الوعي بالنتائج امللبية الناجمة عن الشائعات ،واملسؤولية املنسوبة
للعواقب الضارة ،والشعور بااللتزام والنية السلوكية ملكافحة الشائعات) ،كام أظهرت نتائج التحليل أن النموذج
املقرتح لديه مستوى جيد من قوة التنبؤ بالشائعة املؤيدة للمجتمع ملكافحة السلوك ،كام دعمت النتائج
جميع العالقات املفرتضة بني بنيات النموذج ،باستثناء التأثريات املبارشة للمعايري الذاتية ،والسيطرة السلوكية
املتصورة عىل النية السلوكية ،والتحقق من األدوار الوسيطة للبنيات النموذجية ،عىل وجه الخصوص ،وكانت
ٍ
تنبؤات بسلوك مكافحة
املعايري الذاتية ،والسيطرة السلوكية املتصورة ،والوعي بالنتائج السلبية ،أه َّم ثالثة
الشائعات الفعيل .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف أساليب محاربة الشائعات،
والحد من تأثرياتها عىل املجتمع.
ىل التع ُّرف
ألمني يف التصدي للشائعات" إإىل
الم ااأل
إلععال
ملعنونة بـ" :دور ااإل
وهدفت دراسة السبيعي( )2016اامل
عىل األساليب املناسبة لإلعالم األمني يف التصدي لخطر الشائعات ،وجهود العالقات العامة يف رشطة الرياض
يف التوعية األمنية بأخطار الشائعات ،املعوقات التي تحد من دور اإلعالم األمني يف الوقاية من خطر الشائعات،
ومعرفة الفروق ذات الدالالت اإلحصائية بني مجتمع الدراسة حيال دور اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات
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وفقا ً ملتغرياتهم الشخصية والوظيفية .تكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملني يف رشطة الرياض ،وعددُهم
اإلجاميل ( )750فردا ً ،واستخدم الباحث منهج املسح االجتامعي بأسلوب الحرص الشامل ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة :أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة عىل األساليب املناسبة التي يستخدمها اإلعالم
األمني للتصدي للشائعات ،وأبرز هذه األساليب( :الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطرف
عليها ،وإصدار نرشات تهتم بتوعية األفراد وتحذيرهم من نرش الشائعات) .وأوضحت النتائج أن أفراد مجتمع
الدراسة موافقون عىل املعوقات التي تواجه اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات ،وأبرز هذه املعوقات:
(انخفاض الوعي بني أفراد املجتمع ،وعدم وجود حساب تفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت ،ووجود فروق يف اتجاهات
أفراد مجتمع الدراسة باختالف طبيعة العمل) .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور
اإلعالم يف التصدي للشائعات ،حيث ركزت دراستنا الحالية عىل وسائل اإلعالم بشك ٍل عا ٍّم ،بينام ركزت دراسة
السبيعي عىل اإلعالم األمني.

ريات السلبية
الم الجديد يف مواجهة التأثثري
إلععال
ملعنونة بـ" :دور وسائل ااإل
امن( )2016اامل
وهدفت دراسة سلييام
ملتعددة :دراسة تحليلية
ملنصات اامل
رتاتيجية اامل
سرت
ملجتمع السعودي باستخدام اس
ىل اامل
إلرهاب ععىل
ملرتبطة بااإل
للشائعات اامل
رتح" إىل بلورة رؤية لتعزيز وتفعيل دور وسائل اإلعالم الجديد يف مواجهة تأثريات
قرت
وميدانية ،مع تصور مق
الشائعات املرتبطة باإلرهاب باستخدام اسرتاتيجية معلوماتية تعتمد عىل املنصات املتعددة ،عرب مواقع
التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين ،ووضع تصور لضبط استخدام تلك املواقع ،واملبادرة باملعلومات
الوقائية التي ت ُعد بناء عىل تتبع اتجاهات "التنقيب عىل املعلومات عرب اإلنرتنت  Web Miningلدى الجمهور"،
سواء عىل الحواسيب الشخصية ،أو الهواتف الذكية ،وتوفري نظام معلومايت ميتلك القدرة عىل رصد الشائعات
يف توقيت مبكر لحظة إطالقها من خالل "نقاط رصد"  Monitor Nodesعىل تلك املواقع ،عىل أن تكون عملية
تداول املعلومات الصحيحة للرد عىل هذه الشائعات من خالل منظومة املنصات املتعددة Multi- Platforms
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التي متتلك القدرة عىل الوصول باملعلومة إىل كل فئات الجمهور .وتم استخدام منهج املسح ،وتم تطبيق
الدراسة عىل عينة قدرها  400مبحوث 50( :مبحوثا ً من الخرباء الذين لهم صلة ودراية معرفية ومعلومات كافية
يف مجال البحث ،و 50مبحوثا ً من اإلناث) ،و 300مبحوث من الذكور من الجمهور العام املستخدمني ملواقع
التواصل االجتامعي .وجميع مفردات العينة من السعوديني املستخدمني ملواقع التواصل االجتامعي ووسائل
اإلعالم الجديد ،ويتضح أن أول هذه األهداف وأكرثها انتشارا ً لدى عينة الدراسة هو "التواصل والحديث مع
األصدقاء"  ،Chattingوتبني أن "التفقه يف الدين ،والحصول عىل املعلومات الدينية" هو املجال األول الذي
يهتم به املستخدمون لإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتامعي ،ثم املجال الريايض ،ثم االهتامم بالرتاث
الحضاري ،يليه االهتامم بالجوانب السياسية .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور
اإلعالم يف محاربة الشائعات ،والحد من تأثرياته السلبية عىل املجتمع.

المية يف
إلععال
ملعنونة بـ :دور الشائعات ااإل
وهدفت دراسة زيلتوكينا ) (Zheltukhina et al., 2016اامل
ىل البحث يف دور الشائعات يف
ملجتمع الحديث  Role Of Media Rumors In The Modern Societyإإىل
اامل
املجتمع ،واستخدام الشائعات اإلعالمية كآلية تأثري عميل يف العرص الحديث ،تناول البحث الرسائل املطبوعة
واإللكرتونية وارتباطها بالشائعات ،كام تناولت أساليب تحليل دور الشائعات يف املجتمع الحديث ،االستقرايئ،
وصفية ،ومقارنة املعرفية والخطابية ،الداليل ،وذلك يف سبيل تحليل الشائعات املعقدة يف الخطاب اإلعالمي
الحديث ،حيث هدفت إىل تحديد دور الشائعات اإلعالمية يف املجتمع الحديث ،وطرق التحليل املتوقعة
مستقبالً لتطوير علم دراسة الشائعات ،ونظريات االتصال ،وخرجت الدراسة بأن وسائل اإلعالم تحاول تحقيق
وظيفة نرش الشائعات ،من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق وال ُح َجج املوضوعية.
وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف توظيف الشائعات اإلعالمية باستخدام وسائل
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االتصال الحديثة ،وتحليل طبيعة الشائعات ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة
الشائعات.

ريها يف تشكيل الرأي
ربكة وتأثثري
فرب
ملف
ألخبار اامل
ملعنونة بـ" :إشكاليات ااأل
ام هدفت دراسة الدليمي( )2018اامل
ككام
العام" إىل بحث إشكال يات األخبار املفربكة وتأثريها يف تشكيل الرأي العام ،من خالل استطالع آراء أساتذة
االتصال واإلعالم يف الجامعات األردنية من خالل الدراسة املسحية بأسلوب الحرص الشامل ملجتمع البحث ،وقد
أظهرت الدراسة أن النسبة الكربى من أفراد عينة الدراسة لديهم خربة يف العمل الصحفي تزيد عىل  15سنة،
ولديهم خربة يف التدريس ترتاوح ما بني  15-11سنة ،وظهر أن درجة مدى إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من
حيث املفهوم واألهداف واألخطار قد حصلت عىل درجات مرتفعة ،وكشفت أن مدرس اإلعالم يرون أن األخبار
املفربكة تجعل الفرد يف حري ٍة بني تصديق مضمونها أو تكذيبه؛ ما يؤثر عىل مصداقية املوقع بدرجة متوسطة،
وحددت الدراسة بعض الدوافع العتامد الصحفيني األردنيني عىل األخبار املفربكة يف عملهم ،منها :دوافع
التحذير ،واالبتزاز ،وإثارة الفضول ،والتسلية ،والتنفيس ،وقياس الرأي العام .ركزت دراسة الدليمي عىل البحث يف
تأثري األخبار املفربكة عىل تشكيل الرأي العام األردين ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم األردين يف
محاربة الشائعات.
رتويج للشائعات وآليات التصدي لها؛
الم الجديد يف اللرت
إلععال
ين( )2019دراسة بعنوان" :دور ااإل
وأجرى قرووين
ني" ،هدفها بيان دور اإلعالم الجديد يف الرتويج للشائعات وآليات
المييني
إلععال
الم وااإل
إلععال
ىل أساتذة ااإل
دراسة ميدانية ععىل
التصدي لها ،حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحلييل كمنهج كيل ،يعتمد عىل تجميع الحقائق واملعلومات،
ثم مقارنتها وتحليلها وتفسريها؛ للوصول إىل تعميامت مقبولة ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي مستخدما ً
منهج املسح ،ومستهدفا ً مسح أساليب املامرسة بالنسبة لإلعالميني املستخدمني لإلعالم الجديد .وقد خرجت
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نتائج البحث بأن %80 :من مجتمع البحث يرون أن لوسائل اإلعالم الجديد دورا ً يف ترويج الشائعات %65 ،من
مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن مواقع التواصل االجتامعي بيئة خصبة لنمو الشائعات .و  %70من
مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن اإلعالم الجديد ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات ،يف حني
 %28موافقون ،وذهب  %1إىل أنهم غري موافقني ،وهي النسبة نفسها ملن ليس لهم رأي محدد ،وغابت نسبة
من ال يوافقون بشدة .وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور اإلعالم يف محاربة
الشائعات والحد من تأثرياته السلبية عىل املجتمع ،حيث تختلف دراستنا عن دراسة القروين يف كونها تركز عىل
دور اإلعالم بوسائله املتعددة يف محاربة الشائعات ،بينام ركزت دراسة القروين عىل اإلعالم الجديد.

وأوضح الربابعة( )2019يف دراسته" :الشائعة وتداعياتها وأخطارها وسبل مواجهتها من وجهة نظر الضباط
مللكية" مفهوم الشائعة ،والتعرف عىل أسبابها واآلثار املرتتبة عىل انتشارها،
رشطة اامل
ميية اللرش
ني يف أكاددمي
سني
الدراس
وسبل مواجهتها من وجهة نظر الضباط الدراسني يف أكادميية الرشطة امللكية ،والبالغ عددهم ( )115من
مختلف وحدات وإدارات األمن العام يف مديرية األمن العام لعام ( ،)2019وتم أخذ عينة عشوائية بلغ حجمها ()40
مفردة ،وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أهمها :سهولة إنتاج املعلومات ونرشها والحصول عىل السبق
الصحفي من قبل املواقع اإلخبارية ،وقلة الوازع الديني من األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات،
وهناك أثر كبري النتشار الشائعات يتمثل يف إثارة الفنت والرصاعات ،والريبة وانعدام الثقة ،واملساس باألمن
الوطني ،واإلساءة إىل الرموز الوطنية ،وأوىص الباحث يف دراسته مبجموعة من التوصيات ،أهمها :زيادة الرقابة
عىل مواقع التواصل االجتامعي بكافة أنواعها ،وبناء قاعدة بيانات تحتوي أسامء منتجي الشائعات ومروجيها؛
لالستفادة منها يف مواجهة انتشار الشائعات .وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية من حيث الرتكيز عىل
محاربة الشائعات وأساليب محاربتها ومجتمع الدراسة ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف
محاربة الشائعات.
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رش الشائعة لدى
امعي يف ننرش
الجتتام
امت( )2019دراسة بعنوان" :أثر شبكات التواصل ااال
ام أجرى النعييام
ككام
ىل التعرف عىل أثر شبكات
ألردنية" ،هدفت إإىل
الب الجامعات ااأل
طال
ىل عينة من ط
الشباب الجامعي؛ دراسة تطبيقية ععىل
التواصل االجتامعي يف نرش الشائعة لدى الشباب الجامعي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )200طالب وطالبة،
وهي دراسة تطبيقية عىل عينة من طالب الجامعات األردنية ،ولغرض جمع البيانات تم تطوير استبانة تكونت من
مجالني ،وتضمنت ( )9فقرات ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي
ساهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة ،وباألخص تطبيق واتساب ،واالفتقار إىل املعرفة
أو القدرة لدى الشباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة من مصدرها ،وضعف اإلعالم بكل أنواعه يف بيان
اآلثار السلبية لإلشاعة عىل األمن الفكري واالجتامعي واالقتصادي للمملكة .وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا
الحالية من حيث هدف الدراسة ،حيث ركزت دراسة النعيامت عىل دور شبكات التواصل االجتامعي يف نرش
الشائعة ،بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات.

امعي وأثر ذلك ععىل
ىل
الجتتام
المي يف شبكات التواصل ااال
إلععال
وأجرى مراد( )2019دراسة بعنوان" :التضليل ااإل
ىل التع ُّرف عىل ظاهرة التضليل اإلعالمي والشائعات املنترشة عرب
تشكيل الرأي العام" ،هدف من خاللها إإىل
منصات التواصل االجتامعي ،وانعكاس هذه الظاهرة عىل تشكيل الرأي العام ،وسبل معالجته .اعتمد البحث عىل
منهج دراسة الحالة ،القائم عىل طريقة جمع املعلومات؛ بهدف التحليل املعمق للحالة تحليالً موضوعيا ً ،تم
تحديد الحالة (التضليل اإلعالمي) وتحديد مشكلة (انتشار التضليل والشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي)،
وتم استخالص عدد من النتائج ،منها :أنَّ ظاهرة التضليل اإلعالمي تهدد مصداقية وسائل اإلعالم برمتها ،وأن
عددا ً كبريا ً من وسائل اإلعالم العاملية تقع فريسة األخبار الكاذبة واملفربكة ،وأوصت الدراسة وسائل اإلعالم
الوطنية ،ومؤسسات املجتمع املدين ،مبكافحة الشائعات ،وبيان الحقائق للجمهور كام هي .ركزت دراسة مراد
عىل البحث يف انتشار ظاهرة التظليل اإلعالمي ،ومن ضمنها الشائعات عرب منصات التواصل االجتامعي،
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وانعكاس ذلك عىل تشكيل الرأي العام األردين ،وكيفية الحد من ظاهرة التضليل اإلعالمي يف وسائل التواصل
االجتامعي ،يف حني جاءت هذه الدراسة لتبحث يف توظيف وسائل اإلعالم األردنية يف الحد من انتشار الشائعات
بأنواعها وأشكالها املتعددة.
ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي ت َّم عرضُ ها يف كونها من الدراسات الحديثة التي تبحث
يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني عىل االتصال يف األردن ،حيث إ َّن أيَّا ً من
يل
ومنهجي من وجهة نظر
الدراسات السابقة التي تم عرضها مل تتناول موضوع الدراسة الحايل بشكل تفصي ٍّ
ٍّ
اإلعالميني يف األردن ،كذلك تتميز هذه الدراسة مبحاولتها استطالع آراء القامئني باالتصال يف وسائل اإلعالم
الرسيمة األردنية للوقوف عىل فاعلية وأساليب تعامل اإلعالم مع مشكلة الشائعات؛ كونهم األقدر عىل التعامل
مع مشكلة الشائعة يف ضوء تزايد انتشار الشائعات بشكلٍ كبريٍ يف املجتمع األردين ،وقد استفاد الباحث من
الدراسات السابقة يف ع ْرض اإلطار النظري ،والدراسات السابقة ،وتصميم أداة الدراسة.

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
ومفاهيمي عن
ي
اعتمدت الدراسة املنهج املسحي ،وهي دراسة وصفية ،وذلك يف تقديم إطا ٍر نظر ٍّ
ٍّ
الشائعات واإلعالم ،وت َّم استخدام االستبانة يف جمع بيانات الدراسة وتحليلها وفق أسس علمية منهجية؛
للوصول إىل نتائج واقعية عن املشكلة التي تتم دراستها ،ويع ُّد هذا املنهج مناسباً للجانب امليداين من هذه
الدراسة.
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مجتمع الدراسة وعينتها
مجتمع الدراسة من القامئني باالتصال يف التلفزيون األردين ووكالة األنباء األردنية "برتا" وصحيفة الرأي
تكون
ُ
األردنية ،البالغ عددهم ( )397إعالميا ً ،وكام هو مبني يف الجدول اآليت:

وسيلة اإلعالم

جدول رقم ( :)1مجتمع الدراسة وع ّينته
العدد

العينة

النسبة إىل مجتمع البحث %

85

46

%29.3

وكالة األنباء األردنية برتا

160

صحيفة الرأي األردنية

152

التلفزيون األردين

املجموع

%20.4

32
79

397

%50.3
%100

157

اعتمد الباحث العينة العشوائية املتاحة ،وقد تكونت من ( )157مبحوثا ً من مجموع ( )397إعالميا ً ،هم

مجتمع البحث كام هو موضَّ ح يف الجدول رقم ( )1أعاله.
الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة:

جدول رقم ( :)2التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة (ن=)157

املتغري

العمر

الجنس

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

أقل من  30سنة

47

29.9

 40-36سنة

27

17.2

 35-30سنة

 41سنة فأكرث

43

27.4

ذكور

77

49.0

ثانوية عامة

12

7.6

بكالوريوس

64

ماجستري

45

28.7

دكتوراه

13

8.3

 5سنوات فاقل

72

45.9

 10-5سنوات

43

27.4

 15-11سنة

17

10.8

 16سنة فأكرث

25

15.9

إناث

دبلوم

املؤهل العلمي

الخربة

40

25.5

دبلوم عايل

80
10
13

51.0
6.4

40.8
8.3
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املتغري

املنصب الوظيفي يف
املوقع اإلخباري

مكان العمل

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

رئيس تحرير

7

4.5

سكرتري تحرير

5

3.2

محرر مسؤول

10

6.4

محرر

24

15.3

رئيس قسم

20

12.7

كاتب صحفي

24

15.3

مراسل صحفي

26

16.6

املنصب اإلداري

41

26.1

التلفزيون األردين

46

29.3

وكالة األنباء األردنية

32

20.4

الصحافة األردنية

79

50.3

تشري بيانات الجدول رقم ( )2إىل أن أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر أقل من  30سنة،
والبالغة ( ،)%29.9ثم جاءت نسبة متثيل الفئة العمرية  41سنة فأكرث ،والبالغة ( ،)%27.4وأدىن نسبة متثيل
لفئة العمر  40-36سنة ،والبالغة ( .)%17.2ومن حيث الجنس ظهر أن النسبة العليا من اإلناث ،والبالغة
( )%51.0مقابل ( )%49.0للذكور .كام وتشري بيانات الجدول إىل أ َّن النسب العليا من أفراد عينة الدراسة من
حملة درجة البكالوريوس ،والبالغة ( ،)%40.8ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل (.)%28.7
وفيام يتعلق بالخربة وجد أن النسبة الكربى لذوي الخربة  5سنوات فأقل ،والبالغة ( ،)%45.9ثم جاءت
نسبة متثيل ذوي الخربة  10-5سنوات فأكرث ،والبالغة ( ،)%27.4فيام بلغت أدىن نسبة متثيل لذوي الخربة -11
 15سنة ،والبالغة ( .)%10.8أ َّما من حيث املنصب الوظيفي فتشري البيانات إىل أنَّ أعىل نسبة متثيل كانت
للمناصب اإلدارية ،والبالغة ( )%26.1وأدىن نسبة متثيل لسكرتري التحرير ،والبالغة ( .)%3.2كام وتوضح بيانات
الجدول توزيع أفراد الدراسة عىل مواقع العمل الثالثة :فيالحظ أ َّن نصف أفراد الدراسة من العاملني يف الصحف

28

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

رامي حداد  -د .كامل خورشيد

األردنية وبنسبة بلغت ( ،)%50.3ثم جاءت نسبة العاملني يف التلفزيون األردين يف الدرجة الثانية بنسبة
( ،)%29.3فيام جاءت نسبة العاملني يف وكالة األنباء األردنية يف الدرجة الثالثة بنسبة (.)%20.4
الوسائل واملنصات اإلعالمية األكرث مساهمة يف نرش الشائعات
يعرض الجدول اآليت أكرث الوسائل واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعات:
جدول رقم ( :)3أكرث الوسائل واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعات
املتغري

النسبة املئوية

فئات املتغري /وسائل  /منصات

التكرار

شبكات التواصل االجتامعي

137

87.3

املواقع اإللكرتونية األردنية

7

4.5

محطات التلفزيون املحلية

4

2.5

وكاالت األنباء العربية

3

1.9

محطات التلفزيون العربية

4

2.5

الصحف واملجالت العربية

1

0.6

الصحف واملجالت األجنبية

1

0.6

أكرث الوسائل اإلعالمية مساهمة
يف نرش الشائعات

%

وتشري بيانات الجدول رقم ( )3إىل أنَّ رأي أفراد الدراسة يف أكرث الوسائط اإلعالمية نرشا ً للشائعة أشاروا
إىل وسائل التواصل االجتامعي بنسبة طاغية بلغت ( ،)%87.3ثم يف الدرجة الثانية املواقع اإللكرتونية األردنية
بنسبة (.)%4.5

أداة الدراسة
ٍ
تم االعتامد عىل االستبانة بشكلٍ
رئيس باعتبارها جهدا ً علميا ً منظامً للحصول عىل بيانات ومعلومات
مها لتناسب أغراض الدراسة وأسئلتها؛ الستطالع آراء واتجاهات
عن الظاهرة موضوع الدراسة ،والتي تم تصمي ُ
أفراد عينة الدراسة يف موضوع الدراسة.
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تصحيح أداة الدراسة
ممت مقاييس الدراسة وفق مقياس (ليكرت) الخامس ،والثاليث ،بحيث تأخذ اإلجابات عن فقرات
ُ
ص ِّ
مقياس دوافع انتشار الشائعة ،ومقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة ثالثة مستويات،
مقياس :أسباب انتشار الشائعة ،ومقياس آثار انتشار
وهي( :أوافق ،ومحايد ،وال أوافق) ،وتأخذ اإلجابات عن
َ
الشائعة عىل املجتمع األردين ثالثة مستويات أيضا ً ،وهي( :أحيانا ً ،ونادرا ً ،وأبدا ً) وأعطيت اإلجابات األوزان اآلتية:
( )1 ،2 ،3عىل التوايل .وبهدف تحديد درجة املوافقة ،ت َّم استخراج مدى املقياس بطرح أدىن املستويات من
أعالها  ، 2 =1-3ثم بقسمة مدى املقياس عىل ( )3يظهر طول الفئة =  0.66وبناء عىل متوسطات اإلجابات ،تم
اعتامد الفئات اآلتية:
 :1.66-1.00درجة منخفضة ،و :2.33-1.67درجة متوسطة ،و :3.00-2.34درجة مرتفعة
أ َّما مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات فتأخذ اإلجابات عن فقراته خمسة مستويات
للموافقة ،وهي( :بدرجة كبرية جدا ً ،بدرجة كبرية ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة نادرة) ،وأعطيت األوزان (،5
 )1 ،2 ،3 ،4عىل التوايل ،وبهدف تحديد درجة املوافقة ت َّم ما يأيت :استخراج مدى املقياس=  4 =1-5بقسمة
مدى املقياس عىل ( ،)3وهي عدد املستويات=  1.33وهو طول الفئة .وتم اعتامد الفئات اآلتية بنا ًء عىل
متوسطات اإلجابات :2.33-1.00 :درجة منخفضة ،و :3.67-2.34درجة متوسطة ،و :5.00-2.68درجة مرتفعة.
قياس الثبات
ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخيل ألداة الدراسة (املقاييس) ،تم استخدام اختبار (كرونباخ ألفا)،
وقد تراوحت قيم معامل الثبات بني()0.940-0.754؛ مام يشري إىل ثبات أداة الدراسة.
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جدول رقم ( :)4معامالت (كرونباخ ألفا) الختبار أداة الدراسة

عدد الفقرات معامل الثبات

املتغري

دوافع انتشار الشائعة

12

0.920

أسباب انتشار الشائعة

10

0.830

4

0.754

آثار انتشار الشائعة عىل املجتمع األردين

9

التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة

دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات

0.940
0.899

20

نتائج الدراسة
تم التوصل إىل النتائج
 -1فيام يتعلق باإلجابة عن السؤال األول" :ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟" َّ
عىل الن ْحو اآليت:
النسبي للشائعات املتداولة من وجهة نظر أفراد الدراسة (ن=)157
جدول رقم ( :)5التوزيع
ّ
الشائعات
سياسية

نعم

العدد
106

اقتصادية

119

عسكرية

40

أمنية

اجتامعية

استهداف الشخصيات العامة
إعالمية

91

%

67.5

26

58.0

37

75.8
25.5

138

87.9

125

79.6

109

العدد

69.4

15
67
4

17
13

ال

%

ال اعلم

العدد

%

23

14.6

16.6

25

23.6

29

2.5

15

9.6

42.7
10.8
8.3

50
31
19

15.9
18.5
31.8
9.6

19.7
12.1

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )5أ َّن النسبة العليا من أفراد عينة الدراسة من الصحفيني املبحوثني بنسبة
( )%87.9اعتقدوا بأنَّ أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية ،ويف الدرجة الثانية جاءت الشائعات اإلعالمية
بنسبة ( ،)%79.6يليها الشائعات االقتصادية بنسبة ( ،)%75.8وجاءت الشائعات التي تهدف إىل اغتيال
الشخصيات يف الدرجة الرابعة بنسبة إجابات ( ،)%69.4أ َّما الشائعات السياسية فجاءت يف الدرجة الخامسة
بنسبة إجابات ( ،)%67.5ويؤكد ذلك ما توصلت إليه دراسة الدليمي) ،)2018وظهر من خالل الدراسة أ َّن درجة
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مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
األردني في مواجهة الشائعات من وجهة نظر القائمين باالتصال
دور اإلعالم
ّ

ٍ
ُ
درجات مرتفعة ،وأ َّن
واألهداف ،واألخطا ُر ،قد حصلت عىل
إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من حيثُ  :املفهو ُم،
املجالني :االجتامعي ،واإلعالمي؛ وذلك كون الفرتة
هذه النتائج تشري إىل أن الشائعات يف مجملها ركَّزت عىل
ْ
التي طبقت فيها الدراسة املسحية كانت فرتة مكافحة انتشار فريوس كورونا املستجد ،وإجراءات الحظر
االجتامعي ،والعزل الصحي ،وسياسة اإلجراءات الرسمية التي صدرت بأوامر الدفاع التي خصصت لنجاح خطة
خلية األزمة ،كام تؤكد هذه النتيجة تزايد قناعات اإلعالميني بأ َّن وسائل اإلعالم غري التقليدية أسهمتْ يف إذكاء
خطاب ال ُعنف وإقصاء اآلخر .كام تأيت النتيجة يف سياق ما توصلت إليه دراسة الربابعة )2019م) من أ َّن سهولة
الديني ،من
الصحفي من قبل املواقع اإلخبارية ،وقلة الوازع
الس ْبق
إنتاج املعلومات ونرشها ،والحصول عىل َّ
ِّ
ِّ
األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات.

أهم الدوافع وراء ظهور الشائعات يف األردن؟"
 -2اإلجابة عن السؤال الثاين" :ما
ُّ

جدول رقم ( :)6قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس الدوافع امل ُح ِّركة
النتشار الشائعات يف األردن (ن=)157

الوسط

االنحراف

1

إثارة أزمات سياسية

7

1.49

0.68

ضعيفة

2

زعزعة األمن الوطني

4

1.62

0.74

ضعيفة

3

إثارة الرأي العام

12

1.20

0.46

ضعيفة

4

أهداف تخريبية

9

1.45

0.72

ضعيفة

5

اغتيال الشخصيات العامة

1

1.82

0.84

متوسطة

6

إساءة العالقة مع دول الجوار

3

1.75

0.79

متوسطة

7

إضعاف معنويات األفراد

11

1.35

0.65

ضعيفة

8

خلق أزمات داخلية يف البالد

10

1.45

0.72

ضعيفة

9

إضعاف املركز الدويل لألردن

2

1.79

0.78

متوسطة

10

التأثري عىل الوحدة الوطنية

6

1.52

0.74

ضعيفة

11

خلق أزمات اقتصادية وطنية

5

1.54

0.73

ضعيفة

12

خلق رأي عام سياس تجاه القضايا الوطنية

8

1.47

0.69

ضعيفة

1.54

0.52

ضعيفة

الدافع

رقم الفقرة

الدرجة الكلية
32

الرتبة

الحسايب املعياري

الدرجة
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أشارت نتائج تحليل الجدول رقم ( )6إىل وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل الدوافع املحركة لظهور
م
الشائعات يف األردن كانت تتعلق باغتيال الشخصيات العامة ،ومن ث َّم إضعاف املركز الدويل لألردن ،ومن ث َّ
أقل الدوافع هو الدافع املتعلق بإثارة الرأي العام؛ مام يشري إىل أ َّن
اإلساءة للعالقات مع دول الجوار .فيام كان ُّ
الدافع الرئيس لظهور الشائعات هو مهاجمة الشخصيات العامة ودورها الوطني ،مبعنى أ َّن الغاية هي زعزعة
االستقرار السياس ،وهذا النوع من الشائعات يف ظل الظروف السياسية واألمنية التي تحيط باملنطقة ،يبعث
عىل القلق ،وقد تكون له تداعيات خطرية عىل األمن الوطني الداخيل .أما الدافع الثاين للشائعات ،املتعلق
مبهاجمة مواقف اململكة الخارجية ومكانتها يف النظام الدويل وعالقات األردن مع دول الجوار ،فإنَّه يؤكد أ َّن
غالب الشائعات
دوافع الشائعات الرئيسة الفتنة ونرش الفوىض يف األردن ،وهو دافع مرتبط بالدافع األول؛ إذ إ َّن
َ
السياسية واألمنية خاصة يكون هدفها زعزعة االستقرار .وهذا ال يعني أنَّ الشائعات السياسية تستهدف فقط
زعزعة االستقرار ،فكل الشائعات مبا فيها االجتامعية واالقتصادية ميكن أن تحدث رشخا ً يف البناء املجتمعي ،أو
األمن الوطني ،أو االستقرار السياس.

أهم أسباب انتشار الشائعة يف األردن؟"
 -3اإلجابة عن السؤال الثالث" :ما
ُّ

جدول رقم ( :)7قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس أسباب انتشار الشائعة يف األردن
(ن=)157

رقم

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7

الفقرة

الرتبة

الوسط

الحسايب

املعياري

1.66

0.67

سهولة التأثر مبا ينرش من شائعات فيعاد نرشها

9

1.34

عدم وجود قوانني ملزمة تردع مروجي الشائعات

2

1.62

غياب الشفافية وتأخر الترصيحات الرسمية

4

مر ِّوجي الشائعات
صعوبة التح ِّري عن ُ

غياب الوعي الوطني بخطورة الشائعات

مر ِّوجي الشائعات
ضعف الوازع الديني لدى ُ

سهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة
نرشها

1
6
5
10

االنحراف

1.50
1.59
1.54
1.29

0.51
0.71
0.61
0.65
0.67

0.48

الدرجة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
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دور اإلعالم
ّ

8
9
10

الحصول عىل السبق الصحفي من قبل املواقع

اإلخبارية

صعوبة إخضاع شبكات التواصل للرقابة الرسمية

واملجتمعية

إنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية

الدرجة الكلية

8

1.39

0.57

ضعيفة

7

1.48

0.67

ضعيفة

3

1.61

0.69

ضعيفة

---

1.50

0.39

ضعيفة

بيَّنت الدراسة حسب جدول رقم ( )7وجود درجة ضعيفة من املوافقة لدى أفراد عينة الدراسة حول أسباب
انتشار الشائعات يف األردن ،واملتعلق بصعوبة التح ِّري عن ُمر ِّوجي الشائعات ،ومن ث َّم عدم وجود قوانني ملزمة
تردع مروجي الشائعات ،واملتعلق بإنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية ،فيام كان أقل األسباب املتعلق
م
بانتشار الشائعات يرتبط بسهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة نرشها؛ مام يشري إىل أنَّ أه َّ
أسباب انتشار الشائعات بالشكل الحايل من وجهة نظر اإلعالميني يف وكالة األنباء األردنية ،وصحيفة الرأي،
والتلفزيون األردين ،يرتبط بالنواحي الفنية املتعلقة بالوصول إىل مطلقي الشائعات ومروجيها ،سواء من داخل
اململكة أو خارجها ،باإلضافة إىل ضعف القوانني واألنظمة التي تضع العقوبات الرادعة ملطلقي الشائعات،
وصعوبة متابعة ومالحقة األشخاص الذين يقومون بتصميم املواقع اإللكرتونية ،ونرش الشائعات التي تهدد
األمن الوطني األردين ،وهذا يتفق مع دراسة ) Zhao et al(2014التي أشارت إىل وجود عقبات خطرية تسهم
بشكل سلبي يف عملية تفنيد ودحض الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي ،وما توصلت إليه دراسة
السبيعي( )2016التي أشارت إىل أ َّن هناك مجموعة مع ِّوقات يف التصدي للشائعات ،أبرزها :انخفاض الوعي
بني أفراد املجتمع ،وعدم وجود حساب تفاعيل عىل شبكة اإلنرتنت.
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 -4اإلجابة عن السؤال الرابع" :ما طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ من انتشار الشائعة يف األردن؟"

جدول رقم ( :)8قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ
رقم

الفقرة
1
2
3
4

من انتشار الشائعات (ن=)157

الوسط

الفقرة

الرتبة

الترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف األردن.

1

2.71

التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم

3

2.50

إنشاء مراكز متخصصة ملحاربة الشائعات.

املؤمترات الوطنية املتخصصة مبحاربة انتشار
الشائعات

الدرجة الكلية

4

االنحراف

الحسايب

املعياري

2.38

0.74

0.58
0.67

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2

2.69

0.58

مرتفعة

---

2.57

0.49

مرتفعة

بينت الدراسة حسب جدول رقم ( )8وجود درجة مرتفعة من املوافقة لدى القامئني باالتصال األردين عىل
اإلجراءات الوطنية للح ِّد من انتشار الشائعات يف األردن ،والتي تتمثل بالترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف
األردن ،وعقد املؤمترات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة ،ومن ث َّم التوعية اإلعالمية عرب مختلف
وسائل اإلعالم .فيام كان أضعف اإلجراءات يتعلق بإنشاء مراكز متخصصة ملحاربة الشائعة ،وذلك يف ضوء
اهتامم العاملني يف مجال اإلعالم مبحاربة الشائعات ،والحد من انتشارها ،وتوضيح أخطارها للرأي العام األردين.
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة السبيعي ( )2016التي أشارت إىل أنَّ أبرز األساليب املناسبة التي
يستخد ُمها اإلعالم األمني للتصدي للشائعات هي الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطرف
عليها ،وإصدار نرشات تهتم بتوعية األفراد ،وتحذيرهم من نرش الشائعات.

 -5اإلجابة عن السؤال الخامس" :ما دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف األردن؟ "

جدول رقم ( :)9قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة
رقم

الفقرة
1

الشائعات (ن=)157

الفقرة
تسهم املعلومات الدقيقة التي تقدمها وسائل

اإلعالم يف محاربة الشائعات

الرتبة
1

الوسط

النحراف
ااال

3.97

0.95

ملعياري
يب اامل
الحساايب

الدرجة
مرتفعة
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األردني في مواجهة الشائعات من وجهة نظر القائمين باالتصال
دور اإلعالم
ّ

رقم

الفقرة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

36

الفقرة
الحكومات األردنية جادة يف محاربة الشائعات

تضع الحكومات األردنية قيودا ً تح ُّد من قدرة وسائل
اإلعالم عىل محاربة الشائعات

تقوم وسائل اإلعالم بكشف الحقائق حول مواضيع

الشائعات

تسهم مصداقية وسائل اإلعالم يف محاربة الشائعات

تسهم ثقة الرأي العام األردنية بوسائل اإلعالم يف
محاربة الشائعات

تعمل وسائل اإلعالم األردنية يف البحث عن مصادر

الشائعات

تسهم وسائل اإلعالم يف بيان دوافع نارشي الشائعة

يقدم التلفزيون األردين معلومات موضوعية عن

موضوع الشائعات

تسهم التحقيقيات التلفزيونية يف بيان طبيعة

الشائعة.

تعزز وسائل اإلعالم من قدرة أجهزة الدولة عىل محاربة

الشائعات

يستضيف التلفزيون خرباء يف مجال الشائعات للح ِّد
من تأثرياتها عىل املجتمع األردين

يقدم التلفزيون األردين التقارير التي يصدرها (مرصد
أكيد ملصداقية اإلعالم األردين)

تعمل وكالة األنباء األردنية عىل نرش معلومات دقيقة

عن موضوع الشائعات

مفصلة عن
يقدم مراسلو وكالة األبناء األردنية تقارير
َّ
موضوع الشائعة.

يقوم اإلعالم األردين ببيان أخطار انتشار الشائعات يف
األردن

يقوم اإلعالم بالرد الرسيع واملعالجة املوضوعية

ملوضوع الشائعات

يعمل اإلعالم عىل فضح مصادر الشائعات.

تسهم الصحف اليومية يف توعية املجتمع مبوضوع

الشائعات.

الوسط

النحراف
ااال

5

3.59

1.20

6

3.53

1.21

متوسطة

12

3.43

1.31

متوسطة

9

3.50

1.19

متوسطة

2

3.76

1.13

مرتفعة

8

3.51

1.20

متوسطة

7

3.52

1.19

متوسطة

4

3.59

1.18

متوسطة

10

3.46

1.21

متوسطة

3

3.69

1.11

مرتفعة

11

3.44

1.19

متوسطة

17

3.06

1.34

متوسطة

16

3.15

1.35

متوسطة

14

3.17

1.32

متوسطة

13

3.42

1.35

متوسطة

15

3.15

1.40

متوسطة

19

2.92

1.44

متوسطة

20

2.91

1.45

متوسطة

الرتبة

ملعياري
يب اامل
الحساايب

الدرجة
متوسطة
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رقم

الفقرة
20

الفقرة
تقوم الصحف بعمل تحقيقيات حول موضوع

الشائعات.

الدرجة الكلية

الوسط

النحراف
ااال

18

2.96

1.42

متوسطة

---

3.39

0.76

متوسطة

الرتبة

ملعياري
يب اامل
الحساايب

الدرجة

كشفت الدراسة حسب جدول رقم ( )9وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل دور اإلعالم األردين يف
ٍ
إجابات بلغت ( ،)3.39وعىل مستوى فقرات املقياس نالحظ أ َّن ثالثا ً منها
مواجهة الشائعات بشكل عام مبتوسط
جاءت بدرجة مرتفعة ،و( ) 17فقرة بدرجة موافقة متوسطة ،وكانت أعىل درجات املوافقة عىل الفقرة التي تشري
إىل أنَّ املعلومات الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة الشائعات ،فيام تسهم ثقة الرأي العام
األردنية بوسائل اإلعالم يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات ،فيام تقوم وسائل اإلعالم اإلكرتونية والتقليدية
بدعم جهود أجهزة الدولة عىل محاربة الشائعات ،فيام كانت أدىن درجات املوافقة حول مساهمة الصحف
اليومية يف توعية املجتمع مبوضوع الشائعة ،وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة كرينر ( )2016 ,Kynarالتي
أشارت إىل أنَّ الشائعات تج ُد أرضية خصبة يف وسائل التواصل االجتامعي خالل األحداث واألزمات ،وهذا يتفق
مع ما توصلت إليه دراسة زيلتوكينا ( )2016 ,Zheltukhinaaالتي أشارت إىل أنَّ وسائل اإلعالم تحاول تحقيق
وظيفة نرش الشائعات ،من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق وال ُح َجج املوضوعية،
ودراسة القروين( )2019التي خلصت إىل أنَّ لوسائل اإلعالم الجديدة دورا ً يف ترويج الشائعات ،وأ َّن اإلعالم الجديد
ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات ،ودراسة النعيامت( )2019التي أسفرتْ نتائ ُجها عن أ َّن
التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي أسهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة،
وباألخص تطبيق (واتساب) ،واالفتقار إىل املعرفة ،أو القدرة لدى الشباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة
من مصدرها ،وضعف اإلعالم بكل أنواعه يف بيان اآلثار السلبية لإلشاعة عىل األمن الفكري واالجتامعي
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واالقتصادي للمملكة ،وكذلك تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة مراد( )2019من أ َّن ظاهرة التضليل
اإلعالمي تهدد مصداقية وسائل اإلعالم برمتها ،وأ َّن عددا ً كبريا ً من وسائل اإلعالم العاملية تقع فريسة األخبار
الكاذبة واملربكة؛ مام يشري إىل ضعف دور وسائل اإلعالم األردنية التي تم بحثها يف الح ِّد من تأثري الشائعات يف
املجتمع األردين ،حيث يظهر ضعف اإلعالم من خالل عدم انتشار ر ٍّد رسيع عىل الشائعات ،وكشف مصادرها،
وعدم قيام الصحف األردنية بعمل تحقيقات صحفية عن موضوع الشائعات ،وضعف دور التلفزيون األردين يف
التعامل مع أخطار الشائعات بشكلٍ كبريٍ ومستمر.

 -6اإلجابة عن السؤال السادس" :هل توجد فروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً
للمتغريات الشخصية والوظيفية؟"

جدول رقم ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات
املتغري
العمر

الجنس

تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية

فئة املتغري

أقل من  30سنة

 41سنة فأكرث

3.11

من  36– 40سنة
ذكر

أنثى

38

3.49
3.28

ثانوية عامة

3.57

بكالوريوس

3.46

ماجستري

3.29

دبلوم عايل

5سنوات فأقل

املنصب الوظيفي

3.71

0.65

من  30 – 35سنة

دكتوراه

سنوات العمل

3.50

0.69

3.33

دبلوم

املؤهل العلمي

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري

3.41
3.32
3.22
3.29

من  5- 10سنوات

3.55

أكرث من  16سنة

3.31

من  11 -15سنة
رئيس تحرير

سكرتري تحرير

محرر مسؤول

3.50
3.67
3.58
3.42

0.81
0.76
0.78
0.72
0.79
0.90
0.63
0.85
0.84
0.87
0.71
0.75
0.81
0.85
0.74
0.68
0.77
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املتغري

فئة املتغري
محرر

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري

رئيس قسم

كاتب صحفي

مراسل صحفي

املنصب اإلداري

مكان العمل

التلفزيون األردين

وكالة األنباء األردنية
الصحافة األردنية

3.70

0.57

3.42

0.86

3.29
3.39
3.15
3.66
3.34
3.24

0.91
0.78
0.66
0.74
0.71
0.76

تشري نتائج التحليل حسب جدول رقم ( )10إىل وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات ،ت ُعزى إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية ،وتبني وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور
اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (العمر،
والجنس ،ومكان العمل) ،وكانت الفروق لصالح الذكور.
كام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل،
واملنصب الوظيفي) ،والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات
الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة (العمر ،ومكان العمل) ،وبينت وجود فروق دالة
إحصائيا ً يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي العمر  41سنة فأكرث ،والفئة  40-36سنة،
ولصالح الفئة  40-36سنة ،ويالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور اإلعالم األردين
يف مواجهة الشائعات بني العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة األردنية ولصالح العاملني يف
التلفزيون األردين.
ويالحظ من بيانات الجدول ( )11وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تعزى
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إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية ،والختبار داللة الفروق تم استخدام تحليل التباين السداس:
جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً
املتغري املستقل

مجموع

للمتغريات الشخصية والوظيفية
درجات

متوسط

قيمة (ف)

الداللة

املربعات

الحرية

املربعات

العمر

4.884

3

1.628

3.245

الجنس

3.280

1

3.280

6.538

*0.012

املؤهل العلمي

0.933

5

0.187

0.372

0.867

سنوات العمل

2.071

3

0.690

1.376

0.253

مكان العمل

4.124

2

2.062

4.111

*0.018

3.117

7

0.445

0.888

0.518

1889.793

157

املنصب

الوظيفي
الكيل

املحسوبة

اإلحصائية
*0.024

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05

يتضح من جدول رقم ( )11وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )0.05=αيف دور اإلعالم

األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل االختالف يف (العمر ،والجنس،
ومكان العمل) ،حيث بلغت قيم (ف) املحسوبة لها ( )4.111 ،6.538 ،3.245عىل التوايل ،وبدالالت إحصائية
( ،)0.018 ،0.012 ،0.024وبحسب الجنس نجد من بيانات الجدول رقم ( )7أنها لصالح الذكور مبتوسط ()3.49
مقابل متوسط ( )3.28لإلناث .فيام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى
الداللة ( )0.05=αيف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية ت ُعزى إىل
االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل ،واملنصب الوظيفي) ،حيث بلغت قيم (ف) املحسوبة لها

( )0.888 ،1.376 ،0.372وبدالالت إحصائية ( .)0.518 ،0.253 ،0.867والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم
األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً للمتغريات الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة (العمر،
ومكان العمل) تم إجراء اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية:
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جدول رقم ( :)12نتائج اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعاً ملتغري العمر

العمر (أ)

أقل من  30سنة

العمر (ب)

متوسط االختالف الداللة اإلحصائية

من  30 – 35سنة

0.1689

 41سنة فأكرث

0.3873

من  36– 40سنة
أقل من  30سنة

من  30 – 35سنة من  36– 40سنة
 41سنة فأكرث

-0.2122-

0.674

-0.1689-

0.746

0.2184

0.580

-0.3811-

أقل من  30سنة

0.2122

من  36– 40سنة من  30 – 35سنة
 41سنة فأكرث

41سنة فأكرث

أقل من  30سنة

من  30 – 35سنة
من  36– 40سنة

0.746

0.3811
*

0.5995

0.087
0.203
0.674
0.203

*0.010

-0.3873-

0.087

-0.5995-

*0.010

-0.2184*

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05

0.580

يالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي
العمر  41سنة فأكرث ،والفئة  40-36سنة ،ولصالح الفئة  40-36سنة.
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار (شيفيه) لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة
الشائعات تبعاً ملتغري مكان العمل
مكان.العمل (أ)
التلفزيون األردين
وكالة األنباء األردنية
الصحافة األردنية

مكان.العمل (ب)

متوسط االختالف الداللة اإلحصائية

وكالة األنباء األردنية

0.3160

التلفزيون األردين

-0.3160-

0.157

التلفزيون األردين

*-0.4155-

*0.008

الصحافة األردنية
الصحافة األردنية

وكالة األنباء األردنية

*0.4155
0.0994

-0.0994-

* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≥0.05

0.157

*0.008
0.799
0.799

يالحظ من نتائج اختبار (شيفيه) وجود فروق دالة إحصائيا ً عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني
العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة األردنية ،ولصالح العاملني يف التلفزيون األردين.
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خالصة نتائج الدراسة

 .1إن أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر هي فئة أقل من  30سنة ( ،)%29.9ومن الجنس كانت
مقاربة ،اإلناث ( )%51.0و( )%49.0للذكور .أما النسب العليا من املستوى الدراس فقد كانت لحملة
درجة البكالوريوس البالغة ( ،)%40.8ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل ( .)%28.7وفيام
يتعلق بالخربة وجد أنَّ النسبة الكربى لذوي الخربة  5سنوات فأقل ،البالغة ( ،)%45.9ومن حيث املنصب
الوظيفي فتشري البيانات إىل أنَّ أعىل نسبة متثيل كانت للمناصب اإلدارية ( ،)%26.1وأ َّن نصف أفراد
الدراسة هم من العاملني يف الصحف األردنية (.)%50.3
 .2إن أكرث الوسائط اإلعالمية نرشا ً للشائعة هي وسائل التواصل االجتامعي ( ،)%87.3ثم املواقع
اإللكرتونية األردنية ( .)%4.5وإن أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية بنسبة ( ،)%87.9تلتها
الشائعات اإلعالمية بنسبة ( ،)%79.6ثم الشائعات االقتصادية بنسبة (.)%75.8
 .3إن أبرز الدوافع امل ُح ِّركة لظهور الشائعات يف األردن هي اغتيال الشخصيات العامة ،ومن ثم إضعاف
املركز الدويل لألردن ،ومن ثم اإلساءة للعالقات مع دول الجوار ،وإن أبرز العوامل املساهمة يف انتشار
الشائعات هو صعوبة التح ِّري عن ُمر ِّوجي الشائعات ،ومن ثم عدم وجود قوانني ملزمة تردع ُمر ِّوجي
الشائعات.
 .4إن أبرز اإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعات يف األردن هي الترشيعات الناظمة ملحاربة
الشائعات يف األردن ،وعقد املؤمترات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة ،ومن ث َّم
التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم .وإ َّن أكرث إجراء ملواجهة انتشار الشائعات هو أن املعلومات
الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة الشائعات ،وإسهام ثقة الرأي العام األردنية
بوسائل اإلعالم يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات.
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 .5وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تعزى إىل االختالف يف املتغريات
الشخصية والوظيفية (العمر ،والجنس) تعزى إحصائيا ً إىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعا ً
للمتغريات الشخصية والوظيفية التي ت ُعزى إىل االختالف يف (املؤهل العلمي ،وسنوات العمل،
واملنصب الوظيفي).

التوصيات
يف ضوء نتائج الدراسة السالف ذكرها فإنها تويص مبا يأيت:
-

العمل عىل تفعيل دور وسائل اإلعالم األردنية الرسمية يف محاربة الشائعات من خالل القيام بربامج حوارية
موسعة حول موضوع كل شائعة ،والعمل عىل تفنيدها بشفافية من خالل مختصني يف مجال اإلعالم.
َّ

 قيام وسائل اإلعالم بعقد دورات تدريبية لإلعالميني يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات ،والردوموضوعي يكون مقنعا ً للمتلقي.
عليها بشك ٍل رسيعٍ
ٍّ
 قيام وسائل اإلعالم مبتابعة الشائعات التي تنترش يف املجتمع األردين ،والرد عليها بشكل رسيع ،وتوضيح كافةدوافعها ،وأسباب نرشها.
-

العمل عىل تعزيز ثقة املشاهدين يف املجتمع األردين بالقنوات التلفزيونية ،ووكالة األنباء األردنية؛ ألن الثقة
مهامً يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات يف األردن.
بني وسائل اإلعالم واملتلقي تشكل عامالً
َّ

 إتاحة املعلومات العامة للمواطنني من خالل ضامن الحق يف املعلومات ،وإعادة تأسيس هذا الحق عىلاملامرسات الجيدة يف رسعة االستجابة الرسمية ،وملء الفراغ املعلومايت ،واملبادرة إىل تقديم املعلومات،
وإيجاد منافذ للمعلومات العامة.
 العمل عىل تنظيم ميثاق رشف لإلعالميني العاملني يف مختلف وسائل اإلعالم األردنية يُلز ُم الصحفيني بالتعاونمع األجهزة الحكومية ملحاربة الشائعات يف األردن.
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امللخص
تؤدي املشاركة السياسية الفعالة دورا أساسيا يف تعزيز الحكم الدميقراطي الرشيد ،وسيادة القانون مبا يحقق
الشفافية ومبدأ املساءلة التي تسهم بشكل رئيس يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
هدفت هذه الدراسة إىل التعريف باملشاركة السياسية ،وصور تطبيقها ،والوقوف عىل املامرسات
الدميقراطية ،ومقومات املشاركة السياسية يف األردن يف ضوء عملية اإلصالح السيايس ،واألوراق النقاشية
امللكية ،ودور وسائل االتصال واإلعالم باعتبارها رشيكا رئيسيا يف هذه العملية ،كام ناقشت الدراسة فرص
تحقيق التمكني الدميقراطي يف األردن.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،أهمها :أن التمكني الدميقراطي ال يتم إال من خالل التوافق بني منط العالقات
االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية يف املجتمع من خالل تحقيق دولة القانون واملؤسسات ،وأن
تحقيق رشوط اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي لتعزيز املشاركة الشعبية يف صنع القرار يتم من خالل
التعديالت الدستورية ،والترشيعات التي تقود يف النهاية إىل الحكومة الربملانية كام هو مشار يف األوراق
النقاشية امللكية .واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليل ،باإلضافة إىل منهج التحليل النظمي.
الكلامت املفتاحية :املشاركة السياسية ،األردن ،األوراق النقاشية امللكية ،االتصال واإلعالم.
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Abstract

Effective political participation plays a key role in promoting good democratic governance and
the rule of law in order to achieve transparency and the principle of accountability, which
contribute mainly to the process of political, economic and social development. This study
aims to define political participation and its application forms, and to identify democratic
practices and the elements of political participation in Jordan in light of the political reform
process and the royal discussion papers. The study also tackles the role of the means of
communication and media as a major factor in this process and discusses the opportunities
of achieving democratic empowerment in Jordan. The study found that democratic
empowerment is only achieved through social, economic, cultural and political relations
harmony in society by realizing the rule of law and institutions. Political, economic and social
reform that aims at enhancing popular participation in decision-making is carried out through
constitutional amendments and legislations that ultimately lead to parliamentary government,
as indicated in the royal discussion papers. The study followed the descriptive-analytical
approach, and the systemic analysis approach.
Key words: Political Participation; Jordan; Royal Discussion Papers; Media.
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خلفية الدراسة وأهميتها
املقدمة
تعد املشاركة السياسية من سامت املجتمعات واألنظمة السياسية الحديثة التي تشكل املظهر الرئيس
للنظام الدميقراطي الذي يستلزم بناء املؤسسات السياسية التي تسهم يف عملية االستقرار السيايس.
فاالستقرار السيايس يتحقق إذا ما كان هناك توافق بني عمليتي املشاركة السياسية من جهة ،واملأسسة
السياسية من جهة أخرى .فال ميكن ضامن االستقرار إال إذا تطورت املؤسسات السياسية بصورة تواكب التوسع
الرسيع يف قاعدة املشاركة السياسية؛ من أجل استيعاب القوى االجتامعية املهتمة باملشاركة يف عملية صنع
القرار.
من ثم ،فإن عملية التعبئة للقوى االجتامعية باتجاه املشاركة السياسية ،واالنخراط من ثم يف العمل السيايس
بنسب متزايدة ،يقتضيان رضورة بناء املؤسسات السياسية الالزمة الستيعابها ،ومن ثم استبعاد إمكانية لجوئها
إىل العنف؛ لفرض مشاركتها عىل النظام السيايس الحاكم عن طريق القوة وتقويض االستقرار السيايس ،وهذا
ما نادى به جاللة امللك من خالل األوراق النقاشية ،وطرحه لربنامج التمكني الدميقراطي للفراد والجامعات؛ إذ
تؤدي املشاركة السياسية الفعالة دورا أساسيا من خالل التعددية الشاملة :سياسيا ،وحزبيا ،وإداريا ،وثقافيا،
وإعالميا ،يف تعزيز الحكم الدميقراطي الرشيد ،وسيادة القانون مبا يحقق الشفافية ،ومبدأ املساءلة التي تسهم
بشكل رئيس يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،رافقت األوراق النقاشية أيضا مامرسات
أفضت إىل تحقيق الغاية من وجودها؛ كان ملخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية  2022م،
وقبلها اللجنة التي تشكلت عام 2011م ،حول إجراء حوار وطني حول اإلصالح السيايس واالقتصادي إال الدور
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الفاعل فيام يتعلق بالتعديالت الدستورية والترشيعات املرتبطة مبنظومة العمل السيايس ومراجعتها؛ من أجل
الوصول إىل الحياة الحزبية ،من ثم تشكيل حكومات برملانية عامدها األحزاب .
ستحاول الدراسة الوقوف عىل طبيعة املشاركة السياسية ،ومقومات مامرستها يف األردن ،بالطريقة التي
تحقق الهدف األسايس من وجودها.
الدراسات السابقة
 دراسة درادكة ( ،)2015أثر الربيع العريب عىل املشاركة السياسية؛ األردن منوذجا (2013-2011م) يتناولهذا البحث أثر الربيع العريب عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة ( ،)2013-2011حيث وصل
الباحث إىل وجود عالقة إ يجابية بني الربيع العريب ومؤرشات املشاركة السياسية األساسية والثانوية ،مثل:
العوامل املساعدة ،ومنها :ظهور قوى اجتامعية جديدة ،وسائل التواصل االجتامعي ،الرصاع بني القوى
السياسية والقيادات السياسية ،العنف والسلوك االحتجاجي ،واملطالب الفئوية واملناطقية واملجتمعية،
أما من حيث املؤرش الكل املرتبط بأنشطة املشاركة السياسية التقليدية وغري التقليدية فقد كانت
األنشطة التقليدية تتجه نحو التزايد :كاملسريات التي قامت بها بعض األحزاب ،وأحداث الشغب
واالحتجاجات العاملية املتعددة ،والحركات العاملية العشائرية القبلية ،وحراكات املناطق ،والحراكات
الشبابية ،أما من حيث زيادة الناشطني سياسيا باعتبار ذلك أحد أشكال مستويات املشاركة السياسية فقد
قامت فئة الشباب والتجمعات القبلية يف املناطق برفع املطالب التي تراوحت ما بني مطالب اقتصادية،
ومطالب سياسية دستورية .أما املؤرش املتعلق بدوافع املشاركة السياسية فقد كانت الدوافع الخاصة
للمشاركني سياسيا أكرث قوة إذ ارتبطت بتحقيق مصالح وقتية ،متثلت بإرضابات العامل ،أو مصالح غري
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منظمة ،قرابية مرتبطة بوجود املشاركني سياسيا يف منطقة جغرافية محددة ،أما من حيث متطلبات
املشاركة السياسية فربز استخدام وسائل التواصل االجتامعي وسيلة للحشد والتعبئة.
قام الباحث باختيار عدة فرضيات مرتبطة بأثر الربيع العريب عىل كل مستويات املشاركة السياسية وأشكالها،
ودرجة االهتامم السيايس ،واملطالب السياسية ،ودوافع املشاركة السياسية ،وتوفر متطلباتها ،وزيادة شدة
املنبهات السياسية؛ مام أدى إىل ظهور نتائج ،متثلت يف :ظهور قوى اجتامعية جديدة ،وتزايد أنشطة املشاركة
السياسية غري التقليدية ،وزيادة درجة الناشطني .أما من حيث املنهج املستخدم يف البحث فقد استخدم اقرتاب
تحليل الجامعة ،واقرتاب الدولة واملجتمع؛ كونهام األقرب إىل معالجة ظاهرة البحث املتمثلة للمشاركة
السياسية باعتبار من يقوم بها جامعات مختلفة :كالشباب ،والعشائر ،واألحزاب السياسية؛ للضغط عىل السلطة،
مع استخدام الباحث ملؤرشات كمية تتعلق بعدد االحتجاجات املختلفة ،ونسبة استخدام وسائل التواصل
االجتامعي ،كام استخدم الباحث أدوات تحليلية متعلقة بأسباب نشوء الحراكات االجتامعية الجديدة ،وطبيعة
العالقة بني القيادات السياسية وأشكال املشاركة السياسية.
 دراسة السويليمني ( )2016تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة(.)2015-1989
هدفت الدراسة إىل قياس مستوى تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن من وجهة نظر
القيادات الحزبية األردنية ،وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليل ،لتحليل البيانات التي تم جمعها ،سواء يف
الجانب النظري أو امليداين من الدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من القيادات الحزبية يف األحزاب السياسية
يف األردن .حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من ( )297من القيادات الحزبية وأعضاء األحزاب ،وقد توصلت
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الدراسة إىل وجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية عىل واقع التنشئة املجتمعية،
ووجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية عىل واقع املشاركة السياسية يف األردن،
ووجود تأثريات إحصائية للتنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية ،وأن التنشئة االجتامعية تفرس ()%57.6
من التباين يف املشاركة السياسية ،وهذا يشري إىل التأثري الواضح للتنشئة املجتمعية يف عملية املشاركة
السياسية ،وتويص الدراسة برفع مستوى الوعي السيايس لدى الشباب ،وقيام األحزاب السياسية بوضع برامج
عمل متكاملة واضحة األهداف والرؤيا؛ من أجل استقطاب الجامهري.
 وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها انطلقت يف رؤيتها من خالل طرح امللك عبد اللهالثاين للوراق النقاشية التي تناولت موضوع الدراسة املتعلق باملشاركة السياسية مبختلف الطرق
وصوال إىل تحقيق الحكومة الربملانية التي لن تتحقق من دون الترشيع املناسب لها ،والتعديل عىل
القوانني ذات العالقة ،وإجراء التعديالت الدستورية التي تحقق هذا الهدف.
مشكلة الدراسة
أسايس من اإلصالح أال وهو تعزيز املشاركة الشعبية يف صنع
تتحدد مشكلة الدراسة يف الوقوف عىل هدف
ي
القرار ،وأن االنخراط يف الحياة السياسية يشكل حقا وواجبا أساسيا لكل مواطن ،يقوم عىل أساس املواطنة
الفاعلة باعتبارها وسيلة لتحقيق مصلحة املجتمع ككل ،واإلصالح يكمن يف رضورة إيجاد الترشيع املناسب،
باإلضافة إىل إ جراء التعديالت الدستورية ،وهذا ما دعت إليه األوراق النقاشية امللكية ،واللجان اإلصالحية ،ويبقى
التطبيق العمل للنصوص النظرية األساس لتحقيق املشاركة السياسية املرجوة.
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أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل الوقوف عىل ما يأيت:
 -1التعريف باملشاركة السياسية وصور تطبيقها يف األردن
 -2مقومات املشاركة السياسية يف األوراق النقاشية امللكية والتطبيق الفعل لها.
أهمية الدراسة
تأيت أهمية الدراسة باعتبار األردن من الدول الساعية إىل مامرسة العمل السيايس بصورة دميقراطية
معارصة ،مبا يتوافق مع ثقافته واحتياجاته وتطلعاته ،باعتبار أن املشاركة السياسية مبدأ دميقراطي من
أهم مبادئ الدولة املدنية الحديثة؛ فقد احتل أهمية لدى صناع القرار متثلت بالترشيعات الالزمة لتحديث
املنظومة السياسية ،باإلضافة إىل التأكيد عليه يف األوراق النقاشية.
فرضية الدراسة
تفرتض الدراسة أنه كلام ترسخت األسس الدميقراطية يف النظام ،ويف بنية مؤسسات الدولة ،اتسعت دائرة
املشاركة السياسية بني املواطنني ،باعتبارهم رشكاء يف إدارة املجال العام بني الدولة واملجتمع ،وزادت
الثقة بني املواطنني والحكومات.
حدود الدراسة :

الحدود املكانية :األردن

مجتمع الدراسة :املجتمع األردين
الحدود الزمانية2022-2012 :
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منهجية الدراسة
 -1املنهج الوصفي التحليل
يسعى هذا املنهج إىل تحديد خصائص الظاهرة موضوع الدراسة ،ووصف طبيعتها ،ونوع العالقة بني
عنارصها ،واألسباب التي قادت إليها ،وربط كل ذلك بنتائج الدراسة يف كل املعالجات التي تضمنتها.
 -2منهج التحليل النظمي
عميد هذا املنهج هو ديفيد إيستون الذي يرى أن الظاهرة السياسية تتحرك بفعل عوامل خارجية وداخلية
تؤثر فيها ،ويطلق عليها (املدخالت  ،)Inputsوهذه العوامل أو املدخالت تتفاعل مع وسط نظامي تؤلفه
عنارص عدة وعملية التفاعل هذه التي يطلق عليها (العمليات  )Processيرتتب عليها نتائج يطلق عليها
(مخرجات  ،)Outputsومن خالل هذا املنهج ميكن التعرف عىل العوامل الخارجية والداخلية التي أثرت عىل
النظام السيايس وتفاعلت مع عنارصها ،وما ترتب عىل كل ذلك من نتائج ،وهذا املنهج تم اعتامده يف كل
املعالجات التي تناولتها الدراسة.
قامئة املحتويات
 املبحث األول :مفهوم املشاركة السياسية وواقعها يف األردن. املبحث الثاين :مقومات املشاركة السياسية يف األردن. -املبحث الثالث :رؤية نحو متكني الدميقراطية ومأسستها يف ضوء األوراق النقاشية امللكية.
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املبحث األول :مفهوم املشاركة السياسية وواقعها يف األردن
مفهوم املشاركة السياسية
يعترب مفهوم املشاركة السياسية من أكرث املفاهيم شيوعا يف العلوم السياسية إذ ترتكز عليه النظم
الدميقراطية والذي يقوم عىل االعرتاف بالحقوق املتساوية ،وعىل االعرتاف باآلخر واعتباره متكافئا ومتساويا
مع جميع نظرائه ،برصف النظر عن :الجنس ،أو الدين ،أو العرق ،أو النوع االجتامعي ،كام أن املشاركة ال بد أن
تسهم يف استبعاد الرصاع ،وتحل محله فكرة التعاون .أما يف املجال السيايس فتعد املشاركة حجر الزاوية يف
إعادة تركيب نظم السلطة ،وإتاحة الفرصة للجامعات املختلفة للمشاركة عرب آليات الدميقراطية.
وهذا املفهوم يشرتط وجود مواطنني يتوفر لديهم الشعور باالنتامء للوطن ،وبرضورة التعبري عن إرادته متى
توفرت لديهم اإلمكانيات املعنوية ووسائل التعبري ،وهذا ما يطلق عليه املواطنة الفاعلة .وعىل هذا األساس
يجري وصف النظام الدميقراطي بأنه النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة ،فمفهوم املشاركة السياسية يشمل
النشاطات التي تهدف إىل التأثري عىل القرارات التي تتخذها الجهات املعنية يف الدولة؛ ولذلك تعد املشاركة
السياسية مبدأ دميقراطيا من أهم مبادئ الدولة الحديثة ،مبدأ ميكننا أن منيز يف ضوئه األنظمة الدميقراطية
التي تقوم عىل املواطنة واملساواة يف الحقوق والواجبات من األنظمة االستبدادية التي تقوم عىل احتكار
السلطة.
وقد عرف كل من (صموئيل هنتنجتون) و(جون نلسون) املشاركة السياسية عىل أنها ذلك النشاط السيايس
الذي يرمز إىل مساهمة املواطنني ودورهم يف إطار النظام السيايس؛ بقصد التأثري عىل عملية صنع القرار
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الحكومي ،سواء أكان النشاط فرديا أو جامعيا منظام أو عفويا ،متواصال أو منقطعا ،سلميا أم عنيفا ،رشعيا أم
غري رشعي فعاال أم غري فعال( .علوان  :1997،ص)64
وحسب (هنتنجتون) فإن املشاركة السياسية تهدف إىل تغيري مخرجات النظم السياسية بالصورة التي تالئم
مطالب األفراد الذين يقدمون عىل املشاركة.
أما التعريف اإلجرايئ للمشاركة السياسية فإن النظام السيايس يبني مدى مساهمة املواطنني املبارشة وغري
املبارشة يف عملية اتخاذ القرار يف إطار النظام السيايس املحيط( .عثامن )2016،
وميكن القول :إن املشاركة السياسية هي جوهر املواطنة؛ فاملواطنون هم أصحاب حقوق اجتامعية
واقتصادية وثقافية وسياسية ،يصونها الدستور الذي يعرب عن هذا يف كل املواد التي تتعلق بحقوق املواطن،
ويف إطار تعريف املشاركة السياسية (عثامن.)2016،
ويف ضوء ما سبق ميكن شمول تعريف املشاركة السياسية ليعني :املساهمة اإليجابية يف صنع القرارات،
سواء بشكل مبارش أم غري مبارش؛ لتحديد نوع ومستوى فرص الحياة املمكنة واملرغوبة للمواطنني
ومجتمعاتهم ،ويف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية كافة ،وعىل األصعدة كافة من:
األرسة إىل مؤسسات املجتمع املدين ،إىل املؤسسات اإلعالمية ،إىل مؤسسات الدولة.
وتعد بدايات ظهور مفهوم املشاركة السياسية يف أوروبا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش مع بداية الثورة
الصناعية التي رافقها ظهور الطبقة الوسطى ومطالبتها االشرتاك يف الحكم ،ال سيام عندما تطورت نظم
االنتخابات الربملانية التي رفعت القيود التي تحد من املشاركة السياسية الشعبية ،وساهمت يف التوجه نحو
املشاركة يف العمليات االنتخابية .ويف القرن العرشين ظهر مفهوم املشاركة السياسية يف آسيا وأفريقيا بعد
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انحسار االستعامر؛ لتوضيح العالقة بصورة أفضل بني الفرد والسلطة ،أما يف البلدان العربية فقد برز هذا
املفهوم مع بروز الحركات التحررية يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش (مشاقبة.)71 :2016،
واقع املشاركة السياسية يف األردن
كانت بدايات ظهور مفهوم املشاركة السياسية منذ تأسيس إمارة رشق األردن عام 1921م ،بإصدار القانون
األسايس عام  1928بداية ،ومرورا بدستور 1947م ،وقيام املجالس الترشيعية يف عهد امللك املؤسس ،انتهاء
بدستور عام 1952م ،الذي واكب املتطلبات املستجدة يف اململكة ،ال سيام إ جراء االنتخابات النيابية والبلدية،
وانتخابات النقابات ،والنوادي ،والجمعيات الخريية ،وغريها من مؤسسات املجتمع املدين( .مشاقبة2016 ،
.)77:
بناء عىل ما سبق ،فإن التجربة الدميقراطية يف األردن مرت يف مراحل عديدة ،إال أنه ميكن اعتبار عملية التحول
الدميقراطي بدأت منذ أن أعلن امللك الحسني طيب الله ثراه عن استئناف الحياة الدميقراطية عام 1989م ؛ حيث
أعيدت الحياة النيابية ،وأجريت العديد من اإلصالحات السياسية الالزمة لعملية التحول الدميقراطي :كإلغاء
االحكام العرفية ،وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية ،وإصدار امليثاق الوطني ،وقانون االحزاب وقانون املطبوعات
والنرش ،وبذلك أصبحت تركيبة املجالس النيابية األردنية متثل القوى السياسية املختلفة ،وهذا ما أكده النظام
السيايس األردين ليفتح املجال للقوى السياسية جميعها للمشاركة يف العملية السياسية( .الرشعة:2000 ،
.)182_181
وجاءت األوراق النقاشية لجاللة امللك عبد الله الثاين مكملة ومحفزة لعملية الحوار الوطني حول مسرية
اإلصالح ،وعملية التحول الدميوقراطي التي مير بها األردن؛ بهدف بناء التوافق ،وتعزيز املشاركة الشعبية يف
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صنع القرار .فمنذ اعتالء امللك عبدالله الثاين لعرش اململكة راعى جانب املوازنة بني قطاعات الشعب املختلفة
يف مشاركتهم السياسية؛ بهدف بناء األردن الحديث ،ومواكبة التطورات الجارية يف العامل عىل األصعدة كافة؛
فكان للصالح الشامل أولوية متثلت مؤخرا بتشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،التي تشكلت
بإرادة ملكية يف  10حزيران 2021م ،برئاسة سمري الرفاعي ،وكان هدفها منسجام مع ما جاء يف األوراق النقاشية
امللكية ،إذ طلب منها تقديم التوصيات املتعلقة بتطوير الترشيعات الناظمة للدارة املحلية ،ووضع مرشوع
قانون جديد لالنتخاب ،ومرشوع قانون جديد للحزاب السياسية ،والنظر يف التعديالت الدستورية املتصلة حكام
بالقوانني وآليات العمل النيايب ،باإلضافة إىل متكني املرأة والشباب ،والبحث يف السبل الكفيلة لتحفيز
مشاركتهم يف الحياة الحزبية والربملانية.
فزاد االهتامم بإصدار الترشيعات الالزمة لذلك ،وازداد االهتامم بدور املرأة يف بناء املجتمع األردين باإلضافة
إىل االهتامم بالنقابات واألحزاب وكل ما يتعلق بأي تشكيل اجتامعي يعترب فاعال يف املجتمع بشكل عام.
(مشاقبة.)77 :2016،
وتتمثل بداية املشاركة يف النظام السيايس الدميقراطي من خالل إتاحة الفرصة للمواطنني للتعبري عن آرائهم،
واستخدام الوسائل املتاحة كافة ،من وسائل االتصال الجامهريي ،ومواقع التواصل االجتامعي ،ووسائل اإلعالم
املختلفة التي تؤثر بشكل كبري يف الرأي العام ،الذي يعد بدوره أداة ضاغطة أمام صانع القرار ،وتوفري قنوات
تستجيب لذلك؛ ألن هذا النظام يبنى عىل قيم نبيلة ،مثل :املساواة والحوار ،وقبول اآلخر ،وغريها ،ومن خالل
ذلك يعتقد املشاركون أنهم يستطيعون إحداث تغيريات واملساهمة يف صياغة السياسات العامة ،وصناعة
القرارات ،ومن ثم استجابة النظام لذلك تعني استيعابه للتغريات الحاصلة يف املجتمع ،وقدرته عىل استيعاب
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رشائح املجتمع كافة دون تهميش ،والخضوع للدستور يؤدي بالرضورة إىل زيادة الثقة بني الحكومة واملواطنني
يف هذا املجال.
وهذا ما أكدته رؤية امللك من خالل طرحه للورقة النقاشية الرابعة عىل وجه التحديد فيام يتعلق باملشاركة
السياسية وعملية اإلصالح التي لن تتم مبعزل عن تعزيز وجود مؤسسات املجتمع املدين ودوره يف رقابة األداء
السيايس ،وذلك عرب زيادة الوعي والتثقيف السيايس ألبناء املجتمع؛ حتى يكون التغري الدميقراطي حقيقة
ملموسة نحو بناء النموذج الدميقراطي الذي نسعى لتحقيقه( .عبد الله الثاين ،الورقة النقاشية الرابعة.)2013 ،
بناء عىل ما سبق ،فإن املشاركة السياسية ال تتم مبعزل عن التنمية السياسية واملواطنة الفاعلة التي ترتكز
عىل حق املشاركة ،وواجب املشاركة ،ومسؤولية املشاركة امللتزمة بالسلمية واالحرتام املتبادل ،ورضورة
االنتقال الفعل من الجانب النظري إىل الجانب التطبيقي من خالل آليات املشاركة السياسية املتمثلة
مبؤسسات املجتمع املدين ،واألحزاب ووسائل االتصال واإلعالم ،والفعاليات الشعبية كافة.
وعليه ،فإن مفهوم املواطنة الفاعلة مرتبط بشكل أسايس باحرتام القانون ،وتعزيز مبدأ سيادته مبني عىل وعي
املواطن بحقوقه وواجباته مبا يحقق املصلحة الوطنية ،وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والحزبية ،وهذا ما
أكده امللك عبد الله الثاين مرارا باعتباره جزءا ال يتجزأ من عملية التحول الدميقراطي .فقد شدد يف الورقة
النقاشية الرابعة املعنونة ب "نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة" عىل أهمية التحل باملواطنة الفاعلة
للمشاركة يف الحياة السياسية ،وتوسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار؛ للوصول اىل الحكومات الربملانية،
وتحقيق الوحدة الداخلية ).(https://KingAbdullah.jo
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ومن أجل تفعيل املواطنة الفاعلة لتحقيق املشاركة السياسية املنشودة ال بد من تحفيز املواطنني عىل
املشاركة االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية ،وبث الشعور باملسؤولية الوطنية واالجتامعية لدى
أفراد الشعب واملسؤولني ،وتعريف فئات الشعب ،وال سيام الشباب بالفرص الجديدة يف مجاالت االستثامر
والعمل واإلنتاج ،والسعي الدائم إىل نرش الوعي والثقافة املسؤولة للتنمية وللتغيري اإليجايب يف املجتمع،
وتحديدا وسط الشباب ،والذي يؤدي بدوره إىل املساهمة يف تغيري االتجاهات بشكل إيجايب ومحاربة االتجاهات
السلبية يف السلوك العام للفراد.
ومن األمور التي تسهم بشكل كبري يف عملية املواطنة الفاعلة والتمكني الدميقراطي تعزيز مكانة املال العام
واملرافق العامة ،إذ أن تنمية شعور إيجايب لدى املواطنني نحوها ينعكس يف سلوكهم وحياتهم اليومية ،ويكون
ذلك بتنمية الشعور بااللتزام بالقوانني واألنظمة ،وتحفيز املواطنني عىل اتباعها.
إن نرش الوعي بحقوق اإلنسان باعتباره أساس املواطنة الصالحة ،إضافة إىل حقوق الفئات الخاصة ،مثل:
النساء ،واألطفال ،واملعاقني ،والفئات املهمشة يف املجتمع ،باإلضافة إىل نرش ثقافة النجاح وتعميمها وسط
املواطنني يسهم بشكل فعال يف عملية التمكني الدميقراطي (.(www.jobook.jo
إن عملية التمكني وتدعيم الدميقراطية من خالل املشاركة السياسية ميكن قياسهام يف األردن من خالل نسب
كل من :االنتخابات الربملانية ،واالنتخابات البلدية ،وهي بذلك ترتبط بعدة جوانب:
االقرتاع يف ي
األول بإرادة الشعب وحقه يف املشاركة ،والجانب الثاين يتعلق مبدى الرىض العام عن السياسة العامة التي
تنتهجها الحكومة يف سبيل تحقيق مطالب أفراد املجتمع ،وتحقيق إنجازات تستهدف املصلحة العامة ،والثالث
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يتعلق بطريقة إجراء االنتخابات (النظام االنتخايب والقوانني الناظمة له) ونوعية املرشحني ،باإلضافة إىل
املشاركة من خالل االحزاب ومؤسسات املجتمع املدين االخرى.
وعليه ،فإن املؤرشات العامة تقود إىل تدين نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية ،وهذا مرده إىل الرتاجع
يف دور مجلس النواب ،وعدم ثقة املواطنني فيه بسبب انسجام بعض اعضائه مع سياسات الحكومة التي
بدورها تلقى رفضا شعبيا بسبب اإلجراءات االقتصادية التي أثقلت كاهل املواطن.
يب
وفيام يتعلق باالنتخابات البلدية فهي ال تبتعد كثريا عن االنتخابات الربملانية يف حاجتها إىل قانون انتخا ي
يتوافق مع وجهات النظر املجتمعية ،باإلضافة إىل دعم الشفافية والنزاهة يف العملية االنتخابية (مقداد:2016 ،
.)95-91
املبحث الثاين :مقومات املشاركة السياسية يف األردن
ال بد من الرتكيز عىل الجوانب التي تربط املشاركة السياسية مبؤرشات متعددة ،منها :املستوى االقتصادي
واالجتامعي للرسة ،باإلضافة إىل االنتامء للجامعات االجتامعية والسياسية املختلفة ذات الصبغة الدينية أو
السياسية .وحتى تصبح الدولة دميقراطية ال بد من تنمية القواعد العملية للنظام الدميقراطي املتمثل يف
السلوك السيايس ،وكيفية اتخاذ القرار ،وطبيعة العالقة التي تربط الحاكم باملحكومني ،وتنمية العالقات
اإلنسانية وتطويرها من خالل تعزيز القيم املرتبطة باملواطنة الفاعلة التي تشجعه عىل املشاركة السياسية.
(صالح :2005 ،ص.)14
ولضامن املشاركة السياسية الفعالة ال بد من تناول عدد من الجوانب الناظمة للعملية الدميقراطية التي
تقود إىل املشاركة السياسية ،وميكن أن نوجزها عىل النحو اآليت:
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أوالً :الجانب القانوين املتمثل بدستور الدولة ،أو القانون األسايس للدولة وما ينبثق عنه من قوانني ناظمة
للعملية السياسية الدميقراطية:
قانون االنتخاب ،والنظام االنتخايب ،ووجود هيئات مستقلة لتنفيذ العمليات االنتخابية بأشكالها.
قانون األحزاب السياسية والجامعات السياسية
القوانني الناظمة للجامعات املهنية والنقابات مبختلف أشكالها
انتخابات مجالس املحافظات مبوجب قانون الالمركزية
ثانياً :الصالح السيايس ،وذلك من خالل تفعيل القوانني وتعديلها لتواكب عملية التحول الدميقراطي
ثالثاً :الثقافة السياسية والوعي السيايس ،وذلك بحث املواطنني عىل رضورة مامرسة حقهم يف املشاركة
السياسية.
وقد جاءت األوراق النقاشية لتعرب عن طموح امللك عبد الله الثاين يف التغيري التدريجي نحو الدولة املدنية
الحديثة من حيث اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي ،وتفعيل وتعزيز املشاركة السياسية التي تضع
صيغا مالمئة؛ للتعبري عن التنوع بحرية وبإطار مناسب ،وبشكل مينع أو يحول دون نشوب رصاعات تهدد سالمة
املجتمع الواحد ،بحيث تشرتك فئات املجتمع ضمن هذا اإلطار بيرس وسالسة.
وهذا ما أكدت عليه األوراق النقاشية األربع األوىل التي تناولت عملية اإلصالح من خالل ركائز أساسية ،تتمثل
يف العمل بشكل متدرج عىل ترسيخ نهج الحكومات الربملانية وفقا للملكية الدستورية ،معززا باملشاركة
الشعبية الفاعلة ،مع الرتكيز عىل مبادئ أساسية ،تحقق متطلبات ورشوط الحوار الدميقراطي ،متمثلة باحرتام
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اإلنسان وكرامته ،واحرتام الرأي اآلخر املختلف ،وترسيخ ثقافة التسامح التي تؤمن بالتعددية والتنوع واالختالف،
ونبذ كل صور اإلقصاء والعنف يف املجتمع ،باإلضافة إىل املواطنة املسؤولة التي تعد رشطا لتطور املجتمع،
وتعزيز الدميقراطية من خالل املشاركة يف الحياة العامة.
وبناء عىل ذلك ،فقد كفل الدستور األردين للمواطن املشاركة السياسية الفاعلة ،حيث جاء يف مواده ما ينص
عىل حق املواطن األردين يف املشاركة السياسية من خالل املؤسسات السياسية املتعددة ومؤسسات
املجتمع املدين.
وقد استهل الدستور يف مادته األوىل فيام يتعلق بنظام الحكم بأنه نيايب ملك وراث ،حيث قدم النيايب عىل
بقية مكونات النظام األساسية ،مبعنى وجود مجلس نيايب ،أو هيئة منتخبة من األمة؛ وذلك للدور الهام الذي
يقع عىل عاتق مجلس األمة.
وقد جاء يف مواد الدستور ما يؤكد عىل حرية الرأي والتعبري باعتبارها أحد أعمدة الدميقراطية واملشاركة
السياسية ،حيث نصت املادة ( )15من الدستور" :تكفل الدولة حرية الرأي عىل أال يتجاوز حدود القانون".
هذا ،وقد كفل الدستور األردين للمواطن :العمل السيايس ،واملشاركة السياسية؛ فاملادة ( )16نصت عىل:
 .1حق االجتامع.
 .2حق تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية عىل أن تكون غايتها مرشوعة.
 .3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

69

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
المشاركة السياسية في األردن في ضوء األوراق النقاشية الملكية

كام نصت املادة ( 1 / )24عىل أن األمة مصدر السلطات ،ويتمثل ذلك فيام يتعلق مبجلس النواب ،حيث نصت
املادة (“ 1/ )67مجلس النواب أعضاؤه منتخبون "،كذلك أ .حق املرشح يف مراقبة األعامل االنتخابية ،ب.
عقاب العابثني بإرادة الناخبني ،ج .سالمة العملية االنتخابية .املادة ( 2/ )67قانون الهيئة املستقلة ،حيث أنشئت
مبوجبه هيئة ترعى وترشف عىل االنتخابات بجميع أشكالها.
املشاركة السياسية مؤرش للنظام السيايس الدميقراطي ،حيث تتجىل الدميقراطية من خالل القوانني الناظمة
لها ،ومدى تفعيلها وتطويرها ملواكبة املستجدات التي تطرأ عىل املجتمعات املنظمة ،سواء أكانت اقتصادية
أم اجتامعية أم سياسية( .وزارة الشؤون السياسية والربملانية).
القوانني الناظمة للعملية االنتخابية ملجلس النواب األردين
واستنادا إىل مواد الدستور ،فقد تم ترشيع القوانني الناظمة للعملية االنتخابية "انتخاب املجلس النيايب األردين،
حيث مرت هذه القوانني يف مراحل متعددة من تاريخ بدء الحياة السياسية إبان نشأة إمارة رشق األردن وحتى
يومنا هذا .حيث ميكن تقسيمها إىل مراحل.
ففي بداية عهد اإلمارة ،وبعد االعرتاف باستقالل إمارة رشق األردن عام ( )1921تم تشكيل مجلس املستشارين
"أول حكومة أردنية" التي قامت بوضع قانون انتخاب لعام ( )1928مبوجب القانون األسايس إلمارة رشق األردن
لعام (( ،)1928الربملان األردين) إذ تم انتخاب املجلس الترشيعي (األول من خمسة مجالس ترشيعية) خالل فرتة
اإلمارة ،من عام ( )1929وحتى عام ( ،)1946العام الذي تم فيه عقد املعاهدة األردنية الربيطانية ،إذ تم اإلعالن
عن استقالل األردن لتصبح اململكة األردنية الهاشمية .ويف عام ( )1947تم نرش قانون االنتخاب ملجلس النواب
مبوجب دستور عام ( )1947الذي نص عىل حق كل أردين بلغ الثامنة عرشة من عمره يف االنتخاب .وبعد وحدة
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الضفتني عام ( )1950تم إجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتني ،ويف عام ( )1951انتخب مجلس األمة ،استمر
حتى عام ( )1954وخالل فرتة هذا املجلس تم إنجاز دستور عام ( )1952يف عهد امللك طالل ،ومن ثم تسلم
امللك الحسني سلطاته الدستورية ،وقد أجريت انتخابات عام ( )1954ملجلس األمة الثالث الذي استمر حتى عام
(.)1956
ويف عام ( )1960تم صدور قانون انتخابات؛ ليتناسب والوضع الجديد للمملكة األردنية الهاشمية بعد وحدة
الضفتني ،إىل أن احتلت الضفة الغربية عام ( )1967ومن ثم نتاج قرارات مؤمتر قمة الرباط يف العام (،)1974
وصدور قانون االنتخاب لسنة ()1984؛ وبسبب قرار فك االرتباط يف عام ( )1988جرى تعديل عىل قانون
االنتخاب؛ ليتناسب والوضع الجديد ،إذ أجريت انتخابات عام ( )1989مبوجب قانون رقم ( )23لعام ()1986
وتعديالته.
يف عام ( )1993جرت انتخابات مبوجب القانون املؤقت رقم ( )15لعام ( ،)1993وهو القانون الذي سمي ب
"قانون الصوت الواحد" .ويف عام ( )1997صدر القانون املؤقت رقم ( ،)24إذ أ جري تعديل عىل امللحق يف
القانون األصل الخاص بتقسيم الدوائر االنتخابية وإجراء بعض التعديالت( .وزارة التنمية السياسية).
قانون انتخاب مؤقت رقم ( )34لسنة ( ،)2001وقانون انتخاب مؤقت رقم ( )11لسنة ()2003
قانون انتخاب مؤقت رقم ( )9لعام ( )2010قانون االنتخاب رقم ( )25لعام ( ،)2012والقانون رقم ( )6لعام
( ،)2016وعليه ،فقد تراوحت النظم االنتخابية من عام  1993وحتى  2016بني نظام الصوت الواحد والقامئة
النسبية املغلقة عىل مستوى الوطن واملحلية الصوت الواحد والقامئة النسبية املفتوحة.
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أما فيام يتعلق بانتخابات املجلس الثامن عرش التي متت مبوجب قانون رقم ( )6لعام ( )2016فقد بني الدكتور
أمني مشاقبة ،مدير مركز الرأي للدراسات ،أن نسبة الذين صوتوا يف هذه االنتخابات  -مقارنة مع الدورات السابقة
 كانت متدنية ،إذ كانت نسبة التصويت عىل مستوى املحافظات ( ،)%37.1ويف العاصمة عامن كانت نسبةالتصويت أقل ،إذ بلغت ( ،)%23.3وقد سجلت أعىل نسبة اقرتاع يف البادية الجنوبية حيث بلغت (.)%83.39
وفيام يتعلق بالنتائج والتوصيات املرتبطة بالعملية االنتخابية فقد توافقت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
يب مختلط ،يشتمل عىل مستويني من
عىل مسودة مرشوع قانون جديد لالنتخاب ،متثل باعتامد نظام انتخا ي
التمثيل؛ األول وطني ويسمى:الدائرة العامة ،والثاين محل ويسمى :الدوائر املحلية ( .)https://petra.gov.jo
أما فيام يتعلق مبشاركة األحزاب السياسية يف االنتخابات فقد بني د .مشاقبة ،مدير مركز الرأي للدراسات ،أن
األحزاب السياسية التي شاركت يف االنتخابات بلغ عددها ( )37حزب من أصل ( )50حزبا مسجلني ،وقد فاز ()6
أحزاب بـ ( )23مقعدا ،أي مبا نسبته ( )%18.4من مقاعد املجلس.
وفيام يتعلق باملشاركة النقابية يف االنتخابات فقد فازت نقابة املحاميني بـ ( )17مقعدا ،و ( )8مقاعد األطباء
( )6مقاعد للمقاولني ،واملهندسني بـ ( ،)8حيث خرس بعض النقابيني مقاعد ،يف حني زادت مقاعد لنقابيني
آخرين.
فمنذ عام ( ،)1989العام لذي تم فيه تفعيل الدميقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب الحادي عرش إىل عام
( ،)2016العام الذي انتخب فيه املجلس الثامن عرش ،تم إقرار ستة قوانني انتخاب ،منها املؤقت ،ومنها الدائم،
وقد جرى مبوجبها مثانية انتخابات ملجلس النواب ،والنية تتجه لوضع قانون انتخاب جديد يتناسب ورؤية امللك
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وطني يريض األطياف السياسية ،سواء أكانت مؤسسات املجتمع املدين أو
عبد الله الثاين ،قائم عىل حوار
ي
األحزاب السياسية وهيئة الناخبني( .مركز دراسات الرأي).
القوانني الناظمة للعمل الحزيب واألحزاب السياسية

أبرزت الورقة النقاشية الثانية الحاجة إىل بروز أحزاب سياسية قادرة عىل التعبري عن مصالح املجتمعات املحلية
وأولوياتها وهمومها ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق ،وال شك أن هذه العملية تحتاج إىل وقت حتى تنضج،
ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس عىل مستوى وطني ،وفق برامج متتد ألربع سنوات إىل مجلس النواب،
وحصولها عىل مزيد من املقاعد ،وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة ،ستكون هناك قدرة أكرب عىل إرشاك
نواب كوزراء يف الحكومة.

التعددية السياسية أساس الدميقراطية ،وال تتواجد إال يف األنظمة الدميقراطية ،وتعني مرشوعية تعدد القوى
واآلراء السياسية ،وحقها يف التعايش ،ويف التعبري عن نفسها ،واملشاركة السياسية والتأثري السيايس ،ويف رأي
الدكتور أحمد صدقي الدجاين يف ورقته التي قدمها يف املنتدى العريب ،التعددية السياسية هي :االعرتاف
بوجود تنوع يف مجتمع ما ،بفعل وجود عدة دوائر انتامء فيه ضمن هويته الواحدة ،ويرتتب عىل هذا التنوع احرتام
وقبول أي اختالفات يف العقائد واملصالح وأمناط الحياة واالهتاممات ،ومن ثم األولويات.
وحتى تنظم التعددية يف أطياف سياسية ذات اتجاهات وأيدولوجيات متباينة هدفها واحد ،كان ال بد من أن
تنظم ضمن كتل وأحزاب فاعلة ،هدفها املصلحة الوطنية الخاصة؛ لذا رشعت قوانني األحزاب السياسية ،فمنذ
تأسيس إمارة رشق األردن ،نشأت العديد من األحزاب التي كانت تدعو اىل استقالل سوريا الطبيعة و وحدتها تحت
حكم الرشيف حسني أو أحد أنجاله ،بدأت بأحزاب عربية حتى عام ( )1927ثم بدأت تأخذ طابعها األردين إذ أسسها
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السياسيون من زعامء العشائر واملالك ،ولكن كان من سامتها أنها ذات أعامر قصرية ،تنشأ وتحل يف فرتات
وجيزة ،وأن أعداد املواطنني األردنيني املنتسبني لهذه األحزاب قليلة (فريحات.)304 :2012،
ويف عام ( ،)1946العام الذي متتعت فيه باالستقالل ،وأصبحت اململكة األردنية الهاشمية مبا تتضمنه من
مفهوم الدولة القانونية ،حيث تطورت الحياة السياسية ،ولكن هناك محطات هامة جدا واجهت الدولة األردنية،
إذ احتلت فلسطني عام ( ،)1948ونشأ الكيان الصهيوين ،ومن ثم وحدة الضفتني عام ( ،)1950ومن ثم صدور
الدستور األردين عام ( ،)1952وقانون تنظيم األحزاب عام (( )1954حجاج .)48 :2013،
منذ منتصف األربعينيات من القرن العرشين حتى عام  ،1950عام وحدة الضفتني ،كانت األحزاب جامعات أكرث
من أنها أحزاب سياسية ،إذ كان يتنقل أعضاء األحزاب من حزب إىل آخر تبعا للهواء ،أو الخالفات الشخصية.
(مصالحة.)37 :1999 ،
بدأت الدولة التكيف مع التغيريات التي طرأت عىل الدولة األردنية بعد وحدة الضفتني ،فقد ازداد عدد السكان،
واتسعت مساحة الدولة ،وتضخم دورها ،وتنوعت الفئات املكونة للمجتمع ،إذ ازداد عدد الفنيني والتجار وضباط
الجيش واملوظفني يف القطاع العام( .مصالحة.)40 :1999،
شهد األردن يف بداية الخمسينيات من القرن العرشين حركة حزبية واضحة ،فبموجب دستور عام ()1952
وقانون األحزاب السياسية لعام ( ،)1954باإلضافة إىل التغيري يف البنية السكانية والثقافية ،وتنامي دور االتحاد
السوفيتي بجاذبية الفكر االشرتايك ،ظهرت األحزاب السياسية يف األردن باتجاهاتها الدينية والقومية والوطنية
واليسارية ،وازدهرت الحركة الحزبية ،وتنوعت آيدولوجيتها ،وقد كان ظاهرا أن انتامءات األحزاب كانت  -يف
غالبيتها  -خارجية (فريحات.)304 :2012،
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كان للحزاب السياسية يف هذه الفرتة نشاطات هامة ،إذ ساهمت يف تنمية الوعي السيايس ،ويف املشاركة
يف الحياة السياسية ،ومبوجب قانون األحزاب السياسية لعام ( )1955جرت انتخابات أفرزت أول حكومة حزبية
ائتالفية برئاسة سليامن النابليس كانت قد فازت يف انتخابات عام ( ،)1956ثم ما لبثت هذه الوزارة أن حلت بعد
سنة ،يف عام ( ،)1957وصدر قرار بوقف النشاط الحزيب ،وأعلنت الحكومة األحكام العرفية.
األحزاب السياسية يف فرتة الخمسينيات مل تكن قامئة عىل التنظيم املؤسيس للحزاب ،ومل تظهر كأداة فاعلة
للتنمية الشاملة يف مختلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،كذلك مل تكن األحزاب قادرة عىل
إدراك واقع الدولة األردنية يف ذلك الوقت ،أضف إىل ذلك عدم استيعاب األحزاب السياسية ملبدأ التعددية؛
فكان هناك رصاع واضح بني األحزاب السياسية أكرث مام هو مع الحكومة (مصالحة.)73 :1999،
إن غياب األحزاب السياسية والنشاط الحزيب يتعارض مع الدستور األردين الذي ينص يف بنوده عىل الحقوق
والحريات ،مع أنه يف الفرتة من عام ( ،)1957العام الذي تم فيه تجميد العمل الحزيب كان هناك نشاط رسي
للحزاب األيدولوجية والعقائدية دون غطاء قانوين ،ويف الوقت نفسه كان هناك ارتباط بني األحزاب وأعضاء
النقابات املهنية ،إذ ترأس العديد من الحزبيني النقابات املهنية يف األردن.
يف عام ( ،)1989العام الذي كان فيه تحول للمشهد السيايس األردين ،إذ استؤنفت الحياة الدميقراطية بعودة
الحياة الربملانية ،وما تالها من صدور قانون األحزاب السياسية رقم ( )32لعام ( ،)1992فقد توافق الحكم
واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عىل "امليثاق الوطني الذي مهد بدوره الستصدار قانون األحزاب
السياسية رقم ( )32لعام ( ،)1992والذي أدى إىل إعادة النشاط الحزيب ،إذ تم تشكيل ( )30حزبا ،تال ذلك تجميد
العمل بقوانني الدفاع والطوارئ ،والذي أعاد ترشيع العمل الحزيب ،وبذلك قبلت بدورها األحزاب السياسية العمل
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تحت مظلة الدستور و"امليثاق الوطني" ،وقد توزعت هذه األحزاب عىل أربعة تيارات رئيسة ،هي :التيار اإلسالمي
بكل مكوناته ،والتيار الشيوعي اليساري ،والتيار القومي ،والتيار الوطني( .مركز دراسات القدس).
يعد قانون األحزاب السياسية رقم ( )19لعام ( )2007معدال لقانون عام ( ،)1992حيث تم تعديل وإضافة بعض
املواد والفقرات ،وكان من أهمها فقرة عدد املؤسسني للحزب ،إذ أصبح خمسامئة مؤسس بدال من خمسني
مؤسس ،رشط أن يكونوا موزعني عىل خمس محافظات عىل األقل ،بواقع ( )%10لكل محافظة ،كذلك جاء يف
مواد القانون ما يؤكد عىل عدم املساءلة والتعرض للمواطن واملساس بحقوقه الدستورية؛ بسبب انتامئه
الحزيب( .مشاقبة ،الخاليلة.)34: 2016،
وبناء عىل املطالبة الشعبية ،وحراك عام ( )2011عىل أثر ثورات الربيع العريب يف بعض الدول العربية ،فقد
تم إجراء التعديالت الدستورية لعام ( ،)2011إذ صدر قانون األحزاب السياسية رقم ( )16لعام ( )2012ليلغي بذلك
العمل بقانون األحزاب السياسية رقم ( )19لسنة ( ،)2007ثم صدر نظام املساهمة يف دعم األحزاب السياسية
رقم ( )62لعام ( ،)2013و من ثم أصبح قانون األحزاب السياسية رقم ( )16عام ( )2012هو السند القانوين لعمل
األحزاب السياسية منذ عام (( .)2012جوردان زاد.)http://www.jordanzad.com ،
كرس املرش ع األردين يف القانون رقم ( )39لعام ( )2015استقاللية األحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية،
وذلك بإتباع األحزاب إىل لجنة شؤون األحزاب السياسية؛ ملتابعة شؤون التسجيل ،وطلب التأسيس ،وأسس
التمويل ،وما يتعلق بقبول الهبات والتربعات ،وكيفية حل الحزب ،وأهم ما تناوله هذا القانون هو محاولة الحد
من الوصاية القانونية عىل األحزاب السياسية( .نرصاوين.)2017،
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وأبرزت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية توصيتها فيام يتعلق مبسودة قانون األحزاب الذي يهدف
إىل تحفيز املواطنني واملواطنات عىل تشكيل أحزاب سياسية برامجية ،واملشاركة فيها بحرية وفاعلية؛ لتوسيع
متثيل األحزاب السياسية للمجتمع األردين ،ومتكني األحزاب السياسية من املشاركة السياسية من خالل خوض
االنتخابات.
الالمركزية
جاء يف كتاب التكليف السامي الذي وجهه امللك عبدالله الثاين إىل رئيس الوزراء املكلف آنذاك الدكتور هاين
امللقي ،واستكامال لعملية اإلصالح السيايس ،طلب العمل عىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة ،من إصدار أنظمة
وتعليامت رضورية لتنفيذ قانون الالمركزية ،وإجراء االنتخابات ملجالس املحافظات املنتخبة ،إذ بني جاللته أن
قانون الالمركزية يعد حلقة مهمة من حلقات اإلصالح السيايس ،ألنه يقوم عىل تعزيز مشاركة املواطنني يف
صنع القرار التنموي؛ مام يسهم يف تطوير وبناء قدرات املحافظات ،ويحقق توزيعا أكرث عدالة ملكتسبات
التنمية( .كتاب التكليف السامي املوجه إىل دولة الدكتور هاين امللقي) ))http://www.pm.gov.jo
وكان قد صدر قانون الالمركزية رقم ( )49لسنة  ،2015وبناء عليه أجريت انتخابات املجالس املحلية األوىل يف
البالد يف  ،2017/8/15والتي شملت انتخابات مجالس املحافظات ،والبلديات ،واملجالس املحلية ،وأمانة
عامن التي تحكم العاصمة .وقد سميت االنتخابات رسميا بـ "انتخابات الالمركزية" وذلك يف مسعى إليجاد حل
لرتكز الرثوة والسلطة السياسية يف العاصمة.
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الالمركزية ميكن تعريفها أكادمييا عىل أنها تفويض اإلدارة املركزية للسلطات املحلية بعيدا عن مركز صنع
القرار ،فيام تطرحه الحكومة عىل أنه تعزيز مشاركة املواطنني يف صنع القرار عىل املستوى املحل
(.)https://carnegieendowment.org
إن تطبيق المركزية املحافظات يعمل عىل متكينها من صناعة القرارات ،وتحديد أولوياتها االستثامرية بعيدا عن
املركز “العاصمة” ،عرب رئاسة الوزراء ،ونقلها إليها من خالل مجالس مختصة يف كل منها.
وتهدف الالمركزية إىل تخفيف الضغط عىل السلطة التنفيذية يف العاصمة عامن ،وتوزيعه عىل املحافظات
التي يفرتض أن تكون األقدر عىل اتخاذ القرارات املناسبة لكل منها( .الهيئة املستقلة لالنتخاب).
قانون مجالس املحافظات ،ويهدف إىل إيجاد مجالس يف املحافظات تعنى بتوفري املناخ املالئم لتشجيع
االستثامر ،واملحافظة عىل ممتلكات الدولة وتطويرها يف املحافظات ،والعمل عىل توفري أفضل الخدمات
للمواطنني ،واتخاذ التدابري الالزمة لحامية الصحة العامة والبيئة ،والتنسيق يف حاالت الطوارئ ،وتنفيذ سياسة
يب عىل أداء مجلس النواب ،حيث يتفرغ املجلس للوظائف
الدولة ،كذلك األمر فإن الالمركزية تؤثر بشكل إيجا ي
األساسية املنوطة به ،وهي :الرقابة ،والترشيع إذ تقوم املجالس املحلية باالهتامم بشؤون املحافظات من:
بنية تحتية ،وخدمات ،ومطالب املواطنني( .عز الدين الناطور.)ar.ammannet.net.news ،2015 ،
مؤسسات املجتمع املدين

جاء يف الورقة النقاشية الثانية" :إن الرسعة والنجاح يف تطبيق املتطلبات الثالثة" :بروز أحزاب وطنية فاعلة،
وتطوير عمل الجهاز الحكومي ،وتطوير األعراف الربملانية من خالل تطوير النظام الداخل ملجلس النواب" تشكل
عنرصا أساسيا يف عملية االنتقال الناجح نحو الحكومات الربملانية ،وهي أساس التحول الدميقراطي يف نظامنا
السيايس .وخالل مرورنا يف عملية االنتقال هذه ،سيرتتب عىل العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا
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لعب أدوار مختلفة ،وتحمل مسؤوليات جديدة"( .عبد الله الثاين ،الورقة النقاشية الثانية .)2013 ،انطالقا من
ذلك سوف تتطرق الباحثتان لعرض موجز عن أهمية مؤسسات املجتمع املدين ودورها يف عملية التحول
السيايس.

ظهرت مؤسسات املجتمع املدين يف دول أوروبا الغربية ،الدول الرأساملية الغربية ،مع الثورة الصناعية
والفكرية التي ظهرت يف القرنني :الثامن عرش ،والتاسع عرش؛ فهي خربة شهدت ثورات صناعية وتكنولوجية
وسياسية ومعرفية وثقافية ،حيث كان لها دور فاعل يف جميع مناحي الحياة (إبراهيم.)162 :2005 ,
وقد أوىل املرشع األردين اهتامما بارزا يف إصدار الترشيعات الالزمة لتنظيم املشاركة السياسية من خالل
مؤسسات املجتمع املدين ،حيث تعرف مؤسسات املجتمع املدين "بأنها مجموعة من املؤسسات
والتنظيامت التطوعية الحرة التي متل املجال العام بني األرسة والدولة؛ لتحقيق مصالح أفرادها ،ملتزمة يف ذلك
بقيم ومعايري االحرتام والرتايض والتسامح واإلدارة السليمة للتنوع والخالف" (غرايبة.)13 :2002 ,
ويقوم مفهوم مؤسسات املجتمع املدين عىل عدد من األركان ،منها الركن التنظيمي املؤسيس ،وهي
املؤسسات التي ينضم إليها األفراد بشكل طوعي اختياري؛ فهي تعرب عن قوى ورشائح اجتامعية ،تهدف إىل
تحقيق مصالحها املادية واملعنوية ،والدفاع عن مصالحها ،سواء أمام الدولة ،أو أمام جهات أخرى تقابلها ،من
قوى وتنظيامت أو مؤسسات مجتمع مدين أخرى ،كذلك األمر ،فإن من أبرز أركانها أنها جامعات ليس لها ارتباط
باملوروث القائم عىل معايري :القرابة ،أو النسب أو الدين .كنتيجة لتطور املجتمع املدين تضعف الروابط السابقة
لصالح روابط املصلحة واالنتامء للدولة .أضف إىل ذلك أن من أركان منظامت املجتمع املدين استقالليتها عن
الدولة أو الحكومة؛ كونها ناشئة مببادرات فردية أو جامعية لها استقاللية مالية ،ويف الوقت نفسه لها ارتباط
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نسبي مع الدولة ،وكذلك األمر فإن هذه املنظامت قامئة عىل القيم واملعايري األخالقية التي تلتزم بها نحو
الدولة ،واملجتمع يف الدولة ،وفيام بينها كمؤسسات مجتمع مدين( .إبراهيم.)159 :2005 ،

إن مؤسسات املجتمع املدين لها دور هام يف توجيه الرأي العام نحو القضايا الوطنية والقومية والدولية،
والضغط عىل صناع القرار السيايس لتحقيق مصالح مهنية ووطنية وقومية.

مؤسسات املجتمع املدين يف األردن لها دور واضح يف اإلصالح السيايس ،وهي يف مجموعها مؤسسات
تضم منظامت ،وحركات اجتامعية ،وجمعيات ثقافية وسياسية غري حكومية :كالنقابات ،واالتحادات ،والجمعيات
الثقافية واملهنية ،وجميعها مؤسسات تعرب عن آراء األفراد املنتمني إليها ،وتساعدهم عىل اكتساب ثقافة
ومعرفة بحقوقهم وواجباتهم اتجاه املجتمع ،ومبا أن الدستور قد كفل وجودها فهي تلعب دورا بارزا يف الحراك
االجتامعي والسيايس؛ فهي تعرب عن اتجاهات متعددة ،ولها برامج متنوعة تساعد يف التغيري والتحديث؛ فهي
منابر تؤمن فرصا لطرح آراء األفراد والتعبري عن تطلعاتهم ،مؤسسات تعزز أدبيات املشاركة الفاعلة ،وتفتح أفق
الحوار من خالل ما تقدمه من دراسات ،وعقد مؤمترات وندوات؛ فهي يف تزايد ،ومنترشة يف أنحاء اململكة.
(مقداد.)46 :2016،

أما فيام يتعلق بدور النقابات ،فهي تعد من أهم مظاهر املشاركة السياسية املنظمة والفاعلة ،حيث نصت
املادة ( )16الفقرة ( )2من الدستور األردين " للردنيني الحق يف تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية
عىل أن تكون غايتها مرشوعة ،ووسائلها سلمية ،وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور".
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النقابات

جاء نشوؤها مبكرا يف الدولة األردنية ،وكان لها فعالية ملحوظة بسبب تجميد النشاط الحزيب منذ الخمسينيات
إىل مطلع تسعينيات القرن املايض ،حيث عزز ذلك دورها النقايب ،ومل الفراغ السيايس خاصة بدعم ها يم من
قادة العمل النقايب الذين كانوا وما زالوا يتمتعون مبوقع ودور هام بحكم الدراية السياسية والخلفية الفكرية.
(العكش.)78 :2012،

فباإلضافة لكون النقابات مؤسسات مهمتها تنظيم العامل واملهنيني يف مجال عملهم ،واملحافظة عىل
رشوط استخدامهم ،وتحسني ظروفهم ،وضامن حياة كرمية لهم وألرسهم بعد تقاعدهم؛ فالنقابات قوة
ضاغطة لتحقيق أهدافها ومصالحها ،كام أن النقابات املهنية متتلك دورا هاما يف التعبري عن رأي منتسبيها يف
القضايا السياسية :الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية( .مشاقبة ،خاليلة .)78 :2016 ,

الجمعيات
بدأت مالمح الحياة السياسية تظهر بشكلها الجديد مع تطور البنية الترشيعية مع مجلس النواب املنتخب عام
1989م ،وصدور امليثاق الوطني ،والعمل عىل توطيد التعددية السياسية وحرية التنوع الفكري،إذ كان مدخال
لتأسيس الجمعيات بأشكالها املهنية والخريية والهيئات الثقافية بتنوع اهتامماتها ،منها :حقوق اإلنسان،
والدميقراطية ،والتثقيف بحقوق املواطن االقتصادية ،علام بأن الترشيعات الناظمة لعمل الجمعيات مبختلف
أشكالها وأهدافها كانت بصدور قانون الجمعيات رقم ( )33لعام ( ،)1966وقانون الجمعيات رقم ( ) 51لعام
( )2008وتعديالته ،إذ بني الوظائف واألدوار الرئيسة املنوطة بها ،مثل :نرش الثقافة املجتمعية ،والتنمية
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االقتصادية ،وتقديم الخدمات العامة ،باإلضافة إىل التجنيد السيايس ،وتوثيق عالقات الود مع العامل الخارجي،
ومتابعة قرارات الحكومة ورصدها( .مقداد)324 :2016،
إن الترشيعات الناظمة للعمل السيايس ،من :قانون انتخاب ،وقانون أحزاب سياسية ،ونقابات عاملية مهنية،
ومؤسسات املجتمع املدين التي رشعت مبوجب دستور عام  1952وتعديالته أوجدت البيئة املناسبة لدعم
وتشجيع املشاركة السياسية ،وقد وضعت األوراق النقاشية خارطة الطريق للعمل السيايس الفعال ،ودعت
املواطنني األردنيني مبختلف انتامءاتهم الفكرية لالنخراط بالعمل السيايس للوصول باألردن إىل دولة
دميقراطية باملفهوم العرصي للدميقراطية.
املبحث الثالث :رؤية نحو متكني الدميقراطية ومأسستها يف ضوء األوراق النقاشية امللكية
يشكل التطور السيايس يف األردن إلنجاز التحول الدميقراطي وإرساء نهج الحكومات الربملانية الهدف
األسايس الذي يرتبط مبجموعة من القيم الواجب توافرها يف املجتمع األردين ،ومنها :حرية التعبري التي تقود
إىل التنافس عرب صناديق االقرتاع ،والتعددية ،والتسامح ،وسيادة القانون ،وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بني
السلطات ،إضافة إىل حامية الحقوق الراسخة لجميع املواطنني ،وااللتزام بالواجبات وفقا ألحكام الدستور.
تنبع أهمية هذه القيم للتأكيد عىل أن االلتزام من قبل الجميع باحرتام إرادة األغلبية ،واحرتام حقوق األقلية
مرتبط بالتطور الذي يحصل عىل كافة املستويات من :قانون االحزاب ،والنظام االنتخايب ،وعمل مؤسسات
املجتمع املدين ،وصوال إىل تحقيق الحكومة الربملانية عىل أسس حزبية.
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هذا التطور املنشود ال يتم مبعزل عن املشاركة الفاعلة واملسؤولة من قبل املواطنني ،وهذه املشاركة
تتمثل يف مجموعة من املامرسات التي يقوم بها املواطنون؛ بغية االشرتاك يف صنع القرار السيايس،
وتنفيذه ،ومراقبة تنفيذه ،وتقييمه ،اشرتاكا خاليا من الضغط الذي قد متارسه السلطة عليهم.
وحتى نصل مبفهوم املشاركة إىل التطور الذي نريده ال بد من إدراك أنه املحصلة النهائية لجملة من العوامل
االجتامعية واالقتصادية واملعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية التي تتضافر يف تحديد بنية املجتمع األردين
ونظامه السيايس وسامتهام وآليات عملهام ،ويعد التوافق بني منط العالقات االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ومبدأ املشاركة دليال عىل املدنية ،وذلك من خالل املشاركة االقتصادية املتمثلة يف فرصة عمل
وتقدم العلوم واملعرفة التقنية واملوضوعية ،واملشاركة السياسية بآلياتها املختلفة يف صنع القرار،
واملشاركة املجتمعية والتطوع بهدف خدمة املجتمع ،وتنمية البيئة ،واملشاركة الثقافية عىل أساس املبادرات
و اإلنجازات التي تهدف يف مجملها إىل التمكني الدميقراطي ،وتحقيق دولة القانون واملؤسسات.
إضافة إىل ما سبق ،فإنه وإلرساء أسس الدميقراطية التي نسعى إليها ،وجعلها قناعة ثابتة راسخة عند
املواطنني يف كافة املستويات والفئات العمرية ،وللوصول إىل املواطنة الفاعلة ،وتحمل املسؤولية
االجتامعية والوطنية ،ال بد من تحقيق رشوط اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي وآليات هذا اإلصالح
تتم باملساءلة ،ومحاربة الفساد واجتثاثه ،واإلصالح القانوين الذي يؤدي إىل اإلصالح الدميقراطي ،وذلك من
خالل التعديالت الدستورية التي تقود يف النهاية إىل الحكومة الربملانية( .العتوم.)2013 ،
وهذا ما أوصت به اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية من خالل تقدميها للتعديالت الدستورية
املقرتحة املتعلقة بقانوين االنتخاب واألحزاب وآليات العمل النيايب.
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إن تدين النسبة العامة النخراط املواطنني ،والسيام الشباب ،يف مؤسسات املجتمع املدين ،وباألخص
األحزاب السياسية تعد من أبرز املعيقات التي ترافق مسرية الحياة الدميقراطية يف األردن ،ويعود ذلك إىل
العديد من العوامل؛ فقد أسهم املجتمع يف تكريس هذه الصورة من خالل ضعف بنية املجتمع املدين
ومؤسساته ،رغم االنتشار الكبري لهذه املؤسسات بعد عام  ،1989وذلك مقابل الدور الواسع الذي تسيطر عليه
الدولة ،وغياب مفهوم املجتمع املدين ،والوعي بأهميته لدى قطاع عريض من املواطنني ،هذا باإلضافة إىل
سايس يف
اإلحساس بعدم أهمية األحزاب السياسية يف إطار العملية السياسية؛ وذلك لعدم وجودها كرشيك أ
ي
العمل السيايس يف ظل ضعف البيئة القانونية والثقافية املحيطة بها ،مقابل إعطاء الثقة للمؤسسات
التقليدية للمجتمع ،وخصوصا فيام يتعلق بانتخاب ممثل السلطة الترشيعية ،ويف اختيار أعضاء الحكومات.
إن القصور يف املشاركة السياسية من خالل األحزاب ال يقترص فقط عىل ما تم ذكره آنفا ،وإمنا يعزى أيضا إىل
مدى قدرة األحزاب ذاتها عىل طرح برامج قابلة للتحقيق ،وجاذبة للمواطنني.
إن التطور عىل القوانني الناظمة للحياة الدميقراطية يلزمه تطور يف تركيبة البنية االجتامعية ،يرافقه تغري يف
الثقافة السائدة من كل األطراف فيام يتعلق بعدم ثقة املواطنني بالحكومات ،وعدم إلغاء القيود املفروضة،
املتمثلة يف اإلجراءات التنظيمية ،وإصدار الرتاخيص ملؤسسات املجتمع املدين للسيطرة عليها وإخضاعها
للرشاف الرسمي للدولة.
يف ضوء ما سبق ،فإن التحرك نحو املشاركة السياسية ،السيام عند الشباب ،أخذ منحى الخروج إىل الشارع
مبارشة عىل شكل حراكات شبابية ،تسعى إىل تحقيق مطالبها ،مع فشل أن يكون هنالك دور محوري وأسايس
للشباب يف الحياة الحزبية مع وجود القيود عىل البيئة املحيطة مبؤسسات املجتمع املدين.
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وبناء عىل ذلك ،ال بد من تفعيل املشاركة العامة للشباب يف األحزاب السياسية ،ومؤسسات املجتمع
املدين ،من خالل تحسني البيئة املحيطة بعملية املشاركة السياسية ،وذلك من خالل تخريج قيادات شبابية
مميزة ،قادرة عىل العمل السيايس ،والتي لن تتم إال عن طريق تعزيز روح التسامح ،واإلدارة السلمية لالختالفات،
والتي لن تتأىت إال من خالل االلتزام بالدستور ،وسيادة القانون ،وتعزيز مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وإصالح
التعليم ،وتعزيز الثقافة املدنية ،واملشاركة يف األندية الرياضية والشبابية بعيدا عن الجهوية والطائفية وغريها
من التفريعات التي تعيق بناء املجتمع والدولة املدنية .وهنا تأيت الورقة النقاشية السابعة التي تسلط الضوء
عىل أهمية التعليم ودوره يف إعداد املوارد البرشية يف املؤسسات التعليمية والشبابية املختلفة التي بدورها
تسهم بشكل كبري جدا يف عملية التمكني املنشودة.
وال بد أيضا من ترشيع القوانني الناظمة للحياة املدنية ،بحيث تكون قوانني عرصية راسخة ثابتة ،قابلة للتطوير
والتعديل ،ومنها :قانون األحزاب السياسية وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليامت تدعم العمل الحزيب ،وتوفر له
غطاء قانونيا ماليا ،عىل أن تكون توافقية ،وتلبي مطالب الشارع األردين ،بحيث تعمل هذه األحزاب عىل
استقطاب املواطنني ،وال سيام فئة الشباب ،وتكون موجها إيجابيا لتنسيق مطالبهم ،وتحقيق أهدافهم ،واألخذ
بأفكارهم .وبدوره يقع عىل عاتق األحزاب مهامت اتجاه املجتمع ،فال بد من تجسيد شعارات واقعية يقبلها
املجتمع ،وعىل األحزاب طرح برامج وطنية جاذبة للمواطنني ،وأن تعمل عىل تضييق الفجوة مع املجتمع ،وأن
أسايس يف الدولة
تكون املصلحة الوطنية العامة فوق مصلحة الحزب الضيقة ،وال بد من وجودها كرشيك
ي
األردنية.
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توافقي ،يشجع انخراط أفراد املجتمع األردين بشكل عا يم،
وفيام يتعلق بقانون االنتخاب ،ال بد من ترشيع قانون
ي
خاص ،يف املشاركة من خالل الرتشح أو االنتخاب ،قانون انتخاب ينسجم ويتوافق مع قانون
والشباب بشكل
ي
األحزاب ،بحيث يعيد للعمل الحزيب أهميته واعتباره ،ويعزز النهج الدميقراطي املنشود.
أما مؤسسات املجتمع املدين فال بد من إعطاء الحرية لتشكيل الجمعيات والنقابات لتعزيز بناء مجتمع مديني
فاعل.
وأخريا ،وتجسيدا للدميقراطية ،ال بد من أن تناط مؤسسات املجتمع املدين ،من أحزاب وجمعيات ونقابات
عاملية ومهنية ،بالقضاء ،عىل أن يكون تدخل للدولة يف هذه املؤسسات يف حالة مخالفتها للدستور.
ولتغيري هذه الصور النمطية التي تعيق املشاركة السياسية ،فقد قدمت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة
السياسية التعديالت الدستورية املقرتحة ،بإضافة فقرتني حول متكني الشباب واملرأة للامدة السادسة من
الدستور ،باإلضافة كام ذكر سابقا ما يتعلق مبشاريع القوانني الخاصة باالنتخاب واألحزاب.
وميكن اعتبار التعديالت الدستورية األخرية  2022نتائج مهمة لهذه الدراسة ،حيث هدفت التعديالت األخرية إىل
تطوير آليات العمل النيايب؛ ملواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري األردين منذ
صدور الدستور عام  ،1952مبا يخدم ويعزز منظومة العمل الحزيب والحياة السياسية بشكل عام ،ومن خالله تم
منح أعضاء مجلس النواب الحق يف اختيار رئيس املجلس ،وتقييم أدائه سنويا ،ومنح ثلثي أعضاء املجلس حق
إقالة رئيسه ،فضال عن تحصني األحزاب السياسية وحاميتها من أي تأثريات سياسية ،وإناطة صالحية اإلرشاف
عىل تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة املستقلة؛ كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة ،مبا يعزز مبادئ
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثريات حكومية ،وتوحيد االجتهاد القضايئ الصادر يف الطعون
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املقد مة يف صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ،وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بني املرتشحني
لالنتخابات النيابية ،وتكريس قاعدة عدم تضارب املصالح ،وتشديد القيود عىل الترصفات واألعامل التي يحظر
عىل أعضاء مجليس األعيان والنواب القيام بها يف أثناء عضويتهم.
وتبقى األوراق النقاشية امللكية خارطة الطريق نحو ترسيخ الدميقراطية كأسلوب حياة ،تدعم املواطنة الفاعلة
يف عملية املشاركة ،حيث تعد هذه األوراق جزءا أساسيا من عملية اإلصالح السيايس ،تؤكد سيادة القانون الذي
يعد عامد الدولة املدنية التي تستند ألحكام الدستور الذي أشارت إليه الورقة النقاشية السادسة.
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امللخص

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املناخات التي تعمل من خاللها اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد املعوقات التي
تواجه اإلعالميات ،والتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لديهن .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي امل مسحي ،واعتمدت
الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث ،وزعت عىل عينة عشوائية من اإلعالميات)180( :
حسب سجل نقابة الصحفيني الفلسطينني للعام 2020م.
إعالمية ،من أصل ( )206إعالمية ،م
سي لإلعالميات ،ويرى املجتمع أن مهنة اإلعالم
وأظهرت نتائج الدراسة أن مهنة اإلعالم تؤثر عىل االستقرار العائل وال م
السي ،وأن املؤسسات اإلعالمية ال تراعي االحتياجات اإلعالمية للنساء من خالل
تؤثر عىل استقرار الصحفية العائل أو
م
فرض ساعات عمل ومهام ال تتناسب والظروف االجتامعية للمرأة الفلسطينية ،وأن ثقافة املجتمع والنظرة التقليدية
لعمل املرأة تعد واحدة من أهم معوقات عمل املرأة يف مجال اإلعالم.
أما أهم املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات يف عملهن فتتمثل يف عدم وضوح أسس تقييم الداء يف
املؤسسة اإلعالمية ،وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم العادل والتمييز بني املوظفني ،وخصوصا بني الذكور واإلناث ،إذ
يعد ذلك من نقاط ضعف املؤسسة اإلعالمية.
وأشارت النتائج إىل أن أهم امل معيقات املهنية التي تواجه اإلعالميات هو أن سري العمل يف املؤسسة اإلعالمية مبني
عىل انتامءات مالك املؤسسة اإلعالمية وتوجهاته؛ مام يؤثر عىل مصداقية العمل الصحفي .و أنه ال توجد عدالة فيام
يتعلق بنظام الرتقية لإلعالميات داخل املؤسسات اإلعالمية التي يعمل من فيها .كام أن اإلعالميات يواجه من العديد من
أشكال التمييز عىل أسس جندرية ،وأنهن ال يحصل من عىل تقدير الداء واإلنجاز عند القيام بأداء مميز ،سواء أكان هذا التقدير
ماديا أم معنويا.
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وبينت النتائج أن الصحفيات يواجه من عدم عدالة يف تقدير الداء والتميز والرتقية مقارنة مع زمالئهم اإلعالميني ،وذلك
نتيجة التمييز عىل أسس جندرية بني اإلعالميني الذكور واإلعالميات اإلناث ،أو نتيجة عدم وضوح السس التي يتم من
خاللها الحصول عىل ترقية.
وأبرزت النتائج أن اإلعالميات الفلسطينيات راضيات عن الحوافز والرواتب التي ت معطى لهن ،يف حني أظهرت عدم
رضاهن عن نظام العالوات؛ وهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف اإلعالميات من حيث العالوات؛ وبذلك ال ميكن للمرأة
أن تعتمد عىل العالوات باعتبارها جزءا من دخلها.
وأشارت النتائج إىل أن اإلعالميات راضيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن ،وأن املؤسسة توفر ما تحتاج مه الصحفية
من أدوات وأجهزة؛ لتمكينهن من القيام بعملهن.
وأشارت النتائج  -أيضا – إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن امل مهام املوكولة إليهن ،وتتضمنها
وظيفتهن داخل مؤسساتهن ،كانت بدرجة مرتفعة من خالل إتقان عملهن ،وإميانهن بالتحدي الذي يشكله لهن هذا
العمل.
كام أظهرت النتائج أن عدم توفر نظام الحوافز يف املؤسسة يحبط املوظف ،ويجعله ينفذ امل مهام املوكولة إليه؛
لنها مجرد وظيفة يتطلب منه القيام بها فحسب دون وجود ما يدفعه إىل اإلبداع ،ودون كفاءة.
وأخريا ،أوصت الدراسة برضورة توفري الظروف املالمئة لإلعالميات؛ ملامرسة عملهن دون ممعيقات ،وتعزيز دورهن
إداريا بني زمالئهم من خالل إرشاكهن يف دورات تدريبية لزيادة الكفاءة لديهن ،ومنحهن حق الرتقية إذا كان أداؤهن
يستحق ذلك.
الكلامت املفتاحية :الرضا الوظيفي ،اإلعالميات يف فلسطني ،معوقات عمل اإلعالميات.

97

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
ّ
عملهن
الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات والمعوِّقات التي تواجههن في ممارسة

Job satisfaction among female media professionals in Palestine and the obstacles they face
in practicing their work

Mohammad Ahmad Injas

Prof. Izzat Mohammad Hijab - Middle East University
Abstract

The study aimed to identify the climates in which Palestinian female media work, identify the
obstacles that female media face, and identify their degree of job satisfaction. The study used the
descriptive survey method, and the study adopted a questionnaire as a tool for collecting data
related to the topic of the research, which was distributed to a random sample of (180) female media
professionals out of (206) female media workers, according to the Palestine Journalists Syndicate
record for the year 2020.
The results of the study showed that the media profession affects the familial and family stability of
female journalists, and the community sees that the media profession affects the family relations or
family stability of the journalist, and that media institutions do not consider the media needs of
women by imposing working hours and tasks that do not fit the social conditions of Palestinian
women, and that the culture of society. The traditional view of women's work is considered one of
the most important obstacles to women's work in the media field.
As for the administrative obstacles facing female media professionals in their work, it is the lack of
clarity in the basis of performance appraisal in the media organization. This, in turn, may affect the
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fair evaluation and discrimination between employees, especially between males and females, as
this is considered one of the weaknesses of the media institution.
The results indicate that the most important professional obstacles facing female media workers is
that the workflow in the media organization is based on the affiliations and orientations of the owner
of the media organization, which affects the credibility of the journalistic work. And that there is no
justice regarding the promotion system for female media professionals within the media institutions
in which they work. And that female media professionals face many forms of discrimination on
gender grounds, and that they do not receive appreciation for performance and achievement when
performing a distinguished performance, whether this appreciation is material or moral.
The results indicate also that female journalists face unfairness in evaluating performance,
excellence and promotion compared to their fellow media workers, as a result of discrimination on
gender grounds between male and female media professionals, or because of the lack of clarity on
the basis for obtaining a promotion.
The results indicate that Palestinian female media professionals are satisfied with the incentives and
salaries given to them, while the study showed that Palestinian female journalists are not satisfied
with bonus system, and this is due to discrimination and unfairness of female media professionals in
terms of bonuses, and thus women cannot rely on bonuses as part of their income.
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The results indicate that female media professionals are satisfied with the workplace within their
institutions, and that the institution provides the tools and equipment that female journalists need to
enable them to do their work.
As well as the satisfaction rate of Palestinian female media professionals with the tasks assigned to
them that are included in their job, within their institutions was high through the proficiency in their
work and their belief in the challenge posed by this work. The results also showed that the lack of an
incentive system in the institution frustrates the employee and makes him carry out the tasks
entrusted to him; because it is just a job that he just needs to do without creativity and inefficiency.
The study recommends the need to provide appropriate conditions for female media professionals
to practice their work without obstacles, and to enhance their administrative role among their
colleagues by involving them in training courses to increase efficiency and granting them the right to
promotion if their performance is worth it.
Key words: Job satisfaction, Palestainian Female Journalists, Obstacles faced Journalists in
performing their jobs.
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مقدمة الدارسة
يعد الرضا الوظيفي أحد أشهر املواضيع التي اهتمت بها البحاث يف مجال علم النفس التنظيمي
( ،)Organizational psychologyوميكن اعتباره من املفاهيم الهامة؛ كونه يؤثر تأثريا مبارشا عىل كل من
الصحفيني واملؤسسات الصحفية ،فالصحفي إذا كان غري راض عن عمله سيفتقر بالتايل إىل عنرص الوالء
( )Loyaltyللمؤسسة الصحفية التي يعمل لديها.
ويعد الرضا الوظيفي من الجوانب الساسية التي تعمل عليها كافة املؤسسات الصحفية؛ نظرا لتأثريه عىل نجاح
املؤسسة وشهرتها؛ فالرضا الوظيفي يلعب دورا أساسيا ( )Integral Roleيف نجاح أي مؤسسة صحفية أو
إعالمية.
بدأ االهتامم مبوضوع الرضا الوظيفي يف مجال العلوم اإلدارية يف العرشينيات من القرن العرشين ،وذلك
بظهور مدرسة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة التي ميثل العنرص البرشي فيها ركنا رئيسا عىل يد ألتون مايو ( Alton
 ،)Mayoوهذه املدرسة تقوم عىل افرتاض أن طبيعة العنرص البرشي ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا عىل اإلنتاج ،ومن
ثم فإن زيادة اإلنتاج ميكن أن تتحقق من خالل فهم طبيعة الفراد ،وتشجيعهم وتكيفهم مع التنظيم ،وإشباع
حاجاتهم املعنوية واملادية ،كام ركزت هذه املدرسة عىل أهمية بيئة العمل واإلرشاف يف تأثريها عىل الرضا
الوظيفي للعامل (صالح ،2016 ،ص.)107
كام أسهم علم اإلدارة يف ترسيخ مفاهيم الرضا الوظيفي ،وذلك عندما تناول مفهوم اإلدارة الناجحة التي تهدف
إىل تعزيز الثقة املتبادلة ( ،)Mutual Confidenceوتدعيم التعاون بني الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية التي
يعملون لديها.
وقد أكد العديد من الباحثني أنه من امل مهم للمؤسسات اإلعالمية أن تعمل عىل تحسني ظروف العمل الخاصة
بالصحفيني؛ للمساهمة يف خلق مستويات أعىل من الصحفيني الراضني عن عملهم ،الذين سيسهمون بدورهم
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يف نجاح املؤسسة اإلعالمية وإنجاز مهامها بقدر أكرب من الكفاءة والروح املعنوية املرتفعة ،كام أن الرضا
الوظيفي يرتبط بشكل مبارش مع القيادة ( ،)Leadershipوالدوافع ،والداء ()Performance؛ فالفراد الذين
يشعرون بالرضا الوظيفي داخل مؤسساتهم ليسوا فقط الكرث قدرة عىل اإلنجاز والداء املتميز ،بل إنهم كذلك
قادرون عىل خلق بيئة عمل أكرث إيجابية ،وأكرث انتامء.
ويف واحد من أكرث التعريفات استخداما للرضا الوظيفي ،عرفه لوك ( )Lockeبأنه " حالة عاطفية ( emotional
 )stateممرضية أو إيجابية ناتجة عن عمل الفرد أو خربته العملية ،. (Anchustigui, 2016, p.16).ويتضح من تعريف
لوك التأكيد عىل أهمية العمليات العاطفية واملعرفية عىل حد سواء ،حيث أشار إىل أن معظم العلامء والباحثني
يف الرضا الوظيفي يعتربون الجانب العاطفي واملعريف من املكونات الهامة يف البناء املعريف الخاص بالرضا
الوظيفي.
يتأثر الرضا الوظيفي بكثري من العنارص ،يتعلق جزء منها بالعمل ومتطلباته ومسؤولياته ،ويتعلق الجزء اآلخر
بالفرد نفسه وشخصيته ودوافعه وانفعاالته ورغباته ،يف حني أن جزءا آخر من هذه العنارص يتعلق بالجوانب
االجتامعية للوظيفة أو املهنة .ومعرفتنا بهذه العنارص وتفهمها متكننا من تحسينها وتطويرها واالرتقاء بها إىل
املستوى الذي يضمن لنا إيجاد الصحفي املنتج املستمتع بأداء عمله ،إذ يرى البعض أن الرضا الوظيفي ينقسم
إىل نوعني ،هام :الرضا العام الذي يعرف بأنه االتجاه العام للفرد نحو عمله ككل ،والرضا النوعي الذي يشري إىل رضا
الفرد عن كل جانب من جوانب عمله ،كل عىل حدة ،وتتمثل فائدته يف متكني الباحثني من أن يضعوا أيديمهم عىل
العنارص التي تسهم يف خفض الرضا أو زيادته.
وقد وجدت الدراسات أن هناك العديد من العنارص التي تؤثر يف الرضا الوظيفي ،منها :الدخل أو الراتب ،وظروف
العمل ( ،)Work conditionsوالعالقات مع الزمالء ،والعالقات مع الرؤساء ،وسياسات اإلدارة ( Administration
 ،)policiesوفرص التقدم (الرتقي) يف املهنة ،كام أن هناك عنارص أخرى تؤثر يف الرضا الوظيفي تتعلق بالجوانب
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الشخصية لألفراد ،منها :النوع االجتامعي ،والعمر ،وسنوات الخربة ،وكذلك التوقعات من العمل والوظيفة .وكل
هذه املكونات املعقدة متثل املكون الشامل للرضا الوظيفي (الغانمAlhumaidhi, ،Almuqbil,2011 ،2018 ،
 .)2015, p21وقد أضاف موساديج ويارموهامديان أن الرضا الوظيفي يتأثر بعدة عوامل ،منها :االستقاللية
الوظيفية ،والمن الوظيفي ،ومرونة مكان العمل.
تشكل اإلناث ما نسبته ( )%49من مجموع السكان يف فلسطني وفق إحصاءات رسمية ،إال أن نسبة اإلناث يف
سوق العمل ال تتعدى ( )%14يف مقابل ( )%66لنظرائهن من الرجال (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
 .)2021وبالرغم من الشوط الكبري الذي قمطع يف فلسطني عىل مستوى الحقوق املجتمعية للمرأة ،غري أن ذلك
غري كاف؛ لن املجتمع ما زال بحاجة إىل أشواط إضافية للتخلص من النظرة السلبية للمرأة عىل أنها ضعيفة،
والتخلص كذلك من حالة االستقواء التي تتعرض لها من قبل الذكور .أثرت الظروف السياسية واالجتامعية عىل
املرأة اإلعالمية الفلسطينية ،ورافق ذلك واقع اقتصادي صعب ،خصوصا مع استغالل بعض املؤسسات
اإلعالمية لواقع حاجة اإلعالميات إىل العمل ،وإعطاءهن رواتب وامتيازت ضئيلة ال تتناسب مع الجهد والعمل الذي
يقمن به (الغانم.)2018 ،
ويبدو أن قتامة املشهد وسوداوية الصورة بالنسبة لعمل املرأة يف مجال اإلعالم يمفاقمها عدم توفر الفرص
لتدريبها وتعليمها ،ومن ثم منحها الفرصة الكاملة يك تتميز يف العمل اإلعالمي .وإىل جانب ذلك ،فإن عمومية
العمل اإلعالمي ،وشمولية ما تحاول املؤسسات تغطيته وتقدميه ،سواء أكان مطبوعا أم مسموعا أم مرئيا،
وال مبعد عن التخصص ،حيد القضايا النسوية من أولوية العمل اإلعالمي ،فام أندر أن نجد وسيلة إعالمية مخصصة
لشؤون النساء وهمومهن ،وما هو موجود إمنا يتمثل يف برامج محددة ،ومقترصة عىل زوايا رمبا أخذت مساحة
واسعة ومتكررة للنقاش والبحث( .أبوطعيمة.)2016 ،

103

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
ّ
عملهن
الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات والمعوِّقات التي تواجههن في ممارسة

وعليه ،تحاول هذه الدراسة التعرف عىل بيئة العمل التي تعمل فيها اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد
املعوقات التي تواجههن يف العمل اإلعالمي ،ومعرفة درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به.
الدراسات السابقة
من الدراسات التي بحثت يف هذا املجال :دراسة ( Almuqabila (2011التي هدفت إىل التعرف عىل مستوى
الرضا الوظيفي لدى محكام كرة القدم العاملني يف الردن ،وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات (املؤهل
العلمي ،والدرجة التحكيمية ،وسنوات الخربة) يف الرضا الوظيفي لديهم .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )125حكام ملوسم كرة القدم  2011-2010تم اختيارهم بالطريقة
العمدية ،حيث أجابوا عىل استبانة تكونت من ( )34فقرة ،موزعة عىل خمسة مجاالت( :ظروف العمل وطبيعته،
املكافأة (املردود املادي) ،العالقة مع الزمالء ،الحوافز ،العالقة مع اإلدارة) .وقد أظهرت النتائج أن املستوى العام
للرضا الوظيفي كان متوسطا ،وأن مستوى الرضا الوظيفي يف مجايل العالقة مع الزمالء ،والعالقة مع اإلدارة ،كان
مرتفعا ،يف حني كان متوسطا يف مجاالت :ظروف العمل وطبيعته ،والحوافز واملكافأة واملردود املادي .كذلك
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل متغريات :املؤهل
العلمي ،والدرجة التحكيمية ،وسنوات الخربة.
وقد هدف سوريجاو ( ) Surigao،2013من خالل دراسته Laabor Conditions of Young Journalists in
 Romaniaإىل معرفة الصعوبات التي تواجه عمل الصحفيني الشباب يف رومانيا يف املؤسسات اإلعالمية يف
عرص اإلنرتنت معتمدا عىل املنهج الوصفي ،من خالل استبانة وزعت عىل مجموعة من الصحفيني الشباب
الرومانيني الذين يعملون يف املؤسسات اإلعالمية .وقد أظهرت النتائج أن الصحفيني الشباب الرومان يعملون
مقابل أجور منخفضة ،ويعملون لـ  60ساعة يف السبوع ،وال يمعلقون أهمية لالنتامء إىل نقابة مهنية؛ لعدم
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التزامها بحقوق الصحفيني .وأوصت الدراسة برضورة مراعاة توافر العمل الالئق للصحفيني ،ورصف رواتب عادلة
لهم ،والتقليل من عدد ساعات العمل السبوعي.
رصيات لنفسهن يف مجال عملهن ،حيث هدفت
ملرص
أما العزب ( )2014فقد قام بدراسة حول رؤية الصحفيات اامل
سية التي يتعرضن
الدراسة إىل معرفة مستوى تقييم الصحفيات املرصيات للضغوطات املهنية واملجتمعية وال م
لها ،والتعرف عىل مدى رضاهن عن تعامل الرؤساء والزمالء معهن .ومن أهم نتائج هذه الدراسة :أن نسبة
الصحفيات اللوايت يشعرن بالرضا إىل حد ما عن تعامل رؤسائهن معهن بلغت ( ،)%28وبلغت نسبة الصحفيات
اللوايت لديهن رضا عىل اإلطالق عن تعامل رؤسائهن معهن ( ،)%10والنسبة الكربى من الصحفيات لديهن رضا،
بشكل أو بآخر ،عن تعامل زمالئهن معهن ،ومل تتجاوز نسبة عدم رضاهن عن (.)%4
رتونية.
إللككرت
إلخبارية ااإل
ملواقع ااإل
التصال ىف اامل
ني بااال
مئني
ملهني للقاامئ
ملؤثرة يف الداء اامل
ودرس فكري ( )2014العوامل اامل
وقد هدفت هذه الدارسة إىل التعرف عىل العوامل امل ٔوثرة يف الداء املهني للقامئني باالتصال يف املواقع
اإللكرتونية اإلخبارية املرصية ،وذلك من خالل التعرف عىل مستوى الرضا الوظيفي لديهم .ومن أهم نتائج
الدراسة كانت ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للقامئني باالتصال يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية ،وأن هناك
عالقة عكسية بني مستوى الداء املهني للقامئني باالتصال يف املواقع اإلخبارية ومحور الرضا الوظيفي.
الت يف
مال
ملهني للصحفيات العام
ىل الداء اامل
ملؤثرة ععىل
وأجرى عنانزة وآخرون ( )2015دراسة بعنوان :العوامل اامل
مسحية ،هدفت إىل التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل أداء الصحفيات العامالت
الصحف اليومية الردنية ،دراسة م
يف الصحف اليومية الردنية ،وبعض الخصائص املهنية للصحفيات .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة:
يؤثر عامل الرضا عن العمل ثأتريا إيجابيا ،وينعكس عىل الداء الصحفي للصحفيات ،كام يؤثر عامل الرضا عن العالقة
مع الرؤساء والتواصل مع الجمهور تأثريا إيجابيا عىل الداء الصحفي للصحفيات ،وأيضا يؤثر كل من :عامل اللوائح
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اإلدارية والسياسية والتحريرية ،واملنافسة مع الزمالء الصحفيني ،وكرثة العباء وامل مهام الصحفية للمرأة ،تأثريا
سلبيا عىل أدائها الصحفي.
ىل الرضا الوظيفي لدى الصحفيات
ملؤثرة ععىل
أما العجوري ( )2017فقد قام بدراسة بعنوان :العوامل اامل
ني  -دراسة ميدانية .هدفت إىل التعرف عىل مستوى الرضا الوظيفي والعوامل املؤثرة
طني
الفلسطينيات يف فلسط
فيه لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني ،والتعرف عىل الضغوط التي تواجههن ،وتؤثر عىل أدائهن
املهني .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك رضا وظيفيا بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،
وبي نت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابة الصحفيات حول الرضا الوظيفي
تعزى إىل (نوع املؤسسة اإلعالمية ،املؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الحالة االجتامعية ،ملكية املؤسسة).
وخلصت الدراسة إىل رضورة توفري المن واالستقرار الوظيفي للصحفيات الفلسطينيات من خالل إلحاقهن بنظام
التأمني واملعاشات املعمول به يف فلسطني.
ىل التعرف
ني ،وقد هدفت إإىل
طني
ني يف دولة فلسط
ني الرياضييني
دراسة الغانم ( )2018الرضا الوظيفي لدى الصحفييني
عىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطني ،وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات:
املؤهل العلمي ،والعمر ،وسنوات الخربة ،يف الرضا الوظيفي لديهم ،وقد استخدم املنهج الوصفي امل مسحي
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )47صحفيا رياضيا ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،حيث أجابوا عىل
استبانة تكونت من ( ) 32فقرة ،موزعة عىل خمسة مجاالت( :ظروف العمل وطبيعته ،املردود املادي ،العالقة مع
الزمالء ،الحوافز ،العالقة مع اإلدارة) .وقد أظهرت النتائج أن املستوى العام للرضا الوظيفي كان متوسطا ،وأن
درجة الرضا الوظيفي كانت مرتفعة يف مجال العالقة مع الزمالء ،وكانت متوسطة يف مجال املردود املادي
والحوافز وظروف العمل وطبيعته ،وكانت منخفضة يف مجال العالقة مع اإلدارة .كذلك أظهرت النتائج عدم وجود
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فروق ذات داللة إحصائية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل متغريات :املؤهل العلمي ،والعمر ،وسنوات الخربة .
وأوصت الدراسة برضورة عقد دورات صحفية ،داخلية وخارجية ،للصحفيني؛ لالرتقاء بهم.
الم الردنية ،غياب الصحفيات
إلععال
وأظهرت دراسة زايدة ( )2019حول تقييم واقع عمل الصحفيات يف مؤسسات ااإل
الردنيات “بدرجة كبرية” عن املناصب القيادية ومواقع القرار التحريري واإلداري ،التي يهيمن الرجال عليها ،كام
أنهن واجه من أشكاال من التمييز عىل أسس جندرية أدت إىل تحجيم حضورهن عدديا ،ودورهن نوعيا كإعالميات ،وإىل
الحد من فرص تقدمهن وتطورهن يف املهنة .وتتمثل أبرز املعيقات التي تواجه اإلعالميات الردنيات ،كام ظهر
يف إجابات  % 90من املشاركات يف استبانة الدراسة يف التمييز ضدهن يف العمل من حيث الفرص واالمتيازات،
وتقدير الداء واإلنجاز معنويا وماليا؛ مام يسهم يف إعاقة تطور اإلعالميات يف املهنة والوظيفة ،وهيمنة الشعور
باإلحباط نتيجة عدم رضاهن عن واقعهن كنساء يف العمل.
مشكلة الدراسة
تشكل اإلعالميات ما مجمو معه ( )%23من املنتسبني إىل نقابة الصحفيني يف فلسطني ،حيث يبلغ مجموع
العضوات يف النقابة ( )206عضوة من أصل ( )897عضوا (نقابة الصحفيني .)2020 ،ولعل لهذا داللة واضحة عىل
تهميش املرأة ،ومحدودية تأثريها يف املشهد اإلعالمي ،وبمعدها كذلك عن دوائر صنع القرار ،وتشكيل الخطاب
اإلعالمي ،وتبوؤ وظائف عليا يف هذا املجال (مؤسسة فلسطينيات .)2018 ،وإذا استعرضنا واقع حال اإلعالميات،
ض عليهن حني يتعلق المر بالتوظيف والتنافس عىل
أو العامالت يف الحقل اإلعالمي نجد أن ظروفا غري صحية ت مف مر م
فرص العمل ،والرتقي الوظيفي ،واالقرتاب من دوائر صنع القرار .كام نجد أنه يف وقت الزمات ،واضطرار
املؤسسات إىل التخلص من موظفيها وترسيحهم ،تكون النساء العامالت الضحية املفضلة لهذه العملية؛ وذلك
لهامشية ومحدودية أدوارهن ،واضطالعهن عادة بالدوار الثانوية يف العمل ،كام أن ارتباط معظمهن باملؤسسات
يكون عرب عقود مؤقتة ال تحفظ حقوقهن ،وتسهل عىل املؤسسات ترسيحهن دون عناء كبري ،ماديا أو قانونيا،
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فيقع من مجددا فريسة للبطالة ،مع صعوبة الحصول عىل فرص عمل جديدة ،وهذا بدوره أثار اهتامم الباحثني؛
ملعرفة املعيقات التي تواجه اإلعالميات االفلسطينيات يف عملهن ،وميكن تحديد مشكلة الدراسة يف التعرف
عىل مستوى الرضا الوظيفي لدى الصحفيات يف دولة فلسطني ،وما يواجهنم مه من مشاكل كثرية ،مثل :االحتالل
اإلسائيل ومامرساته الهمجية التي تتمثل باملضايقات واالعتقال ،وقد تصل حد القتل أحيانا ،باإلضافة إىل تقييد
حرية الراي لدى الصحفيني الفلسطينني ،وأيضا إغالق املدن والحواجز بينها ،وصعوبة التنقل ،وقلة الرواتب
واملوارد املالية بشكل عام .ولوحظت هذه املشاكل والصعوبات التي تواجه الصحفيني الفلسطينيني من خالل
مامرستهم عملهم ،إذ لوحظ أن هناك الكثري من اإلعالميني إما أن يكونوا قد تركوا هذه املهنة ،أو أنهم يتجهون إىل
تركها والبحث عن وظيفة أخرى؛ ولهذا أصبح هناك نوع من التذمر وعدم الرىض الوظيفي لديهم؛ ولهذا أجريت هذه
الدراسة للتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيات يف دولة فلسطني.
أهداف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذة الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
المي؟
ن به من عمل إععال
إلععال
ما درجة الرضا الوظيفي لدى ااإل
ام يقم م
الميات الفلسطينيات ل م
وقد انبثق عن هذا السؤال السئلة الفرعية اآلتية:
والسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .1ما املعوقات االجتامعية
م
 .2ما املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .3ما املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .4ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن؟
 .5ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن؟
 .6ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن؟
 .7ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن امل مهام املوكولة إليهن وتتضمنها وظيفت مهن داخل
مؤسساتهن؟
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أهمية الدراسة
تحددت أهمية الدراسة يف التأثري الحيوي للمتغريات التنظيمية يف املؤسسات اإلعالمية والحياة االجتامعية
وعوامل ارتقاء الداء الوظيفي للعاملني يف الحقل اإلعالمي ،مبا يف ذلك العوامل الشخصية .ولعلنا نخصص هنا
اإلعالميات أو العامالت يف الحقل اإلعالمي من منظور النوع االجتامعي .إن هذه الدراسة تسعى جاهدة إىل لفت
أنظار أصحاب القرار يف املؤسسات اإلعالمية إىل تحسني مستوى أداء كوادرها ،ورفع كفاءة املنتج اإلعالمي
الصادر عن هذه املؤسسات واملقدم إىل الجمهور.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات املوسعة من نوعها يف فلسطني؛ إذ تناولت املناخات التي تعمل من خاللها
اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد املعوقات التي تواجههن ،والتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به يف
والسية ،واإلدارية ،والقانونية .ويتوقع منها تسليطها الضوء عىل مستوى الرضا
شتى املجاالت االجتامعية،
م
الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات ،وهذا ميثل االتجاه الصحيح يف تذليل هذه املعوقات ،وتسهم يف
تحسني أدائهن املهني ،إضافة إىل إثراء الدب النظري واملكتبات الجامعية بالبحوث الكادميية املتصلة مبوضوع
درجة الرضا لدى اإلعالميات عام يقم من به.
حدود الدراسة
اقترصت الدراسة عىل الحدود اآلتية:
 الحدود الزمانية :أجريت الدراسة يف النصف الثاين من العام (.)2020ملكانية :محافظة رام الله والبرية يف فلسطني.
 الحدود ااملرشية :طبقت هذه الدراسة عىل اإلعالميات الفلسطينيات يف محافظة رام الله والبرية يف
 الحدود الببرشفلسطني ،والبالغ عددهن ( )206إعالمية (وفقا إلحصائية نقابة الصحفيني الفلسطينية للعام .)2020
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مصطلحات الدراسة
متثلت مصطللحات الدراسة يف اآليت:
الرضا الوظيفي :ميكن القول إن الرضا الوظيفي مفهوم متعدد البعاد ،يتمثل يف الرضا الكل الذي
يستمده الفرد من وظيفته ،ومن جامعة العمل التي يعمل معها ،ومن الذين يخضع إلرشافهم ،وكذلك من
املنظمة والبيئة التي يعمل فيها ،وباختصار فإن الرضا الوظيفي هو دالة عىل سعادة اإلنسان واستقراره يف
عمله وما يحققه له هذا العمل من وفاء وإشباع لحاجاته ،وميكن القول  -بشكل عام  :-إن الرضا الوظيفي
يتكون من الرضا عن الوظيفة ،والرضا عن عالقات العمل ،والرضا عن زمالء العمل ،والرضا عن الرؤساء،
والرضا عن بيئة العمل ،والرضا عن سياسات الفراد (عمر.)2018 ،
ويقصد بالرضا الوظيفي يف الدراسة الحالية :شعور اإلعالميات الفلسطينيات بخصوص عملهن الصحفي
ومدى رضاهن عنه.
املعوقات :هي الحبس والرصف والتثبيط ،والعوق :المر الشاغل .وعوائق الدهر :الشواغل من أحداث (املعجم
الوسيط .)2004 ،ويقصد باملعوقات يف الدراسة الحالية :التحديات والصعوبات التي تواجهها اإلعالمية
الفلسطينية نتيجة عملها يف املجال اإلعالمي.
اإلعالميات الفلسطينيات :هن جميع اإلعالميات العضوات يف نقابة الصحفيني الفلسطينيني.
منهج البحث املستخدم
تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية امل مسحية ،وتهدف البحوث يف هذا املنهج إىل وصف واقع املشكالت
والظواهر كام هي ،وتحديد الصورة التي يجب أن تكون عليها يف ظل معايري محددة ،مع تقديم توصيات أو
اقرتاحات من شانها تعديل الواقع؛ للوصول إىل ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر.
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مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميات العضوات يف نقابة الصحفيني الفلسطينني ،البالغ عددهن ()206
صحفيات ،واعتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطة ،حيث تم اختيار عينة من ( )180صحفية.
أداة الدراسة (االستبانة)
اعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث ،وتم استخدام مقياس الرضا الوظيفي،
ومناسبة بيئة العمل .ومن أجل إعداد هذه الدراسة متت االستعانة بدراسة  )2011( Almuqabilaحيث تم اختيار
بعض الفقرات التي تتالءم مع أهداف الدراسة ،وتم إ جراء تعديل عليها ،وأصبحت الداة مكونة من ( )89فقرة،
موزعة عىل سبعة مجاالت ،هي( :املعوقات االجتامعية ،واملعوقات اإلدارية ،واملعوقات املهنية ،وفرص التقدم
والرتقية ،والحوافز والرواتب ،وظروف العمل وطبيعته ،واملهام املوكلة إليهن).
صدق األداة
تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها عىل أهل االختصاص والخربة من أساتذة الجامعات املتخصصني
يف الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي ،وبعض الخرباء يف املجال اإلعالمي ،وبعد تلقي املالحظات منهم
تم تعديل صحيفة االستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق العمل.
ثبات األداة
الثبات  -يف أبسط معانيه  -هو املوثوقية ( ،)Reliabilityولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحثان باستخدام
طريقة معادلة االتساق الداخل باستخدام اختبار كرونباخ ألفا  .Cronbach Alpha Testحيث تم إيجاد معامل
االتساق الداخل (كرونباخ ألفا) لكل مجال عىل حدة .وقد بلغ معامل االتساق الداخل (كرونباخ ألفا) ,00-79,0083
وهي تدل عىل ثبات الداة ،وهي قيم مقبولة لغراض تطبيق الدراسة.
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جدول رقم ( :)1معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا الخاصة مبجاالت الدراسة واملجال الكيل
املجال

معامل كرونباخ ألفا

مجال املعوقات االجنامعية

80,00

مجال املعوقات املهنية

83,00

الحوافز والرواتب

79,00

82,00

مجال املعوقات اإلدارية

80,00

فرص الرتقية والتقدم

83,00

بيئة العمل

80,00

العالقة مع اإلدارة

81,00

الدرجة الكلية للمقياس

تصحيح املقياس
تم ا عتامد مقياس ليكرت الخاميس يف اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة ،حيث تم إعطاء اإلجابة أوافق بشدة5( :
درجات) ،واإلجابة أوافق 4( :درجات) ،واإلجابة محايد 3( :درجات) ،واإلجابة ال أوافق( :درجتني) ،واإلجابة ال أوافق
بشدة( :درجة واحدة) ،واعتامد التدريج التايل للحكم عىل املتوسط الحسايب:
-

املتوسط الحسايب :أقل من ( 33.2درجة رضا منخفضة)

-

املتوسط الحسايب :من ( 66.3 – 33.2درجة رضا متوسطة)

-

املتوسط الحسايب :أعىل من ( 66.3درجة رضا مرتفعة)

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :ما املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟

جدول رقم ( :)2املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات يف عملهن مرتبة تنازلياً

الرتبة
1
2
3
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الفقرة
يرى املجتمع أن مهنة اإلعالم لإلعالمية تؤثر عىل
السي.
استقرارها العائل أو
م

ال يشجع صناع القرار املرأة اإلعالمية عىل توليها

مناصب إدارية.

ال تتعارض مهامي كإعالمية مع مسؤوليايت

السية.

املتوسط

االنحراف

3.63

0.747

مرتفعة

3.51

1.038

متوسطة

3.43

1.031

متوسطة

الحسايب

املعياري

الدرجة

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط
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4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تعد نظرة املجتمع معيقا كبريا لعمل اإلعالمية.

ت معرض التغطية الصحفية الليلية اإلعالمية إىل

االنتقاد املجتمعي.

نجاح املرأة وتكرميها موضوع صوري ال يشمل

قرارات فاعلة تقدمية.

تفضل املؤسسات اإلعالمية اإلعالمي عىل

اإلعالمية يف التغطيات الصحفية.

يقلل العمل اإلعالمي من شبكة العالقات
االجتامعية لإلعالمية.

يقترص جوهر العمل اإلعالمي عىل الذكر من وجهة
نظر املسؤول.

ال تحظى اإلعالمية بالثقة مثل اإلعالمي يف
التغطيات امليدانية.

ال يشارك الزوج يف مسؤوليات العائلة يف حياة
املرأة اإلعالمية العاملة

العالقة متوترة بني اإلعالمية ومسؤولها يف العمل.

يصعب وصول اإلعالمية إىل منصب إداري مرموق
يف املؤسسة اإلعالمية.

تعد املرأة اإلعالمية عنرصا ضعيفا إداريا أمام

طاقمها.

املتوسط الكيل ملحور املعوقات االجتامعية واألرسية

3.39

1.038

متوسطة

3.39

1.065

متوسطة

3.11

1.151

متوسطة

3.09

1.193

متوسطة

3.04

1.176

متوسطة

2.95

1.032

متوسطة

2.88

1.085

متوسطة

2.71

0.901

متوسطة

2.59

0.761

متوسطة

2.56

1.300

متوسطة

2.16

1.186

منخفضة

3.03

0.539

متوسطة

أشارت نتائج الجدول رقم ( )2إىل أن املتوسط الكل ملحور املعوقات االجتامعية والسية التي تواجه
اإلعالميات الفلسطينيات كان بدرجة متوسطة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ( ،)3.63-2.16إذ حصلت
السي) عىل أعىل متوسط حسايب،
الفقرة (يرى املجتمع أن مهنة اإلعالم لإلعالمية تؤثر عىل استقرارها العائل أو
م
السية التي ال يتناسب معها العمل
وقيمته ( ،)3.63وبدرجة مرتفعة ،وقد يعود ذلك إىل طبيعة املرأة والتزاماتها
م
اإلعالمي الذي قد يتطلب التغطية الصحفية ليال ،أو التعرض للخطر ،وغريها من المور ،بينام حصلت الفقرة (تعد
املرأة اإلعالمية عنرصا ضعيفا إداريا أمام طاقمها) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.16وبدرجة متوسطة؛
لنه قد تكون املرأة من أعضاء الطواقم الصحفية الفاعلة ،وذات كفاءة وإبداع يف العمل أكرث من الرجل.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زايدة ( )2019من أن املؤسسات اإلعالمية ال تراعي االحتياجات اإلعالمية للنساء،
وذلك من خالل فرض ساعات عمل ومهام ال تتناسب وظروف اإلعالميات االجتامعية ،وأن ثقافة املجتمع والنظرة
التقليدية لعمل املرأة تعترب واحدة من أهم معوقات عمل املرأة يف مجال اإلعالم ،فيام اختلفت هذه النتائج مع
دراسة العجوري ( )2017من حيث وجود رضا وظيفي بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،
أسية لعمل املرأة كإعالمية ،وإذا وجدت قد تكون ضئيلة.
وأنه ال توجود معوقات م
ثانياً :ما املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟

جدول رقم ( :)3املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات مرتبة تنازلياً

الرتبة
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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الفقرة
عدم وضوح أسس تقييم اآلداء يف

املؤسسة اإلعالمية.

ال يوجد نظام تقييم لنواقص املؤسسة

اإلدارية.

يعد دور "املظهر الخارجي" لإلعالمية أساسيا
يف تطورها.

لطبيعة اللباس لإلعالمية دور يف عملية

التوظيف.

تشعر اإلعالمية بضغط العمل بسبب طول

ساعات الدوام.

تشجع اإلدارة اإلعالميات عىل إبداء
مقرتحاتهن دون متييز.

يعد توظيف اإلعالمية أولوية لدى

املؤسسات اإلعالمية؛ لتدين الراتب.

تعد السياسة التحريرية أمرا غري منوط بنظام

مؤسيس.

تتوفر لإلعالميات تسهيالت كام تتوفر

لإلعالميني.

تشعر اإلعالمية بعدم اإلنجاز؛ بسبب تغيري
املهام املطلوبة.

تجرب اإلعالمية عىل إجراءات مجحفة.

تعد السياسة التحريرية معوقا يف تطور

اإلعالمية إداريا.

املتوسط

االنحراف

3.76

0.919

مرتفعة

3.63

1.068

متوسطة

3.50

1.160

متوسطة

3.49

1.160

متوسطة

3.48

1.174

متوسطة

3.44

0.763

متوسطة

3.33

1.176

متوسطة

3.24

0.843

متوسطة

2.94

1.272

متوسطة

2.88

1.023

متوسطة

2.79

0.992

متوسطة

2.72

0.821

متوسطة

الحسايب

املعياري

الدرجة

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط
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27
28
29

الهداف املراد تحقيقها يف العمل غري

واضحة.

تتسم املسؤوليات املنوطة لإلعالمية بعدم

الوضوح.

تعد الطبيعة البيولوجية لإلعالمية معوقا يف
مجال عملها.

إلدارية
ملعوقات ااإل
ملتوسط الكل ملحور اامل
اامل

2.49

0.977

متوسطة

2.46

1.169

متوسطة

2.42

1.143

متوسطة

3.10

0.408

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن درجة املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات كانت بدرجة متوسطة.
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.76-2.42؛ إذ حصلت الفقرة (عدم وضوح أسس تقييم اآلداء يف
املؤسسة اإلعالمية) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.76وبدرجة مرتفعة ،وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم
العادل ،والتمييز بني املوظفني ،وخصوصا بني الذكور واإلناث ،حيث يعترب ذلك من نقاط ضعف املؤسسة
اإلعالمية ،بينام حصلت الفقرة (تعد الطبيعة البيولوجية لإلعالمية معوقا يف مجال عملها) عىل أقل متوسط
حسايب ،وقيمته ( ،)2.42وبدرجة متوسطة .وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة ( )2019التي أظهرت غياب
اإلعالميات عن املناصب القيادية يف املؤسسات اإلعالمية ،وأنهن يواجه من العديد من أشكال التمييز عىل أسس
جندرية.
ثالثاً :ما املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟

جدول رقم ( :)4املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات مرتبة تنازلياً

الرتتيب
37
38
39
40

الفقرة
وجود متييز عىل أساس جندري

عدم وجود تقدير لألداء واإلنجاز

معنويا أو ماديا.

يفضل اإلعالمي يف تغطية الحداث
عىل اإلعالمية .

تكليف

اإلعالميات

بتغطية

املواضيع االجتامعية والثقافية

البسيطة فقط.

املتوسط

االنحراف

3.69

0.635

الحسايب

املعياري

الدرجة
مرتفعة

3.60

0.949

متوسطة

3.37

1.104

متوسطة

3.34

0.628

متوسطة
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41
42

43
44
45
46
47

السياسة التحريرية

اإلعالمية

للمؤسسة

تختلف التوجهات الفكرية لإلعالمية

عن توجهات املؤسسة التي تعمل

فيها.

تختلف أسس العمل يف املؤسسة
بحسب توجهات أصحاب املؤسسة

اإلعالمية.

يستثنى املجال امليداين من

التغطية لإلعالميات.

ال تحظى اإلعالميات مبساحة

لتغطية اهتامماتهن صحفيا.
ال

تراعي

الدورات

احتياجات اإلعالميات.

املطروحة

سياسات وإجراءات العمل الخاصة

باإلعالميات.

املهنية
ملعوقات امل
ملتوسط الكل ملحور اامل
اامل

3.32
3.26

1.175
1.114

متوسطة
متوسطة

3.22

1.188

متوسطة

3.11

1.155

متوسطة

3.04

.944

متوسطة

2.89

0.933

متوسطة

2.80

1.075

متوسطة

3.24

0.562

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن درجة املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات كانت بدرجة متوسطة.
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.69-2.80؛ إذ حصلت الفقرة (وجود متييز عىل أساس جندري) عىل
أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.69وبدرجة مرتفعة ،ومن ثم جاء يف املركز الثاين عدم وجود تقدير لألداء
واإلنجاز (ماديا أو معنويا) ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة ( ،)2019ودراسة العجوري ( )2017من أن اإلعالميات
يواجه من العديد من أشكال التمييز عىل أسس جندرية ،وأنهن ال يحصل من عىل تقدير الداء واإلنجاز عند القيام بأداء
مميز ،سواء أكان هذا التقدير ماديا أم معنويا.
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رابعاً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن؟

جدول رقم ( :)5درجة الرضا لدى اإلعالميات الفسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن مرتبة
تنازلياً

الرتتيب
48
49
50
51
52

الفقرة
يوجد نظام وظيفي معمول به يف
مؤسستي

تمعد املهنية يف العمل أساس الرضا يف
العمل بعيدا عن النوع االجتامعي.

أرى أن فرصة الرتقية يف مؤسستي تخضع

ملعايري واضحة.

توجد حوافز تشجيعية بشكل مستمر.

أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية.

رتقية والتقدم
ملتوسط الكل ملحور الرضا عن فرص اللرت
اامل

املتوسط

االنحراف

3.57

0.725

متوسطة

3.43

1.114

متوسطة

3.15

1.131

متوسطة

2.50

1.049

متوسطة

2.96

0.759

متوسطة

الحسايب

2.19

املعياري

1.147

الدرجة

منخفضة

أشارت النتائج إىل أن يف درجة الرضا لدى اإلعالميات الردنيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن
كانت بدرجة متوسطة .وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.57-2.19؛ إذ حصلت الفقرة (يوجد نظام
وظيفي معمول به يف مؤسستي) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.57وبدرجة متوسطة ،بينام حصلت
الفقرة (أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.19وبدرجة منخفضة؛
وذلك نتيجة التمييز عىل أسس جندرية بني اإلعالميني الذكور واإلعالميات اإلناث ،أو نتيجة عدم وضوح السس
ن
التي يتم من خاللها الحصول عىل ترقية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زايدة ( )2019من أن اإلعالميات يواجه م
عدم عدالة يف تقدير الداء والتميز والرتقية مقارنة مع زمالئهم اإلعالميني.
خامساً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن؟

جدول رقم ( :)6درجة الرضا لدى اإلعالميات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن مرتبة تنازلياً
الرتتيب

الفقرة

53

أعتمد عىل دخل الشهري لسد احتياجايت.

54

راتبي وسيلة لتحقيق أحالمي.

املتوسط

االنحراف

3.82

.898

الحسايب
3.73

املعياري
1.285

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
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55
56
57
58
59
60
61
61

ال يوجد محفزات مالية يف املؤسسات
اإلعالمية.

أشعر بأن راتبي يتساوى مع زماليئ.

ت معد معايري نسب الزيادة يف املؤسسات
اإلعالمية واضحة

يحقق نظام الرواتب الذي أحصل عليه لسد
احتياجايت.

تحرتم مؤسستي جهدنا عند طرح

املكافآت.

متوسط الرواتب يف جميع املؤسسات

اإلعالمية متساو.

يتناسب الجر الذي أتلقاه مع الجهد الذي
أبذله يف عمل اإلعالمي.

ت معد العالوات جزءا من دخل أعتمد عليه.

ملتوسط الكل ملحور الرضا عن الحوافز والرواتب
اامل

3.24

1.234

متوسطة

3.21

1.231

متوسطة

2.97

1.148

متوسطة

2.87

1.193

متوسطة

2.75

1.113

متوسطة

2.50

.868

متوسطة

2.43

1.094

متوسطة

2.43

1.119

متوسطة

2.99

0..456

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن كانت
بدرجة متوسطة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.82-2.43؛ إذ حصلت الفقرة (أعتمد عىل دخل
الشهري لسد احتياجايت) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.82وبدرجة مرتفعة ،وهذا يدل عىل رضا
اإلعالميات عن الراتب الذي يحصلن عليه ،بينام حصلت الفقرة (ت معد العالوات جزءا من دخل أعتمد عليه) عىل أقل
متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.43وبدرجة متوسطة؛ وهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف اإلعالميات من حيث
العالوات ،وبذلك ال ميكن للمرأة أن تعتمد عىل العالوات كجزء من دخلها .وقد اتفقت النتائج السابقة مع النتائج
التي توصلت إليها دراسة  ،)2013( Surigaoحيث جاءت درجة الرضا الوظيفي عن املهنة مرتفعة ،كام اختلفت
الدراسة نفسها مع نتيجة أخرى ،حيث تبني عدم اإلنصاف يف فرص الرتقي ،وتدين الجور والحوافز واملكافآت،
ورضورة تحسني الوضاع املادية لإلعالميات.
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سادساً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن اإلعالمية؟

جدول رقم ( :)7درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن مرتبة تنازلياً
املتوسط

االنحراف

76

توفر املؤسسة ما أحتاجه من أجهزة.

3.61

.849

78

تتوفر السالمة املهنية يف مؤسستي.

3.44

الرتتيب
77
79

الفقرة
ت معد ظروف العمل مناسبة.

يتناسب تصميم املؤسسات مع
احتياجايت كإعالمية.

80

متتاز أساليب العمل املستخدمة يف

81

يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء

إنجاز العمل بالسهولة.

عمل بسهولة.

املتوسط الكيل ملحور الرضا عن مكان العمل

الحسايب

املعياري

3.57

.812
.987

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.24

.855

متوسطة

3.17

.927

متوسطة

3.11

.868

متوسطة

3.356

.717

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن يف درجة الرضا لدى اإلعالميات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن كانت بدرجة متوسطة،
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.61-3.11؛ إذ حصلت الفقرة (توفر املؤسسة ما أحتاجه من أجهزة)
عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.61وبدرجة متوسطة؛ وقد يعود السبب يف ذلك إىل عدم توفر املبلغ
الكايف للميزانية املخصصة لتوفري الجهزة اإللكرتونية ،بينام حصلت الفقرة (يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء
عمل بسهولة) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.11وبدرجة متوسطة؛ وذلك أيضا قد يكون عائدا إىل
طبيعة تصميم مبنى املؤسسة ،أو نتيجة تدين حجم امليزانية املخصصة لتصميم املكاتب مبا يناسب املوظف
وطبيعة عمله .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة التل ( )2013من حيث استخدام الوسائل التكنولوجية لالتصال،
وهذا يدل عىل مستوى أهمية توفر الجهزة اإللكرتونية يف املؤسسات اإلعالمية.
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سابعاً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن؟

جدول رقم ( :)8درجة الرضا لدى اإلعالميات االفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن مرتبة تنازلياً

الرتتيب
82
83
84
85
86
87
88
89

الفقرة
أتقن عمل؛ إلمياين بأن كل يوم يشكل تحديا

جديدا.

أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به.

يجعلني حبي لعمل مواظبة عىل إثبات

قدرايت.

تتناسب طبيعة عمل مع طبيعتي كامرأة.

أرى أن الهداف املتعلقة بعمل يف اإلعالم

واضحة.

تتوافق قيمي مع قيم العمل اإلعالمي.

تتيح وظيفتي يف اإلعالم فرصا البتكار طرق

جديدة يف التعبري.

أشعر بالسعادة؛ لن عمل يقدر مهارايت.

املتوسط الكيل ملحور الرضا عن املهام املوكلة

املتوسط

االنحراف

4.34

0.792

مرتفعة

3.98

0.957

مرتفعة

3.97

0.884

مرتفعة

3.88

0.695

مرتفعة

3.83

0.751

مرتفعة

3.62

0.719

متوسطة

3.44

0.998

متوسطة

3.33

1.046

متوسطة

الحسايب

3.79

املعياري

0.539

الدرجة

مرتفعة

أشارت النتائج إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن وتتضمنها وظيفتهن
داخل مؤسساتهن كانت بدرجة مرتفعة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()4.34-3.33؛ إذ حصلت الفقرة
(أتقن عمل؛ إلمياين بأن كل يوم يشكل تحديا جديدا) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)4.34وبدرجة مرتفعة؛
فالتحدي لدى املوظف يخلق لديه درجة كبرية من القناعة والرضا عن العمل ،وبذلك يقومون بتنفيذ العامل
املوكلة إليهم ،سواء أكانت ميدانية أم مكتبية ،بينام حصلت الفقرة (أشعر بالسعادة؛ لن عمل يقدر مهارايت) عىل
أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.33وبدرجة متوسطة ،وقد يكون ذلك ناجام عن عدم توفر نظام الحوافز يف
املؤسسة ،وذلك يحبط املوظف ،ويجعله ينفذ املهام املوكلة إليه؛ لنها مجرد وظيفة تتطلب منه القيام بها
فحسب ،دون إبداع ،ودون كفاءة .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فكري ( )2014والعجوري ( )2017من أن هناك
درجة رضا وظيفي عالية لدى اإلعالميات الفلسطينيات ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها
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يقمن به ،وأن الصحفيات
دراسة العزب ( ،)2014ودراسة زايدة ( )2019من عدم وجود رضا لدى اإلعالميات عام
م
يرغنب يف ترك وظيفتهن.
التوصيات
 .1توفري الظروف املالمئة ملساعدة اإلعالميات عىل مامرسة عملهن دون معوقات.
 .2تطوير سياسات تسهم يف تعزيز التوازن الجندري.
 .3تعزيز دور املرأة اإلعالمية من خالل دعمها وتطويرها مهنيا.
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تأطري الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية :دراسة تحليلية للمقال الصحفي
د .هاين أحمد فايز البدري  -جامعة الرشق األوسط
امللخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية املنشورة يف
املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها ،ومقارنة
االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية ،وقد استخدمت الدراسة منهجية الـمسح
اإلعالمي واملقارن؛ بهدف الحصول عىل البيانات والـمعلومات املطلوبة ،والـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف
الصحيفتني :الغد والدستور ،ومتثل مجتمع الدراسة يف مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل
صحفا يومية ورقية ،وتشكلت عينة الدراسة من صحيفتي الدستور والغد لتمثيل مجتمع الدراسة ،وقد توصلت الدراسة
إىل عدد من النتائج ،أهمها :أن كُتاب الرأي األردنيني يتعاملون مع القضية الفلسطينية عىل أنها يف قمة أولويات األردن
الشعبي والرسمي ،وأن الرعاية الهاشمية للمقدسات واجب وطني يجب االستمرار فيه ،والنضال من أجل تحقيق أهدافه،
وأن هناك عالقة خاصة ومم يزة بني الشعبني األردين والفلسطيني ،وأنه ال بد من أن يصل الشعب الفلسطيني إىل بناء
دولته املستقلة وفقا لقرارات الرشعية الدولية ،وعاصمتها القدس الرشقية.
الكلامت املفتاحية :مقاالت الرأي األردنية ،القضية الفلسطينية ،الصحف األردنية ،املقال الصحفي.
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Contextualization of the Palestinian Cause by Jordanian Press: Analytical Study of News
Articles

Dr. Hani Ahmad Fayez Al-Badri – Middle East University
Abstract

This study aims to identify the presentation of the Palestinian cause in Jordanian opinion articles
published on online news sites representing daily newspapers. In addition to monitoring the topics
and issues that have been highlighted, and comparing the similarities and differences between the
sample newspapers in discussing this cause. The study uses the media survey methodology and the
comparative approach in order to obtain required data and information, and compare the analysis
results of the opinion articles in both Alghad and Addustour newspapers. The study population is
represented in the opinion articles published on online news sites that represent daily newspapers,
whereas the study sample consists of Alghad and Addustour newspapers. The paper concludes to
a number of findings which include: First, Jordanian opinion writers deal with the Palestinian cause
as top priority at all public and official levels. Second, the Hashemite care of holy places is an
everlasting patriotic duty that has to be sustained. Third, there is a special relationship between the
Jordanian and Palestinian people. And but not least, the Palestinian people need to be able to
establish their independent state with East Jerusalem as its capital, under the resolutions of
international legitimacy.
Key words:: Jordanian opinion articles, the Palestinian cause, Jordanian newspapers, news
articles.

130

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .هاني البدري

مقدمة
من املالحظ التفاعل الكبري الذي ت ُظهره الصحف اليومية األردنية – مثلها مثل مختلف وسائل اإلعالم األردنية –
فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ ومنذ نشأة هذه الصحف وهي تفرد صفحات كاملة لتغطية أحداث القضية
الفلسطينية ،كام أن كُتاب أعمدتها يركزون بشكل كبري عىل مواضيع القضية الفلسطينية ،وال تقترص هذه التغطيات يف
أوقات األزمات ،والحروب ،بل متتد إىل مختلف الفقرات ،بحيث تشكل القضية الفلسطينية جزءا من مضامني الصحف
األردنية؛ ومن هنا جاءت هذه الدراسة من أجل الكشف عن كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها،
ومقارنة االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية.
مشكلة الدراسة
تعد القضية الفلسطينية عىل رأس أولويات الـمملكة األردنية الهاشمية ،عىل مستوى الدولة والشعب معا؛ فالضفة
الغربية – وهي جزء من فلسطني التاريخية -ضُ مت إىل األردن بعد مبايعة مؤمتر أريحا للملك عبد الله األول ،وهناك
صالت وروابط تاريخية بني الشعبني ،إضافة إىل حدود طويلة تصل إىل  335كيلو مرتا بني األردن وفلسطني التاريخية.
وتركز الصحافة األردنية ،بشقيها التقليدي والرقمي ،عىل مواضيع القضية الفلسطينية ،وتتناولها من جوانب متعددة،
ويف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث يف الكشف عن كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية ،ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها،
ومقارنة االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية.
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أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة يف معرفة كيفية تقديم مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية ،ويتفرع عن هذا
الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية ،تتمثل يف التعرف عىل:
 -1مواضيع تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية.
 -2مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -3وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
-4

أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.

 -5أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -6أطر النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -7القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية.
 -8أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
 -9االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية.
 -10االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.
أهمية الدراسة
الحظ الباحث محدودية الدراسات األردنية التي تناولت تأطري مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية ،وبذلك
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها نادرة يف مجاالتها ،وعموما ،فإن الرصاع العريب اإلرسائيل مهم لألردن ،عىل
املستوى الشعبي والرسمي ،ويتمتع باهتامم بالغ عىل مدى عقود؛ نظرا لخصوصية العالقة األردنية الفلسطينية.
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أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس :كيف قدمت مقاالت الرأي األردنية القضية الفلسطينية؟
وتنبثق عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية ،وهي:
 -1ما مواضيع تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
 -2ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -3ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -4ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -5ما أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -6ما أطر النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -7ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية.
 -8ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
 -9ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
 -10ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
مصطلحات الدراسة
القضية الفلسطينية( :إجرائيا)
كل ما يخص احتالل فلسطني والتداعيات التي حصلت بسبب ذلك ،واألحداث التي بنيت عليها ابتداء من
العام  1948وحتى وقت إنجاز هذه الدراسة.
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الصحف األردنية :الصحف األردنية الورقية األكرث انتشارا ،وهي :الدستور ،والرأي ،والغد ،وقد اختار الباحث
صحيفتي الدستور والغد باعتبارهام عينة.
الصحف الرقمية األردنية( :إجرائيا)
عرف الباحث الصحف الرقمية األردنية تعريفا إجرائيا ،وهو أنها املواقع الرقمية اإلخبارية األردنية التي جاءت
لتمثيل الصحف الورقية يف عامل اإلنرتنت ،مثل املواقع اإلخبارية الرقمية للصحف اليومية األكرث انتشارا:
الرأي ،والدستور ،والغد.
مقاالت الرأي األردنية( :إجرائيا)
يقصد بها الـمقاالت املنشورة يف صحف العينة يف الفرتة من 2020-7-1م إىل 2021-6-30م والتي
تناقش بشكل رئيس القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بها.
الـمقال الصحفي:
يعرفه (أبو عرجة ) 2011 ،بأنه قطعة من النرث ،لها طول محدد ،وموضوع معني ،تكتب بطريقة بعيدة عن
التكلف ،وتعرب بشكل صادق عن شخصية الكاتب.
األدب النظري والدراسات السابقة
نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي
يعد عامل االجتامع كوفامن " " Gofmanمؤسس نظرية األطر اإلعالمية ،وقد استطاع ابتداء من العام  1974توجيه
اهتامم عدد من الباحثني نحو هذه النظرية ،وطور من خاللها مفهوم البناء االجتامعي ،إضافة إىل التفاعل الرمزي عن
الطريق التي ينظم من خاللها أفراد الجمهور خرباتهم العملية( .مزروع.)2013 ،
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وميكن اعتبار نظرية األطر واحدة من أهم الركائز التي تقوم عليها دراسات علم االتصال الحديثة؛ كونها تقوم عىل
أساس أن مضامني الـمحتوى اإلعالمي ال يكون لها معنى بذاتها ،إال إذا وضعت يف سياق وأطر إعالمية ،وميكن عن طريق
تأطري الرسالة اإلعالمية قياس محتوى الرسالة ،وتفسري تأثرياتها عىل اآلراء واالتجاهات( .مكاوي والسيد.)2009،
تعطي األطر معنى ومغزى ألي مضمون (إبراهيم ،)2002 ،وتستند هذه النظرية إىل عدد من االفرتاضات ،أهمها أن
وضع األحداث يف إطار معني يعطيها معنى جديدا وانسجاما؛ ألنها ال تعطي معنى يف حد ذاتها( .مكاوي والسيد )2009،
وحسب (الدليمي )2016 ،فهناك أنواع عدة لألطر اإلعالمية ،وهي:
أوال :اإلطار املحدد بقضية :حيث يتم الرتكيز من خالل اإلطار عىل عنارص الحدث وتداعياته.
ثانيا :اإلطار العام :حيث يتم من خالله االهتامم بتقديم تفسريات عامة للواقع ،مع ربطها مبجموعة املعايري
السياسية والثقافية السائدة ،وهذا اإلطار ُمهم للولوج إىل فهم الـمشكالت ،وابتكار الحلول ،وتحقيق اإلقناع.
ثالثا :إطار الرصاع :وفيه يتم الرتكيز عىل التنافس بني القوى الـمختلفة ،ويركز عىل املصالح التي تحصل بسبب هذا
التنافس والرصاع.
رابعا :إطار النتائج االقتصادية :يستخدم اإلنجازات االقتصادية التي نتجت عن األحداث ،ويربزها للتأثري عىل العامة.
خامسا :إطار االهتاممات اإلنسانية :وفيه يتم وضع الـمحتوى من خالل قصص تركز عىل العاطفة لتحدث تأثريات
إنسانية وعاطفية عىل الناس.
سادسا :إطار االسرتاتيجية :يهتم هذا اإلطار باملنطلقات االسرتاتيجية ،ويفرس الـمشكالت بهدف الوصول إىل أفهام
مشرتكة تتوافق مع البيئة الـمحيطة.
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إضافة إىل ما سبق فإن األطر اإلعالمية تقدم حلوال للقضية املطروحة (وهيب  ،)2009وميكن اعتبار أن الربوز واحد
من أهم عنارص التأطري يف النصوص اإلخبارية ،وقد تم تعريف الربوز عىل أنه عملية الرتكيز عىل عدد من العنارص؛ لتبدو
أكرث أهمية للمتلقي( .جمعة .)2002
األردن وفلسطني
يف عام  1950قامت الوحدة بني الضفتني :الضفة الغربية نهر األردن ،والضفة الرشقية ،ويرى السيد أحمد عبيدات،
رئيس الوزراء األردين األسبق ،أن العالقة األردنية الفلسطينية تشكل "ضامنة من ضامنات االستقرار لكل من األردن
وفلسطني ،ومفصال من مفاصل القوة الذاتية؛ للحفاظ عىل الهوية القومية للشعبني األردين والفلسطيني ،والستمرار
وجودهام كعنرص إنساين فاعل يف هذا الجزء من الوطن العريب"( .عايد ،1995 ،ص ،)2ويف العام 1974م ،قرر مؤمتر
القمة العريب يف الرباط أن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،فقبلت األردن
بهذا القرار ،ويف متوز عام 1988م ،أعلن األردن قرار فك االرتباط القانوين واإلداري بالضفة الغربية( ،عايد ،)1995 ،وقد
جمعت األردنيني وحدة املصري والخطر الـمشرتك الذي ميثله االحتالل اإلرسائيل.
وقد جاء يف (وزارة الخارجية األردنية :)2021 ،للقدس "وضع قانوين خاص ،استنادا إىل القانون الدويل ،وقرارات
الرشعية الدولية ،وأبرزها القرار  181الصادر عن الجمعية العامة لألمم الـمتحدة"
ومنذ وقوع القدس تحت سيطرة االحتالل ،وصدور القرارات الدولية التي تدعو إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض
التي احتلتها عام  1967استنادا إىل قرارات مجلس األمن الدويل ،وأهمها القرارات( 2334 ،446 ،267 ،252 ،242 :وزارة
الخارجية األردنية.)2021 ،
وتعمل األردن يف املحافل الدولية عىل دعم القضية الفلسطينية ،وتؤكد دوما عىل رضورة حل الدولتني ،مبا يضمن
الحقوق الرشعية للشعب الفلسطيني ،وعىل رأسها إقامة دولته املستقلة القابلة للحياة ،وعاصمتها القدس الرشقية.
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"وينطلق املوقف األردين الثابت من أن القدس الرشقية أرض محتلة ،السيادة فيها للفلسطينيني ،والوصاية عىل
مقدساتها اإلسالمية واملسيحية هاشمية ،يتوالها ملك اململكة األردنية الهاشمية ،جاللة امللك عبد الله الثاين،
ومسؤولية حامية املدينة مسؤولية دولية وفقا اللتزامات الدول بحسب القانون الدويل والقرارات الدولية"( .وزارة
الخارجية األردنية.)2021 ،
وبناء عىل كل ما سبق ،يظهر سبب اهتامم الصحافة األردنية دامئا بالقضية الفلسطينية؛ بسبب الرتابط الكبري بني
األردن وفلسطني.
الدراسات السابقة
الدراسة األوىل
دراسة (عبد العال وميك .)2021 ،دراسة تحليلية عىل عينة من صحيفتي :الراية ،والرشق.
وهدفت هذه الدراسة إىل تحليل كيفية تغطية الصحافة القطرية للقضية الفلسطينية ،والتعرف عىل مدى اهتاممها
بها من خالل تحليل الـمـوضوعات والقضايا ،واملساحات الـمخصصة لها .واستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليل ،ومن ضمنه :تحليل الـمحتوى ،واملنهج املقارن ،واملقابالت املنتظمة مع الخرباء واملختصني ،ومتثل مجتمع
العينة يف صحيفتي :الراية ،والرشق ،القطريتني اليوميتني ،وجاءت العينة من خالل العينة العشوائية املنتظمة ،ووظفت
الدراسة نظريتي األجندة (ترتيب األولويات) ،وقد خلصت الدراسة إىل أن القضية الفلسطينية تقع يف صلب اهتاممات
الصحافة القطرية ،كام بينت الدراسة أن توجهات الصحافة القطرية نحو القضية الفلسطينية توجهات إيجابية بالكلية،
وتعكس تأييدا واضحا لها ،من خالل إظهار موضوعات القضية الفلسطينية عىل صفحاتها األوىل .وأظهر البحث امليداين
إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية بشكل أساس ،ثم الـمـوضوعات ذات األبعاد اإلنسانية ،وأظهرت الدراسة
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أن الصحف القطرية استخدمت األسلوب التقريري الذي مييل إىل وصف األحداث وصفا دقيقا بدال من اللغة اإلنشائية،
وركزت الصحف القطرية يف افتتاحياتها عىل الحقوق الفلسطينية وفقا لقرارات الرشعية الدولية.
الدراسة الثانية
دراسة (عويجي ،ومقورة .)2020 ،موقف جمعية العلامء الـمسلمني الجزائرييني من القضية الفلسطينية من خالل
جريدة البصائر.
هدفت هذه الدراسة للكشف عن الكيفية التي تجلت فيها القضية الفلسطينية يف فكر التيار اإلصالحي املتمثل يف
جمعية العلامء الـمسلمني الجزائريني ،ومدى اهتامم جريدتها بالقضية الفلسطينية وتطوراتها .واستخدمت الدراسة
املنهج التاريخي الوصفي ،واملنهج التحليل ،وتوصلت إىل عدد من النتائج ،منها :أن جريدة البصائر فتحت صفحاتها
لفضح املخططات الصهيونية ،وأنها دعت إىل الوحدة والجهاد ضد املخططات الصهيونية الحتالل فلسطني ،واعتبار
فلسطني جزءا من القضية التي تهم الـمسلمني كلهم.
الدراسة الثالثة
دراسة (حسني )2019 ،القضية الفلسطينية يف الرأي العام العريب.
هدفت هذه الدراسة إىل قياس الرأي العام العريب تجاه القضية الفلسطينية ،وإذا ما كان يعتربها قضية عربية،
وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو تعريف السكان العرب أنفسهم إىل
مركزية القضية الفلسطينية عربيا  ،كام أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو مفهوم (النـزعة
الوطنية) واعتبار القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيني أنفسهم عىل مستوى الرأي العام العريب.
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الدراسة الرابعة
رسائيل.
إلرس
يب ااإل
رصاع العرريب
يب نحو القضية الفلسطينية واللرص
رصي )2014 ،اتجاهات الرأي العام العرريب
ملرص
دراسة (اامل
هدفت هذه الدراسة إىل رصد اتجاهات الرأي العام العريب نحو القضية الفلسطينية؛ للتوصل إىل إذا ما كانت القضية
الفلسطينية ما زالت قضية العرب كلهم ،ومدى تأييد الرأي العام التفاقيات السالم العربية الثالث – يف وقتها – مع األردن
والسلطة الوطنية الفلسطينية ومرص -ومدى تأييد الرأي العام العرتاف البلدان العربية بإرسائيل.
وقد تم استخدام منهجية مسح الرأي العام عن طريق االستبانة ،وتشكلت عينة البحث من عدد من املبحوثني يف
خمس عرشة دولة عربية ،هي :اليمن ،والكويت ،وتونس ،وموريتانيا ،واملغرب ،والجزائر ،وسوريا (الالجئون السوريون
يف الخارج) ،واألردن ،وليبيا ،وفلسطني ،والسعودية ،والعراق ،ومرص ،والسودان ،ولبنان .وتبني من نتائج الدراسة أن
الرأي العام يف الـمنطقة العربية ما زال يعترب القضية الفلسطينية قضيته املركزية ،وهي قضيتهم الخاصة ،وأنها مل
تخرس االهتامم العريب الشعبي بها ،وأظهرت الدراسة عدم تأييد الرأي العام العريب للتطبيع مع إرسائيل ،وعدم تأييد الدول
باالعرتاف بإرسائيل.
الدراسة الخامسة
ألردنية ،والقدس
ىل قطاع غزة عام ( 2009-2008الرأي ااأل
رسائيل ععىل
إلرس
(فرج )2011 ،تغطية الصحافة العربية للعدوان ااإل
ألهرام يف القاهرة
يب يف لندن ،وااأل
العرريب
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل حجم التغطية الصحفية للعدوان اإلرسائيل عىل قطاع غزة يف ثالث صحف
عربية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليل ،ودراسة الفروقات اإلحصائية بني صحف الدراسة وفقا للخصائص
الفنية وأسلوب عرض األخبار املتبعة يف صحف الدراسة ،وتكون مجتمع الدراسة من ثالث صحف عربية ،هي :الرأي
األردنية ،واألهرام الـمرصية ،والقدس العريب اللندنية ،أما عينة الدراسة فأخذت من خالل الحرص الشامل ،ويف النتائج

139

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال
تأطير الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية :دراسة تحليلية للمقال الصحفي

حصلت نتائج العدوان عىل املستوى السياس عىل أعىل نسبة ،ثم جاءت نتائج العدوان عىل الشعب الفلسطيني ،ثم
جاءت أسباب العدوان ودوافعه عىل قطاع غزة.
منهجية الدراسة :الطريقة واإلجراءات
منهج البحث املستخدم
اعتمدت هذه الدراسة عىل منهج الـمسح اإلعالمي؛ بهدف الحصول عىل البيانات والـمعلومات املطلوبة ،ثم قام
الباحث بتحليلها وتفسريها؛ للوصول إىل صورة دقيقة حول الظاهرة ،ويف إطاره استخدمت الدراسة أسلوب تحليل
املضمون بشقيه الكمي والكيفي ،كام استخدمت الـمقارنة املنهجية بني املواقع اإلخبارية التي تم اختيار عينة البحث
منها ،وهي موقعا صحيفتي الغد والرأي الرقميني ،والـمنهج املقارن بهدف الـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف
الصحيفتني :الغد ،والدستور.
مجتمع الدراسة
يتمثل مجتمع الدراسة يف مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل صحفا يومية ورقية.
عينة الدراسة
تشكل مجتمع الدراسة من كافة الصحف اليومية األردنية الورقية التي لها مواقع رقمية ،وقد اختار الباحث صحيفتي
الدستور والغد لتمثيل مجتمع البحث ،وسبب االختيار هو علم الباحث باهتامم هاتني الصحفتني بالقضية الفلسطينية.
وشملت عينة الدراسة جميع املقاالت املنشورة يف موقعي صحيفة الدستور والغد اإلخباريني الرقميني من تاريخ
 -2021-4-1حتى 2021-6-30م بأسلوب الحرص الشامل لكل مقاالت الرأي التي تناولت القضية الفلسطينية أو أحد
عنارصها ،أو ما يتعلق بها ،بحيث تكون هي الـموضوع الرئيس يف املقال ،ورغم أن هناك اهتامما بالقضية الفلسطينية
من قبل كُتاب األعمدة طوال العام ،ولكن ضمن هذه الفرتة متثل حصول الدعوات اإلرسائيلية الواسعة القتحام الـمسجد
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األقىص يف الثامن والعرشين من شهر رمضان الـمبارك ،وقد شهدت هذه الفرتة كثافة أكرب يف كتابة مقاالت الرأي التي
تخص القضية الفلسطينية.
علام أنه تم تحديد العينة باملوقع اإلخباري الرقمي لصحيفة الغد اليومية األردنية التي متثل الصحف املستقلة،
واملوقع اإلخباري الرقمي لصحيفة الدستور األردنية.
وقد بلغ عدد املقاالت التي تم تحليلها ( 301مقال منها  224مقال لصحيفة الدستور و  77مقال لصحيفة الغد).
أداة التحليل
تم استخدام استامرة تحليل املضمون كأداة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
وحدة التحليل
استخدم الباحث "وحدة الـموضوع" سواء أكان يف جملة ،أم عبارة ،أم فقرة؛ ليدور حولها تحليل مقاالت العينة.
اختبار الصدق والثبات
تم إجراء صدق كشاف التحليل من خالل مجموعة من املحكمني املختصني بعلوم اإلعالم والعلوم السياسية ،ومن
خالل املالحظات التي وضعها املحكمون تم تعديل االستامرة يك تتناسب مع موضوع البحث ،وليك تحقق النتائج
املرجوة منه ،واستخدمت وسيلة أخرى الختبار الصدق من خالل إجراء اختبار مبديئ عىل عينة من املادة التحليلية الختبار
الفئات ،وكذلك عن طريق تعريف كل فئة من فئات تحليل املضمون واألطر بدقة متنع التداخل فيام بينها.
وحدة التحليل والقياس
حدد الباحث املقال الصحفي وحدة للتحليل ،وقد تم اختيار مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية
لعينة البحث التي تتضمن اسم كاتبها ،أما وحدة القياس فاختريت الفكرة داخل كل موضوع يتناوله الكاتب من آراء
وأفكار لها عالقة مبارشة بالقضية الفلسطينية.
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فئات التحليل
قام البحث بحرص فئات التحليل بناء عىل محتوى العينة التي درسها ،وقد عرفها من أجل ضبط التحليل ،وتظهر هذه
الفئات من خالل الجداول التي تتضمنها هذه الدراسة.
النتائج
نتائج تحليل مقاالت صحيفة الغد
 -1ما أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟
جدول رقم ( :)1فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار الرصاع.
نوع الفئة

بناء املستوطنات

التكرار النسبة املئوية
87

23.4%

60

16.2%

اقتحامات الـمسجد األقىص

76

املفاوضات

43

هدم البيوت

االعتقاالت والقمع

39

املواجهات الشعبية والعسكرية

29

أخرى

12

العنرصية الصهيونية
املجموع

25
371

20.4%
11.7%
10.6%
7.8%
6.7%
3.2%

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)1الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة األطر
الرئيسة ،وقد جاء هذا اإلطار من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :بناء املستوطنات ،اقتحامات الـمسجد األقىص،
هدم البيوت ،املفاوضات ،االعتقاالت والقمع ،املواجهات الشعبية والعسكرية ،العنرصية الصهيونية ،وأخريا إطار
(أخرى).
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ويكشف هذا الرتتيب اهتاممات كُتاب مقاالت الغد ،ووجهة نظرهم حول أهمية األطر التي يتم تناولها يف كتاباتهم،
ومن الواضح أن بناء املستوطنات يأيت يف رأس هذه األولويات ،حيث تشكل خرقا رصيحا التفاقات السالم ،وتؤكد أن
دولة االحتالل ال تسعى إىل سالم حقيقي ،ثم تأيت بعدها اقتحامات الـمسجد األقىص التي تؤذي مشاعر ألف وسبعامئة
مليون مسلم يف العامل ،وبعدها :هدم البيوت ،واملفاوضات ،واالعتقاالت ،وغريها ،وهي موضوعات سياسية ،وهذا
يتفق مع دراسة (عبد العال وميك )2021 ،التي أظهرت إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية فيام يتعلق
بالقضية الفلسطينية ،ويأيت بناء املستوطنات ،وهدم البيوت ،واالعتقاالت والقمع من أجل تفريغ األرض من أهلها،
وهذا ما أشارت إليه دراسة (عويجي ومقورة ،)2020 ،أما دراسة (فرج )2011 ،فركزت عىل العدوان اإلرسائيل وأشكاله
عىل الشعب الفلسطيني ،وهذا يتوافق مع هذه الدراسة التي بينت أطرا رئيسة تندرج تحت بند العدوان.
جدول رقم ( :)2فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار املسؤولية.
نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

إطار مسؤولية حركة حامس

86

%17.1

إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية

76

%15.2

إطار مسؤولية حركة فتح

79

%15.8

إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل

65

%12.9

إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

63

%12.6

إطار مسؤولية مجلس األمن

28

%5.8

إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني

إطار مسؤولية الدول العربية

56
24

إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية

22

املجموع

502

أخرى

3

%11.4
%4.8
%4.3
%0.1

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)2الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة األطر
الرئيسة :ماذا قيل ،وقد وجاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إطار مسؤولية حركة حامس ،إطار
مسؤولية حركة فتح ،إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية ،إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل ،إطار مسؤولية
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السلطة الوطنية الفلسطينية ،إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني ،إطار مسؤولية مجلس األمن ،إطار مسؤولية الدول
العربية ،إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج هذه الدراسة عن تأثريات حركة حامس عىل الساحة الفلسطينية ،حيث حصلت عىل أكرث تكرارات يف
إطار املسؤولية ،تليها حركة فتح – أكرب حركات التحرر الفلسطينية  -ثم بعدها بقليل منظمة التحرير الفلسطينية ،التي
تعد فتح أكرب تنظيامتها عىل الساحة.
وتؤكد هذه النتائج أن كُتاب املقاالت األردنيني يوزعون مسؤولية التعامل مع القضية الفلسطينية ما بني التنظيمني
الفلسطينيني األكربين – حامس وفتح -ويف الوقت نفسه يظهرون مسؤولية االحتالل اإلرسائيل عام يتعرض له الشعب
الفلسطيني من عدوان ،وعىل عكس ما هو متوقع ،جاء إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية يف أسفل القامئة؛
مام يدل عىل انخفاض التعويل عىل ردود فعل هذه الشعوب اتجاه األحداث التي تجري يف فلسطني ،وهذا ما حصل بعد
ما أطلق عليه مصطلح (الربيع العريب) حيث لوحظ قلة ردود فعل الشعوب العربية واإلسالمية عىل اقتحامات الـمسجد
األقىص – عىل سبيل الـمثال -باملقارنة مع ما كان يحصل سابقا ،ورمبا يعود ذلك إىل انشغال معظم هذه الشعوب
بقضاياها املحلية.
 -2ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)3مسارات الربهنة (كيف قيل).
نوع الفئة

تقديم االستنتاجات

65

19.5%

األسئلة

33

9.9%

املربرات اإلنسانية

املربرات القانونية

42
32

املربرات االقتصادية

30

املربرات السياسية

27

املربرات التاريخية

144

التكرار النسبة املئوية

28

12.5%
9.6%
9%

8.4%
8%

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

د .هاني البدري

املربرات الدينية

25

7.5%

التوقعات املستقبلية

23

6.9%

املجموع

334

األدلة
أخرى

6.9%

23

1.8%

6

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)3الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت مسارات
الربهنة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :تقديم االستنتاجات ،املربرات اإلنسانية،
األسئلة ،املربرات القانونية ،املربرات االقتصادية ،املربرات التاريخية ،املربرات السياسية ،املربرات الدينية ،األدلة،
التوقعات املستقبلية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
ويتبني من هذه النتائج أن تقديم االستنتاجات جاء يف املرتبة األوىل من حيث التكرارات ،متفوقا عىل املربرات
اإلنسانية ،والقانونية ،واالقتصادية ،وغريها ،وهذا يدل عىل اتجاه كُتاب املقاالت يف صحيفة الغد نحو تقديم هذه
االستنتاجات؛ نظرا لغموض الـمواقف الـمحيطة بالقضية الفلسطينية وتذبذبها ،واعتامدها – يف ظل غياب أدوات
الضغط العربية الكافية -عىل ما يقدمه االحتالل من تنازالت.
 -3ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)4فئة وسائل اإلبراز.

نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

استخدامات لغوية أخرى

24

40.7%

التكرار

12

20.3%

استخدام صيغ املبالغة
املجموع

23
59

39%

%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)4الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت وسائل
اإلبراز ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استخدامات لغوية أخرى ،استخدام صيغ
املبالغة ،وأخريا جاء إطار التكرار.
ويتبني من نتائج هذه الفئة استخدام وسائل اإلبراز اللغوية الـمختلفة يف مقاالت الرأي املنشورة يف صحيفة الغد،
وهذه النتيجة منطقية مع طبيعة نرش هذه املقاالت التي ال تعتمد عىل إرفاق الصور ،أو إبراز بعض الجمل داخل
نصوصها ،كام يظهر اإلكثار من استخدام صيغ املبالغة التي تكررت ثالثا وعرشين مرة ،والسبب حسب اعتقاد الباحث
هو ال ُحرقة التي يكتب بها بعض ال ُكتاب؛ نتيجة ملا آلت إليه القضية الفلسطينية ،والتعقيدات التي ترافقها يف كل مرحلة
من مراحلها.
 -4ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)5فئة أطر األسباب (ماذا قيل).

االحتالل اإلرسائيل

نوع الفئة

89

%20.4

انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية

86

%19.7

فشل مشاريع التسوية

40

االستيطان اإلرسائيل

الحصار عىل غزة

التفوق العسكري اإلرسائيل

87
65
34

التنافس بني الفصائل الفلسطينية

26

خذالن الدول العربية

3

فساد السلطة الفلسطينية

أخرى

146

التكرار النسبة املئوية

املجموع

4
3

437

%19.9
%14.9
%9.2
%7.8
%6

%0.9
%0.6
%0.6

%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)5الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
األسباب ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :االحتالل اإلرسائيل ،االستيطان اإلرسائيل،
انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،الحصار عىل غزة ،فشل مشاريع التسوية ،التفوق العسكري اإلرسائيل،
التنافس بني الفصائل الفلسطينية ،فساد السلطة الفلسطينية ،خذالن الدول العربية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج هذه الدراسة أن هناك تقاربا بني األسباب التي أدت إىل تعقيد القضية الفلسطينية ،وأولها :االحتالل
اإلرسائيل ،وثانيها :االستيطان ،ثم :انحياز الواليات الـمتحدة األمريكية والدول الغربية لدولة االحتالل ،وهذا موافق
للواقع ،فلوال هذه األمور الثالثة ،وغريها مام جاء يف الجدول ،ملا استمر جمود القضية الفلسطينية وعدم حلها.
وهذا يتوافق مع دراسة (عبد العال وميك ،)2021 ،ودراسة (فرج.)2021 ،
 -5فئة أطر الحلول (ماذا قيل؟).

نوع الفئة

جدول رقم (:)6

وقف االستيطان اإلرسائيل

التكرار النسبة املئوية
108

22.8%

57

12%

االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية

104

انتهاء االنحياز األمرييك والغريب

45

التضامن العريب

41

الوحدة الفلسطينية

الوحدة العربية

43

الرعاية الهاشمية للمقدسات

40

مقاطعة إرسائيل

8

رفع الحصار عن غزة
أخرى

الـمجموع

25
3

474

22%

9.5%
9.1%
8.6%
8.4%
5.3%
1.7%
0.6%

%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)6الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
الحلول ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :وقف االستيطان اإلرسائيل ،االنسحاب
اإلرسائيل من األرايض العربية ،الوحدة الفلسطينية ،انتهاء االنحياز األمرييك والغريب ،الوحدة العربية ،التضامن العريب،
الرعاية الهاشمية للمقدسات ،رفع الحصار عن غزة ،مقاطعة إرسائيل ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وكشفت نتائج الدراسة أن حل (وقف االستيطان اإلرسائيل) جاء يف مقدمة الحلول التي يقرتحها كُتاب مقاالت الرأي
الخاصة بالقضية الفلسطينية يف صحيفة الغد ،وعىل عكس املتوقع ،جاء هذا الحل بنسبة أعىل قليال من الحل الـمنطقي
والدائم ،وهو انسحاب االحتالل من األرايض العربية املحتلة ،بينام جاءت الحلول األخرى تاليا.
ومن املالحظ أن (مقاطعة إرسائيل) جاءت يف ترتيب منخفض( :التاسع) ،ويرى الباحث أن الرتكيز من قبل كُتاب الرأي
يف جريدة الغد عىل وقف االستيطان ،وإنهاء االحتالل ميثل أولوية قصوى حسب وجهة نظرهم.
 -6فئة أطر النتائج (ماذا قيل؟).
نوع الفئة

جدول رقم (:)7

التكرار النسبة املئوية

مصادرة األرايض الفلسطينية

107

%25.1

زيادة االستيطان

106

%24.9

79

%18.5

الحصول عىل تعاطف عريب ودويل

89

استمرار االحتالل اإلرسائيل

34

%8

الحصول عىل دعم عسكري

7

%1.7

أخرى

4

%0.9

الحصول عىل دعم سياس

الـمجموع

426

%20.9

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)7الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
النتائج ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :مصادرة األرايض الفلسطينية ،زيادة
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االستيطان ،الحصول عىل تعاطف عريب ودويل ،الحصول عىل دعم سياس ،استمرار االحتالل اإلرسائيل ،الحصول عىل
دعم عسكري ،وأخريا جاء إطار (أخرى)
وتؤكد هذه النتائج عىل أهمية موضوع (مصادرة األرايض الفلسطينية) ،وموضوع (زيادة االستيطان) عىل تفكري
كُتاب مقاالت الرأي  ،ثم يأيت موضوع (الحصول عىل تعاطف عريب ودويل) ،ومن املالحظ أن موضوع (الحصول عىل
دعم عسكري) مل يتم التطرق إليه كثريا – حيث حصل فقط عىل  ،-%1.7وهذا يؤكد عىل استبعاد الخيارات العسكرية يف
التعامل العريب مع االحتالل اإلرسائيل.
 -7ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)8فئات القوى الفاعلة.

إرسائيل

نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية
124

%16

107

%13.9

السلطة الوطنية الفلسطينية

108

األردن

99

%12.8

69

%9

الواليات الـمتحدة األمريكية
مجلس األمن

87

األمم الـمتحدة

65

إيران

37

السعودية
مرص

47

منظمة التحرير الفلسطينية

26

املجموع

776

أخرى

7

%14

%11.2
%8.5
%6.2
%4.9
%3.5
0

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)8الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئات
القوى الفاعلة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إرسائيل ،السلطة الوطنية الفلسطينية،
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الواليات الـمتحدة األمريكية ،األردن ،مجلس األمن ،السعودية ،األمم الـمتحدة ،مرص ،إيران ،منظمة التحرير الفلسطينية،
وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتضح من خالل هذه النتائج أن دولة االحتالل تأيت يف طليعة القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية
املنشورة يف صحيفة الغد ،ثم تأيت السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبعدها الواليات الـمتحدة األمريكية ،ثم األردن.
وهذا ما ينطبق مع الواقع ،إذ إن األردن هي أكرث الدول العربية قربا من القضية الفلسطينية ،والواليات الـمتحدة
األمريكية العب رئيس؛ لعدة عوامل لها عالقة بدعمها الدائم لدولة االحتالل ،وملصالحها املتشابكة يف الـمنطقة.
 -8ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)9فئة أمناط الرسد.

نوع الفئة

رسد معلومات

رسد ترصيحات

رسد آراء

رسد أحداث
أخرى

املجموع

التكرار النسبة املئوية
145

%29.1

124

%24.9

125
85
18

497

%25.2
%17.2
%3.6

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)9الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أمناط
الرسد ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :رسد معلومات ،رسد ترصيحات ،رسد آراء ،رسد
أحداث ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتبني من خالل الجدول أن هناك توازنا بني فئات الرسد الـمختلفة ،وهذا نابع من طبيعة املقاالت التي تظهر
جوانب مختلفة من الـموضوع ،فتنوع بني أمناط الرسد الـمختلفة.
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 -9ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟

جدول رقم ( :)10االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية.
التكرار النسبة املئوية

نوع الفئة

الرتكيز عىل حل الدولتني

109

%28.1

65

%16.8

الرتكيز عىل التضامن العريب

89

الرتكيز عىل الحق التاريخي

46

الرتكيز عىل البعد اإلنساين

%22.9
%11.9

الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات

42

الرتكيز عىل املقاومة

18

%4.6

3

0.7%

14

الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية

الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع

أخرى

2

388

املجموع

%10.8
%3.7

0.5%

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)10الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االسرتاتيجيات ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :الرتكيز عىل حل الدولتني ،الرتكيز عىل
التضامن العريب ،الرتكيز عىل البعد اإلنساين ،الرتكيز عىل الحق التاريخي ،الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات ،الرتكيز عىل
املقاومة ،الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية ،الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ويتوافق الرتكيز عىل حل الدولتني مع ما تقوم عليه السياسية األردنية من رضورة قيام دولة فلسطينية قابلة
لالستمرار.
 -10ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)11فئة االستامالت (كيف قيل).
نوع الفئة

استامالت عقلية

استامالت عاطفية

استامالت مختلطة
املجموع

التكرار النسبة املئوية
66

%63.5

18

%17.3

20
104

%19.2
%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)11الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
االستامالت ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استامالت عقلية ،استامالت عاطفية،
وأخريا استامالت مختلطة .واستخدام االستامالت العقلية بنسبة عالية ( )%63.5يدل عىل التناول العقالين املبني عىل
املنطق الذي يتعامل به كُتاب املقال يف صحيفة الغد مع ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
تحليل صحيفة الدستور
 -1ما أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟

جدول رقم ( :)12فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟) .إطار الرصاع.

نوع الفئة

التكرار

النسبة املئوية

111

%15.4

اقتحامات الـمسجد األقىص

169

االعتقاالت والقمع

101

املواجهات الشعبية والعسكرية

82

العنرصية الصهيونية

52

املجموع

721

املفاوضات

بناء املستوطنات

هدم البيوت

أخرى

93
68
45

%23.4
%14

%12.9
%11.4
%9.4

%7.3
%6.2

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)12الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت األطر
الرئيسة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :اقتحامات الـمسجد األقىص ،املفاوضات،
االعتقاالت والقمع ،بناء املستوطنات ،املواجهات الشعبية والعسكرية ،هدم البيوت ،العنرصية الصهيونية ،وأخريا جاء
إطار (أخرى).
ويتبني من خالل هذا الجدول أن اقتحامات الـمسجد األقىص تأيت يف قمة أولويات كُتاب مقاالت الرأي يف صحيفة
الدستور ،ثم تأيت املفاوضات ،وبعدها االعتقاالت والقمع ،وهذا ما يتوافق مع دراسة (فرج ،)2011 ،وإذا قارنا هذه
النتائج مع تحليل املقاالت الواردة يف صحيفة الغد نجد الرتتيب مختلفا ،وهذا يعكس أولويات كُتاب مقاالت الرأي يف
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كال الصحيفتني :فبينام يعترب كُتاب املقاالت يف الغد بناء املستوطنات الـموضوع الرئيس األول يف فئة األطر الرئيسة،
فإن هذا الـموضوع يأيت رابعا يف ترتيب مقاالت الدستور ،بينام تشكل اقتحامات الـمسجد األقىص املرتبة األوىل يف
صحيفة الدستور ،وهذا رمبا يعكس توجهات الصحيفة التي متيل إىل الجانب الديني أكرث من صحيفة الغد ،ومع ذلك فإن
الصحيفتني تتفقان يف موضوع االهتامم بالقضية الفلسطينية ،وإن كانت صحيفة الدستور تفرد مساحات أوسع
للقضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي الخاصة ب ُكتابها ،وهذا عائد يف جزء منه إىل كثافة املقاالت املنشورة يف
الدستور ،وقلتها يف الغد بالنسبة للدستور.
 -2فئة األطر الرئيسة (ماذا قيل؟).
نوع الفئة

جدول رقم ( :)13إطار املسؤولية.

إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل

التكرار
186

إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية

175

إطار مسؤولية مجلس األمن

68

إطار مسؤولية الدول العربية

63

إطار مسؤولية حركة حامس
إطار مسؤولية حركة فتح

إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني

إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية

إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية

أخرى

املجموع

93
64
61
53
52
18

833

النسبة املئوية
%22.3
%21

%11.1
%8.1
%7.7
%7.6
%7.3
%6.4

%6.3
%2.2

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)13الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت األطر
الرئيسة ماذا قيل ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل،
إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ،إطار مسؤولية حركة حامس ،إطار مسؤولية مجلس األمن ،إطار مسؤولية
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حركة فتح ،إطار مسؤولية الدول العربية ،إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني ،إطار مسؤولية منظمة التحرير
الفلسطينية ،إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية ،وأخريا جاء إطار (أخرى).
وتركز صحي فة الدستور يف مقاالتها عىل مسؤولية االحتالل اإلرسائيل اتجاه القضية الفلسطينية ،وتتقارب النسبة
مع إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ،بينام ترتاجع مسؤولية االحتالل إىل املرتبة الرابعة يف الغد التي يتم
الرتكيز فيها عىل حركتي فتح وحامس بوصفهام القوتني الفاعلتني األقوى عىل الساحة الفلسطينية ،وقد يكون ذلك
راجع إىل زاوية تناول مواضيع القضية يف كل من الصحيفتني؛ فالغد تتعامل مع القضية الفلسطينية وفقا للقوى
الفاعلة الفلسطينية ،وترى أنها القادرة عىل إحداث التغيري ،بينام تركز الدستور عىل مسؤولية االحتالل املبارشة عنها.
 -3ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)14مسارات الربهنة (كيف قيل).
نوع الفئة

األسئلة

التكرار النسبة املئوية
112

%13.8

89

%11

املربرات الدينية

106

املربرات اإلنسانية

89

األدلة

املربرات السياسية

85

تقديم االستنتاجات

71

التوقعات املستقبلية

68

املربرات التاريخية

45

املربرات القانونية

املربرات االقتصادية
أخرى

املجموع

69
62
13

809

%13.1
%11

%10.5
%8.8
%8.5
%8.4
%7.7
%5.6
%1.6

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)14الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت مسارات
الربهنة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :األسئلة ،املربرات الدينية ،األدلة ،املربرات
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اإلنسانية ،املربرات السياسية ،تقديم االستنتاجات ،املربرات القانونية ،التوقعات املستقبلية ،املربرات االقتصادية،
املربرات التاريخية ،وجاء أخريا إطار (أخرى)
وبينام تركز صحيفة الغد عىل االستنتاجات واملربرات اإلنسانية واألسئلة يف مسارات الربهنة ،نجد أن صحيفة
الدستور تركز عىل األسئلة ،واألدلة ،وبينهام تأيت املربرات الدينية التي تأيت هنا يف املرتبة الثانية ،بينام تأيت يف صحيفة
الغد يف املرتبة الثامنة ،وهذا يعكس التوجهات العامة ل ُكتاب الغد الذين ينظرون إىل القضية الفلسطينية من منطلق
إنساين ،بينام تزداد املنطلقات الدينية يف صحيفة الدستور .ورغم تركيز صحيفة الدستور عىل املربرات الدينية التي
احتلت الـمركز الثاين يف الرتتيب التصاعدي ،إال أنها مل تركز كثريا عىل املربرات التاريخية التي يفرتض أن تكون مقرتنة
باملربرات الدينية ،حيث جاءت يف املرتبة قبل األخرية ،وهذا يحتاج إىل مزيد من البحث.
 -4ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)15فئة وسائل اإلبراز.

نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية

التكرار

43

35.2%

استخدامات لغوية أخرى

41

33.6%

استخدام صيغ املبالغة

38

31.2%

أخرى

0
املجموع

122

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)15الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
وسائل اإلبراز ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :التكرار ،استخدامات لغوية أخرى،
واستخدام صيغ املبالغة.
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وبينام جاءت فئة التكرار أقل وسائل اإلبراز استخداما يف صحيفة الغد ،جاءت يف املرتبة األوىل يف استخدامات
مقاالت الرأي يف صحيفة الدستور ،مع توازن يف استخدام الوسائل األخرى ،ويرى الباحث أن هذا راجع إىل اإلكثار من
استخدام املربرات الدينية يف دعم ال ُحجج التي تركز عىل أحقية الشعب الفلسطيني يف أرضه ،ووطنه.
 -5ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)16فئة أطر األسباب (ماذا قيل).
نوع الفئة

االحتالل اإلرسائيل

التكرار النسبة املئوية
125

%21.5

انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية

101

%17.4

التنافس بني الفصائل الفلسطينية

63

التفوق العسكري اإلرسائيل

22

خذالن الدول العربية

8

االستيطان اإلرسائيل

الحصار عىل غزة

فشل مشاريع التسوية

فساد السلطة الفلسطينية

أخرى

املجموع

108
93
43
15
3

581

%18.6
%16

%10.8
%7.4
%3.8
%2.6
%1.4
%0.5

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)16الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت أطر
األسباب ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :االحتالل اإلرسائيل ،االستيطان اإلرسائيل،
انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،الحصار عىل غزة ،التنافس بني الفصائل الفلسطينية ،فشل مشاريع
التسوية ،التفوق العسكري اإلرسائيل ،فساد السلطة الفلسطينية ،خذالن الدول العربية ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ومن املالحظ التشابه يف ترتيب فئة أطر األسباب بني صحيفتي الدستور والغد ،ال سيام فيام يتعلق باالحتالل
اإلرسائيل ،واالستيطان ،وانحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية ،والحصار عىل غزة ،وهذا يدل عىل شبه
تطابق ما بني نظرة ال ُكتاب يف الصحيفتني فيام يتعلق بأسباب القضية الفلسطينية.
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 -6ما أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)17فئة أطر الحلول (ماذا قيل؟).
نوع الفئة

وقف االستيطان اإلرسائيل

التكرار النسبة املئوية
158

%22.5

االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية

108

%15.4

انتهاء االنحياز األمرييك والغريب

65

التضامن العريب

35

الرعاية الهاشمية للمقدسات

الوحدة الفلسطينية

رفع الحصار عن غزة
الوحدة العربية

مقاطعة إرسائيل

أخرى

املجموع

146
68
63
22
18
18

701

%20.8
%9.7
%9.3
%8.9
%5

%3.2
%2.6
%2.6

%100

يظهر الجدول رقم( ،)17الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أطر
الحلول ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :وقف االستيطان اإلرسائيل ،الرعاية الهاشمية
للمقدسات ،االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية ،الوحدة الفلسطينية ،انتهاء االنحياز األمرييك والغريب ،رفع
الحصار عن غزة ،التضامن العريب ،الوحدة العربية ،مقاطعة إرسائيل ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
ورغم االتفاق يف توصيف األسباب املؤدية إىل القضية الفلسطينية بني الصحيفتني ،فإن هناك اتفاقا يف جانب،
واختالفا يف جوانب أخرى؛ فهناك اتفاق بني الصحيفتني عىل وقف االستيطان اإلرسائيل ،ولكن ترتيب الحلول األخرى
يختلف ،ففي حني تركز صحيفة الدستور عىل الرعاية الهاشمية للمقدسات ،وقد جاءت يف املرتبة الثانية ،تأيت هذه الفئة
يف املرتبة السابعة يف الغد ،ورغم ذلك فهناك نوع من االتفاق عىل آليات الحلول ،خاصة فيام يتعلق باالنسحاب
اإلرسائيل من األرايض العربية ،والوحدة الفلسطينية ،وغريها من الفئات.
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 -7فئة أطر النتائج (ماذا قيل؟).
نوع الفئة

جدول رقم (:)18

التكرار النسبة املئوية
156

%25.9

زيادة االستيطان

الحصول عىل تعاطف عريب ودويل

105

%17.4

الحصول عىل دعم سياس

68

مصادرة األرايض الفلسطينية
استمرار االحتالل اإلرسائيل

أخرى

الحصول عىل دعم عسكري
املجموع

141
101
18
13

602

%23.4
%16.8
%11.3
%3

%2.2

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)18الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة أطر
النتائج ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :زيادة االستيطان ،مصادرة األرايض
الفلسطينية ،الحصول عىل تعاطف عريب ودويل ،استمرار االحتالل اإلرسائيل ،الحصول عىل دعم سياس ،أخرى،
والحصول عىل دعم عسكري.
ومن املالحظ أن هناك شبه اتفاق – مع اختالف بسيط يف الرتتيب -بني الصحيفتني عىل فئة أطر النتائج ،فبينام
جاءت مصادرة األرايض الفلسطينية يف أول ترتيب الفئات يف صحيفة الغد ،انتقلت هذه إىل املرتبة الثانية يف صحيفة
الدستور ،ومن املالحظ أن فئة الحصول عىل دعم عسكري مل تأت يف أولويات كُتاب الرأي يف كال الصحيفتني.
 -8ما القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)19فئات القوى الفاعلة.

إرسائيل

189

%20.4

107

%11.5

الواليات الـمتحدة األمريكية

171

السلطة الوطنية الفلسطينية

93

األردن

158

نوع الفئة

التكرار النسبة املئوية
%18.4
%10
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مجلس األمن

91

%9.8

68

%7.3

األمم الـمتحدة

74

السعودية

62

منظمة التحرير الفلسطينية

11

املجموع

927

مرص
إيران

أخرى

53
8

%8

%6.8
%5.8
%1.2
%0.8

%100

يظهر الجدول رقم ( ،)19الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئات
القوى الفاعلة ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :إرسائيل ،الواليات الـمتحدة األمريكية،
األردن ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،مجلس األمن ،األمم الـمتحدة ،مرص ،السعودية ،إيران ،منظمة التحرير
الفلسطينية ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتتفق صحيفتا الدستور والغد عىل أن دولة االحتالل هي القوة الفاعلة األوىل يف القضية الفلسطينية ،وكذلك يف
أن األردن دولة فاعلة – جاءت يف ترتيب صحيفة الدستور يف املرتبة الثالثة ،والرابعة يف الغد – ولكن املالحظ هو تراجع
الدور اإليراين واملرصي لدى الصحيفتني ،وكذلك مجيء دور منظمة التحرير الفلسطينية يف املرتبة األخرية يف صحيفة
الغد ،وقبل األخرية يف الدستور ،وهذا يطابق الواقع ،إذ إن السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت جزءا كبريا جدا من دور
منظمة التحرير الفلسطينية عىل أرض الواقع.
 -9ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)20فئة أمناط الرسد.

نوع الفئة

رسد أحداث

رسد معلومات

رسد آراء

التكرار النسبة املئوية
285

%35

191

%23.4

205

%25.2
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رسد ترصيحات
أخرى

املجموع

101

%12.4

815

%100

%4

33

يظهر الجدول رقم ( ،)20الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت فئة
أمناط الرسد ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :رسد أحداث ،رسد معلومات ،رسد آراء،
رسد ترصيحات ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتركز صحيفة الدستور عىل رسد األحداث بنسبة  ،%35بينام تأيت يف الغد بنسبة  ،%17.1وهذا يتفق مع أسلوب
استخدام األسئلة واملربرات الدينية التي يستعملها كُتاب الدستور أكرث من الغد يف تناول القضية الفلسطينية ،وهذا
يحتاج إىل اإلكثار من رسد األحداث ،بينام مييل كُتاب الغد إىل تقديم االستنتاجات ،وهذا يحتاج إىل معلومات أكرث حسب
وجهة نظر الباحث.
 -10ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟

جدول رقم ( :)21االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية.
نوع الفئة

الرتكيز عىل حل الدولتني

128

%29

الرتكيز عىل التضامن العريب

69

%14.4

الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات

43

الرتكيز عىل الحق التاريخي

الرتكيز عىل البعد اإلنساين

الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية

71
51
33

الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع

19

أخرى

8

الرتكيز عىل املقاومة

160

التكرار النسبة املئوية

املجموع

18
440

%16.2
%11.7
%9.8

%7.6
%4.4
%4.1

%1.9

%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)21الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االسرتاتيجيات ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :الرتكيز عىل حل الدولتني ،الرتكيز عىل
الحق التاريخي ،الرتكيز عىل التضامن العريب ،الرتكيز عىل البعد اإلنساين ،الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات ،الرتكيز عىل
دور املنظامت الدولية ،الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع ،الرتكيز عىل املقاومة ،وجاء أخريا إطار (أخرى).
وتتفق الصحيفتان عىل اسرتاتيجية حل الدولتني يف التعامل مع القضية الفلسطينية ،وهذا يتطابق مع وجهة نظر
الدولة األردنية يف حل القضية الفلسطينية ،وبينام تركز الغد عىل التضامن العريب يف املرتبة الثانية ،وهذا يأيت يف
املرتبة الثالثة يف صحيفة الدستور ،وبينام تسلط صحيفة الدستور الضوء عىل الحق التاريخي يف فلسطني ،وهذا
يتوافق مع ما جاء يف النتائج األخرى الـمرتبطة باملربرات الدينية يف مسارات الربهنة ،ويدل عىل أن هناك منطا يسري
عليه كل من كُتاب الصحيفتني.
وعىل عكس ما هو متوقع ،إذ تركز صحيفة الدستور عىل البعد الديني يف القضية الفلسطينية ،فإن موضوع
املقاومة املرتبط بهذا األمر يأيت يف املرتبة الثامنة يف اسرتاتيجيات تأطري القضية الفلسطينية ،ويرتفع إىل املرتبة
السادسة يف صحيفة الغد ،ومع ذلك فهو يأيت يف مراتب أقل من املتوقع ،ورمبا يكون هذا عائدا إىل أن الدولة األردنية
تركز عىل الحل السلمي للقضية الفلسطينية ،القائم عىل حل الدولتني وفق قرارات الرشعية الدولية.
 -11ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟
جدول رقم ( :)22فئة االستامالت (كيف قيل).
نوع الفئة

استامالت عقلية

استامالت عاطفية

استامالت مختلطة
املجموع

التكرار النسبة املئوية
99

%46

48

%22.4

68
215

%31.6
%100
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يظهر الجدول رقم ( ،)22الذي تم ترتيبه تنازليا بناء عىل عدد التكرارات ،ترتيب تكرار األطر الفرعية املندرجة تحت
االستامالت ،وقد جاءت هذه التكرارات من األعىل إىل األسفل عىل النحو اآليت :استامالت عقلية ،استامالت عاطفية،
استامالت مختلطة.
وتتفق الصحيفتان يف استخدام االستامالت من حيث الرتتيب ،وإن كان كُتاب صحيفة الغد مييلون إىل استخدام
االستامالت العقلية أكرث ،وبنسبة .%63.4
الخالصة
تدل نتائج الدراسة عىل أن فلسطني ما زالت تشكل محورا رئيسا يف مقاالت الرأي ،وعىل عكس ما يقال ،مل يرتاجع
االهتامم بالقضية الفلسطينية يف الصحف األردنية ،عينة الدراسة ،بل هناك اهتامم متزايد بها ،وتركيز عىل عمق العالقة
بني الشعبني األردين والفلسطيني ،والقضايا املشرتكة بني الشعبني ،ويظهر من خالل النتائج أن مواضيع الرعاية
الهاشمية ،واقتحامات الـمسجد األقىص ،وبناء املستوطنات ،وهدم البيوت ،والعنرصية الصهيونية تشكل هاجسا لدى
كُتاب املقاالت األردنيني ،الذين يحثون دوما عىل دعم صمود الشعب الفلسطيني؛ ليصل إىل بناء دولته املستقلة وفقا
لقرارات الرشعية الدولية ،وعاصمتها القدس الرشقية.
وبرصف النظر عن النـزاع بني بعض الفصائل الفلسطينية ،يُالحظ أن محتوى مقاالت الرأي يتعامل مع جميع الفصائل،
وفئات الشعب الفلسطيني مبسافة واحدة ،ويحث دامئا عىل وحدة الشعب الفلسطيني ،ومتسكه بأرضه ،وهذا يشء
إيجايب يُسجل لإلعالم األردين.
وعىل هذا األساس يظهر جليا أن فلسطني ما تزال حارضة بكل قوة يف اإلعالم األردين ،وأن مقاالت الرأي األردنية
أطرت القضية الفلسطينية عىل أنها القضية الرئيسة ،واألساسية ،ويف قمة أولويات األردن رسميا وشعبيا.
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التوصيات
أوال :االستمرار بالرتكيز عىل القضية الفلسطينية يف الصحف اليومية األردنية ،ولفت انتباه الرأي العام املحل
والدويل إىل ما يحصل من محاوالت مستمرة من الشعب الفلسطيني للحصول عىل حريته ودولته املستقلة.
ثانيا :الرتكيز عىل تحليل األحداث بشكل أوسع يف املقاالت اليومية يف الصحافة األردنية ،وإشباع رغبة املتلقي يف
استرشاف الـمستقبل ،والحصول عىل الـمعلومات بشكل حريف أكرث.
ثالثا :السعي إىل مزيد من مقاالت الرأي التي تحث عىل وحدة الشعب الفلسطيني ،ورضورة االبتعاد عن النـزاع،
والرتكيز عىل القضايا األساسية التي تخدم القضية الفلسطينية.
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د .هاين أحمد فايز البدري ،أستاذ اإلعالم املشارك يف كلية اإلعالم يف جامعة الرشق األوسط ،حاصل عىل درجة

الدكتوراه يف اإلذاعة والتلفزيون من معهد الدراسات العربية التابعة لجامعة الدول العربية /القاهرة ،إعالمي أردين ومذيع

إخباري ومحاور تلفزيوين ،عمل دبلوماسيا (مستشارا إعالميا) يف السفارة األردنية بواشنطن ثم يف الديوان املليك ثم

يف التلفزيون األردين ،له عدد من البحوث والدراسات املنشورة ومن أهمها كتاب "الصورة االعالمية النمطية يف االعالم

األمرييك" ،حائز عىل العديد من الجوائز العربية والعاملية يف اإلنتاج الوثائقي والتسجيل التلفزيوين.
Hbadri@meu.edu.jo
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اهتامم منظمة الصحة العاملية برسائلها االتصالية عرب منصتي فيسبوك
وتوتري بجائحة (كوفيد )19 -
رنا مزهر خالد
د .ليىل أحمد جرار  -جامعة الرشق األوسط
The WHO’s interest in its communication messages via the
)Facebook and Twitter platforms regarding the (Covid-19
pandemic
Rana Mezher Khalid
Dr. Layla Ahmad Jarrar - Middle East University
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اهتمام منظمة الصحة العالمية برسائلها االتصالية عبر منصتي فيسبوك وتوتير بجائحة (كوفيد)91-

اهتامم منظمة الصحة العاملية برسائلها االتصالية عرب منصتي فيسبوك وتوتري بجائحة (كوفيد)19-
رنا مزهر خالد

د .ليىل أحمد جرار  -جامعة الرشق األوسط
امللخص
تهدف الدراسة إىل التعرف عىل درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية عرب شبكات التواصل االجتامعي يف
التعامل مع جائحة كوفيد  19-عىل منصتي :فيسبوك ،وتويرت؛ إذ تم استخدام نظرية األطر اإلعالمية ،واالعتامد
عىل أداة تحليل املضمون للتحليل الكمي والكيفي للرسائل االتصالية للمنظمة ،وتم اختيار عينة عمدية ،تضمنت
جميع رسائل منظمة الصحة العاملية خالل الفرتة من بداية املرض وحتى إعالنه جائحة عاملية ،أي :خالل الفرتة
من  ،2020/3/11 -2019/12/30وقسمت هذه املدة الزمنية اىل ثالث مراحل عىل النحو اآليت:
-

املرحلة األوىل2020/1/22 -2019/12/30 :

-

املرحلة الثانية2020/2/15 _2020/1/23 :

-

املرحلة الثالثة2020/3/11 -1020/2/16 :

وقد انتهت الدراسة إىل مجموعة من النتائج ،كان من أهمها :أن نسبة اهتامم منظمة الصحة العاملية
باملرض كانت متفاوتة بشكل ملحوظ بني منصتي :الفيسبوك ،وتويرت ،وتبني يف املجمل من خالل دراسة
رسائل منظمة الصحة العاملية يف التعامل مع كوفيد 19-أنها مل تعط االهتامم الكايف للتحذير من املرض يف
بداياته ،األمر الذي فوت فرصة اتخاذ تدابري رسيعة ،كان من املمكن لها أن تساعد يف احتواء األزمة ،والحيلولة
دون تفش املرض يف كل العامل ،إذ بلغ عدد الرسائل املتعلقة باملرض يف بداياته ،أي خالل الفرتة من
 2020/1/22-1202019/30عىل منصة فيسبوك ( )11رسالة ،قابلها ( )64عىل تويرت ،كام تبني أن املنظمة
اهتمت مبخاطبة النخب العاملية وفضلتها عىل العامة من الناس ،وقد تجىل ذلك بعدم موازنتها يف الرسائل
االتصالية بني منصتي :تويرت ،والفيسبوك ،إذ انصب االهتامم األكرب عىل منصة تويرت؛ فكانت نسب الرسائل
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املتعلقة بكوفيد 19-عىل الفيسبوك ( )% 42من مجمل رسائل املنظمة ،يف حني بلغت هذه النسبة يف تويرت
( ،)% 68.8وبلغت نسبة الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا عىل منصة الفيسبوك ( )% 9.5من الرسائل التي
بثتها املنظمة ،قابلها عىل تويرت ( )% 2.1فقط من مجمل الرسائل املنشورة.
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات ،أهمها :رضورة االهتامم بالشعوب بشكل متساو ،وعدم التمييز
بني النخب وعامة الناس ،إضافة إىل رضورة عدم التأخري يف أخذ التدابري؛ الحتواء أي مرض من بداياته ،والتعامل
بشفافية للقضاء عىل الشائعات ،والرتكيز عىل الرسائل التحذيرية قبل إطالق الرسائل التطمينية يف حاالت
األزمات الصحية الوبائية.
الكلامت املفتاحية :منظمة الصحة العاملية ،الرسائل االتصالية( ،كوفيد.)19-
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The WHO’s Interest in its Communication Messages on (Covid-19) Pandemic via
Facebook and Twitter Platforms
Dr. Rana Mezher Khalid

Dr. Layla Ahmad Jarrar - Middle East University
Abstract
The study aims to identify the degree of interest of the World Health Organization (WHO)
through social networks in dealing with the Covid-19 pandemic on Facebook and Twitter
platforms. The theory of media frameworks was implemented, and the content analysis was
used as a tool for quantitative and qualitative analysis of the communicative messages of the
organization. A deliberate sample was selected, which included all the messages of the World
Health Organization during the period from the beginning of the disease until its declaration as
a global pandemic, that is: during the period from 30/12/2019 - 11/3/2020, and this time
period was divided into three phases as follows:
The study included all the messages of the World Health Organization during the period from
the beginning of the disease until its declaration as a global pandemic, that is, during the
period from 30/12/2019 - 11/3/2020, and this time period was divided into three phases
according to the following:
-

The first stage: 30/12/2019- 22/1/2020

The second stage: 23/1/2020 -15/2/2020
The third stage: 16/2/1020- 11/3/2020
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The study concluded with a set of results, the most important of which was that the
percentage of the World Health Organization’s interest in the disease was remarkably
different between the Facebook and Twitter platforms, and it was found in general, by
studying the messages of the World Health Organization in dealing with Covid-19, that it did
not give sufficient attention to warning of the disease in its beginnings, which missed the
opportunity to take quick measures that could have helped contain the crisis and prevent the
spread of the disease in all over the world, as the number of messages related to the disease
reached its beginnings, i.e. during the period from 30/12/2019-22/1/2020 on the Facebook
platform, was (11) messages only, compared to (64) on Twitter, as it turned out that the
organization was interested in addressing the global elites and preferred them over the
general public, as this was manifested by its lack of balance in communication between
Twitter and Facebook platforms, where the greatest attention was focused on Twitter
platform. The proportions of messages which were Related to Covid-19 on Facebook
reached (42%) of the organization's total messages, while this percentage was (68.8%) on
Twitter. The percentage of messages that were sent by the organization and later proven
incorrect on Facebook platform was (9.5%), while it reached only (2.1%) on Twitter.
The study came out with a number of recommendations, the most important of which was the
need to take care of people equally, and not to distinguish between elites and the general
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public, in addition to not postponing taking the necessary measures to contain any disease
from its beginning. The study also recommends adopting transparency to eliminate rumors,
and focusing on warning messages before launching reassuring one in crisis situations and
pandemics.
Key words: World Health Organization, communication messages, (Covid-19).
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مقدمة الدراسة
تفاجأ العامل بظهور فريوس " كوفيد  " 19-وتفشيه الرسيع يف العامل ،فوجد نفسه يف مواجهة هجوم
وباء قاتل ،ينترش برسعة خارقة ،دون وجود عالج ناجع ،أو لقاح مانع ،هذا الوضع سبب إرباكا وصل أحيانا إىل حد
التخبط ،ويف هذه الظروف كان البد من التوجه إىل منظمة الصحة العاملية؛ كونها الجهة املعنية األوىل يف
قضايا األوبئة واألمراض عىل مستوى العامل؛ فكانت املرجع الصحي الرئيس الذي تعتمد عليه املنظامت
الوطنية والدول يف تعاطيها وتصديها لهذا املرض ،عىل اعتبار أنها جهة حيادية ال يسريها إال الشؤون الصحية،
لكن ،وخالل هذه الظروف الغامضة والصعبة التي مرت عىل العامل ،تصاعدت أصوات متعددة ،شككت يف
حيادية منظمة الصحة العاملية ومدى تقيدها باألطر الصحية ،األمر الذي نفته املنظمة نفيا تاما؛ مام أدى إىل
زيادة املعاناة العاملية من تبعات هذا املرض.
ويف محاولة للوقوف عىل حقيقة األمر ،قامت هذه الدراسة برصد وتحليل مضمون الرسائل التي نرشتها
منظمة الصحة العاملية عىل صفحاتها عىل منصتي :الفيسبوك ،وتويرت ،واعتمدت عىل التحليل الكيفي والكمي
للمضمون اإلعالمي.
مشكلة الدراسة
عندما ظهر فايروس (كوفيد )19-يف مدينة ووهان يف الصني يف نهايات عام  ،2019تركز اهتامم
العامل مبا تنرشه منظمة الصحة العاملية ،عىل اعتبار أنها الجهة الصحية املعنية مبواجهة مثل هذه الظروف
العصيبة ،لكن وبعد تفش الفايروس يف العامل ،خرجت أصوات من جهات متعددة تنتقد املنظمة يف طريقة
تعاملها مع الوضع؛ إذ تم اتهامها بالتقصري وعدم االهتامم بشكل كاف مبا يتناسب مع خطورة الوضع ،ووصل
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األمر إىل حد توجيه االتهامات لها؛ فاتهم الرئيس األمريك يف ذلك الحني" دونالد ترامب" املنظمة بعدم
اهتاممها بتحذير العامل من خطورة املرض يف بداياته ،وبأنها مل تتخذ إجراءات رسيعة وفاعلة للتصدي لتفش
املرض يف البدايات؛ بسبب انحيازها ومحاباتها للصني ،األمر الذي ضيع عىل العامل فرصة السيطرة عىل املرض؛
نتيجة عدم االهتامم الذي أبدته حيال املرض (قناة الحرة ،)2020 ،األمر الذي نفته املنظمة (سكاي نيوز عربية،
.)2020
وكان التعامل اإلعالمي املتمثل يف رسائل املنظمة عرب أهم وسائل التواصل االجتامعي (فيسبوك،
وتويرت) ركنا أساسيا من أركان تعامل املنظمة مع هذه الجائحة ،وانطالقا من ذلك تقوم هذه الدراسة بالكشف
عن مضامني الرسائل االتصالية التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل منصتي :الفيسبوك ،وتويرت منذ بداية
انتشار املرض بني البرش وحتى إعالنه وباء عامليا (France 24, 2000( ،ملعرفة درجة االهتامم الذي أبدته منظمة
الصحة العاملية يف رسائلها اإلعالمية بجائحة كورونا عىل منصتي :فيسبوك ،وتويرت.
ملية برسائلها
امم منظمة الصحة العاامل
وبهذا ميكن صياغة مشكلة هذه الدراسة يف :معرفة اهتتام
رت بجائحة (كوفيد.)19-
رب منصتي :فيسبوك ،وتوييرت
التصالية ععرب
ااال
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل التعرف عىل درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية عرب منصتي
التواصل االجتامعي :فيسبوك ،وتويرت ،يف التعامل مع جائحة كوفيد  ،19 -ويندرج تحت هذا الهدف األهداف
اآلتية:
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 .1معرفة نسبة الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب منصتي التواصل االجتامعي:
فيسبوك ،وتويرت املتعلقة بجائحة (كوفيد–.)19
 .2معرفة نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة (كوفيد )19-التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية
وثبت عدم صحتها الحقا عىل منصتي التواصل االجتامعي :فيسبوك ،وتويرت.
 .3معرفة األشكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل منصتي التواصل
االجتامعي :فيسبوك ،وتويرت ،يف أثناء انتشار جائحة (كوفيد–.)19
أهمية الدراسة
األهمية التطبيقية
تنبع األهمية من خطورة انتشار (كوفيد )19 -وآثاره الخطرية عىل حياة البرش ،وتعد الدراسة محاولة جادة
للوقوف عىل حقيقة الدور الذي قامت به منظمة الصحة العاملية يف توظيف وسائل اإلعالم االجتامعي مبا
يتوافق مع األهداف املعلنة لها.
األهمية العلمية
تندرج هذه الدراسة ضمن دراسات إعالم األزمات ،وهو استخدام وسائل اإلعالم يف التعامل مع األزمات،
وهنا ينحرص البحث يف جائحة (كوفيد ،)19-وتتطلع الدراسة إىل أن يستفيد الباحثون وطلبة الدراسات العليا من
نتائجها؛ إلجراء املزيد من البحوث حول إعالم األزمات ،وتطبيق ذلك عىل وسائل اإلعالم األخرى التي مل تغطها
هذه الدراسة.
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أسئلة الدراسة
يتمثل السؤال الرئيس لهذه الدراسة مبا يأيت:
 ما درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية عرب منصتي التواصل االجتامعي:
فيسبوك ،وتويرت يف التعامل مع جائحة (كوفيد)19-؟
ولإلجابة عن السؤال الرئيس للدراسة تم وضع األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما نسبة الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب منصتي التواصل االجتامعي :فيسبوك،
وتويرت ،املتعلقة بجائحة (كوفيد–)19؟
 -2ما نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة (كوفيد )19-التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية وثبت
عدم صحتها الحقا عىل منصتي التواصل االجتامعي :فيسبوك ،وتويرت؟
 -3ما األشكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل منصتي التواصل
االجتامعي :فيسبوك ،وتويرت يف أثناء انتشار جائحة (كوفيد–)19؟
حدود الدراسة
 الحدود املكانية :أرجاء العامل كافة. الحدود الزمانية :الفرتة الواقعة ما بني ظهور املرض يف نهايات العام  2019حتى إعالن مرض (كوفيد- )19جائحة عاملية.
 الحدود التطبيقية :صفحات منظمة الصحة العاملية عىل منصتي التواصل االجتامعي :الفيسبوك،وتويرت.
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مصطلحات الدراسة
 االهتامم :هو تركيز منصب عىل موضوع بعينه ،أو قضية معينة ،واالنشغال بأمره؛ فهو حالة
عقلية للعملية التي يكون فيها الشخص الذي يؤدي نشاطا منغمسا متاما يف الشعور بالرتكيز والطاقة،
واملشاركة الكاملة (.)Csikszentmihalyi, 1992
إجرائيا :يقصد باالهتامم يف الدراسة الحالية ،مدى تركيز منظمة الصحة العاملية وانشغالها املتمثل
بالرسائل املنشورة املتعلقة مبرض (كوفيد )19-عىل منصتي :فيسبوك ،وتويرت.
 منظمة الصحة العاملية :هي وكالة تابعة لألمم املتحدة ،أنشئت يف عام 1948؛ لتعزيز التعاون الدويل،
بهدف التحسني من الظروف الصحية ،وورثت من منظمة الصحة العاملية التابعة لعصبة األمم التي
أنشئت يف عام  ،1923واملكتب الدويل للصحة العامة يف باريس ،الذي أنشئ يف عام  ،1907املهام
املتعلقة مبكافحة األوبئة ،وتدابري الحجر الصحي ،وتوحيد املعايري لألدوية ،وأعطيت تفويضا عىل
مستوى واسع مبوجب دستورها لتطوير هدفها ،وهو توفري أعىل مستوى ممكن من الصحة لجميع
الناس ،وتحتفل منظمة الصحة العاملية بتاريخ السابع من نيسان يف كل عام ،وهو تاريخ إنشائها،
باعتباره يوم الصحة العاملي (موضوع.)2017 ،
التعريف اإلجرايئ ملنظمة الصحة العاملية :يقصد مبنظمة الصحة العاملية يف الدراسة الحالية ،ذات
املفهوم الذي ورد يف التعريف الرسمي لها.
 الرسائل االتصالية :تتضمن األفكار واآلراء التي تناسب املوقف ،ويعرفها دينيس ماكويل :بأنها تشمل
اإلشارات والعالمات اللغوية ،والحديث والكتابة والعالقة املرئية (بوحنية وبن الشيخ.)2012،
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التعريف اإلجرايئ للرسائل االتصالية :يقصد بالرسائل يف الدراسة الحالية :املواد واملعلومات املتعلقة
مبرض (كوفيد )19-التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل منصتي :فيسبوك ،وتوتري.
 الفيسبوك ( :)Facebookهو موقع للتواصل االجتامعي ،يتيح ألي شخص مشاركة الصور والتعليقات
ومقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت .تأسست املنصة عام  2004من قبل مارك زوكربريج ،املنصة مجانية
لألعضاء ،وتستمد إيراداتها من اإلعالنات (جرار .)2012 ،وهو نظام املراسلة الوحيد الذي يستخدمه
العديد من الطالب ،وجاء اسم  Facebookمن املستند الورقي الذي يحتوي عىل األسامء والوجوه
الصادرة للطالب الجدد يف الكلية؛ ملساعدتهم عىل التعرف عىل بعضهم البعض ،ونرش تعليقاتهم
وحالتهم الحالية ،وموقعهم ،باإلضافة إىل تحميل الصور ومقاطع الفيديو .يقوم األفراد بإنشاء "ملف
تعريف" عىل  ،Facebookالذي يكون عادة تفاعال ثنايئ االتجاه مع األصدقاء .تنشئ الرشكات "صفحة"
عىل  Facebookللرتويج للمنتجات والعالمات التجارية أيضا (.)Your Dictionary, 2022

ولغايات هذه الدراسة يجري التحدث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة الفيسبوك.
 تويرت :هو أحد مواقع الشبكات االجتامعية ،يسمح ملستخدميه بنرش رسائل قصرية ميكن ملستخدمي
تويرت اآلخرين رؤيتها ،وتعرف هذه الرسائل بالتغريدات ) ،(tweetsوميكن لهذه الرسائل أن تشمل حوايل
 140حرفا ،أو أقل (.)Techopedia, 2013
ولغايات هذه الدراسة تم الحديث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة تويرت.
 جائحة :هي االنتشار العاملي ملرض جديد يشمل العديد من الدول .ويشري البعض إىل أن مصطلح
"الجائحة" يعني أيضا أن املرض يخرج عن السيطرة ،وهذا يفرس انتشاره دوليا وعدم انحصاره يف دولة
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واحدة .ويستخدم وصف الوباء العاملي أو الجائحة ) (pandemicلوصف األمراض املعدية عندما
تفش واضح لها ،وانتقال رسيع من شخص إىل آخر يف عدد من البلدان يف العامل يف الوقت
ٍّ
يحدث
نفسه (يب يب يس نيوز عريب.)2020 ،
إجرائيا :يقصد بالجائحة يف الدراسة الحالية :املفهوم ذاته الذي قدمه العلامء واملنظرون ،وبهذا يكون
تحديد املعنى اإلجرايئ لهذا املفهوم جائحة كورونا.
 مرض (كوفيد :)19-هو مرض معد ،يسببه فريوس تم اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا ،ومل يكن
هناك أي علم بوجود هذا الفريوس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه يف مدينة ووهان الصينية يف كانون
األول /ديسمرب  .2019وقد تحول كوفيد 19-اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العامل( .منظمة
الصحة العاملية.)2020 ،
إجرائيا :يقصد مبرض (كوفيد )19-يف الدراسة الحالية ،املفهوم ذاته الذي قدمته منظمة الصحة
العاملية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
املبحث األول :النظرية
تعتمد الدراسة الحالية عىل نظرية التأطري اإلعالمي؛ لتوافقها الكبري مع موضوع الدراسة املتمثل يف
معرفة درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية عرب منصتي التواصل االجتامعي :فيسبوك،
وتوتري بجائحة (كوفيد.)19-
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نظرية التأطري اإلعالمي
اقرتح إرفني جوفامن النظرية يف عام  .1974ونظرا لتوافق املشكلة البحثية مع مضمون نظرية التأطري
اإلعالمي من حيث البناء االجتامعي والتفاعل الرمزي ،وأن الناس يفرسون ما يجري حول عاملهم من خالل إطار
علمي يف مقالته املنشورة :إن األطر الطبيعية واالجتامعية
عملهم األسايس ،ذهب جوفامن ليقول بأسلوب
ٍّ
تلعب دورا يف حياة األشخاص ،وتساعد كل منها الفرد عىل تفسري البيانات ،وميكن رؤية نظرية األطر يف العديد
من وسائل االتصال املختلفة يف جميع أنحاء العامل (.)Marra & Myer, 2020
يرتبط مفهوم التأطري مبفهوم نظرية األجندة ،إال أن مفهوم التأطري اإلعالمي أكرث سعة ،فهو يقوم عىل
البحث من خالل الرتكيز عىل جوهر القضايا املطروحة بدال من الرتكيز عىل موضوع معني .وأساس نظرية التأطري
هو أن وسائل اإلعالم تركز االنتباه عىل أحداث معينة ،ثم تضعها يف مجال ذي معنى ،يتم من خالله تحديد نقطة
معينة ()Goffman, 1974
يستخدم كل من :ستيفن ريس ،وأوسكار غاندي ،وأوغست جرانت ،نهجا متعدد التخصصات لدراسة
تصور وفحص وسائل اإلعالم؛ إذ إن وسائل اإلعالم تحظى بقوة كبرية جراء التعامل مع النصوص املقدمة
للجمهور ،ومن ثم تقوم بتأطري العوامل االجتامعية ،وبالتايل يتم التأثري عىل حياة الناس العامة من خالل تبني
وجهات النظر النوعية والكمية والبرصية واللفظية والنفسية واالجتامعية ،وهذا تطوير لفهم متعدد األوجه لقوة
اإلعالم ،ال سيام يف مجال األخبار والشؤون العامة (.)Reese et al., 2001
إن تأطري الرسالة اإلعالمية يوفر القدرة عىل قياس محتوى الرسالة ،ويفرس دورها يف التأثري عىل اآلراء
واالتجاهات( ،مكاوي والسيد .)2006 ،وبناء عليه يعرف جوفامن اإلطار اإلعالمي "عىل أنه بناء محدد للتوقعات
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التي تستخدمها وسائل اإلعالم؛ لتجعل الناس أكرث إدراكا للمواقف االجتامعية يف وقت ما؛ فهي عملية هادفة
من القائم باالتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة حتى تصب يف خانة إدراكات الناس ومؤثراتهم اإلقناعية"
(الدليمي.)2016 ،
ومن أبرز األمثلة عىل نظرية التأطري اإلعالمي محطات األخبار السياسية؛ فعىل سبيل املثال متتلك
محطات مثل  Foxو  CNNإطارات متقابلة تقريبا عند مناقشة أحداث معينة ،ويكون هدفهام هو تنظيم
املعلومات بطريقة ترسم الصورة التي يرغبون يف أن يراها الجمهور ،وقد تكون كلتا الصورتني حول الفكرة
نفسها ،لكن يكون لهام تفسريان مختلفان متاما ،وبهذا تعد نظرية التأطري اإلعالمي بشكل عام متصلة اتصاال
وثيقا مع نظرية ترتيب األولويات (األجندة)؛ لذا توضح نظرية األجندة كيف تضفي التقارير اإلخبارية األهمية عىل
خباري معني أكرث من التقارير األخرى ،األمر الذي يؤدي إىل
بعض القضايا عن طريق تسليط الضوء عىل تقرير إ
ٍّ
جعل الجمهور يقتنع بأنه أهم األخبار ،وأن املعلومات الواردة فيه أهم املعلومات )(Marra & Myer, 2020
وميكن النظر إىل األطر عىل أنها تجريدات ،تعمل عىل تنظيم أو بناء معنى الرسالة ،ويف العادة يرتكز
االستخدام األكرث شيوعا لألطر يف اإلطار الذي تضعه األخبار أو الوسائط عىل املعلومات التي تنقلها ،إذ يعتقد
أنها تؤثر عىل تصور الجمهور لألخبار ،وبهذه الطريقة ميكن تفسريها عىل أنها شكل من أشكال أجندة املستوى
الثاين؛ فهي ال تخرب الجمهور فقط مبا يجب أن يفكر فيه ،بل تتحكم أيضا يف كيفية التفكري يف هذه املسألة"
( ،)Goffman, 1974ولعل هذا ما مييز نظرية األطر عن األجندة؛ فاألطر أكرث تحديدا من األجندة التي تقترص تقريبا
عىل املواضيع.
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ويحدد "إنتامن" أربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي ،وهي( :مكاوي والسيد)2006 ،
 .1تحديد املشكلة أو القضية بدقةDefine Problem.
 .2تشخيص أسباب املشكلةDiagnose Causes .
 .3اقرتاح سبل العالجSuggest Remedies.
 .4وضع أحكام أخالقيةMoral Judgments .
ويشري هذا النموذج اىل أهمية القوى الفاعلة كعنرص أسايس يف عملية التأطري ،وتعمل اليوم اآلالف
واآلالف من األطر يف مجتمعنا يف الوقت نفسه ،وهذا يجعل بعض األفراد يؤمنون بأفكار معينة ،بينام يعتقد
البعض اآلخر عكسها ،وقد يؤطر أحد املنافذ اإلخبارية قصة بطريقة ما ،بينام يؤطرها اآلخر بطريقة معاكسة متاما
).)Marra & Myer, 2020
أهمية نظرية اإلطار اإلعالمي
اعتمدت الدراسة الحالية عىل نظرية التأطري اإلعالمي إلظهار دور املعاين املقدمة واملتمثلة تحديدا
برسائل منظمة الصحة العاملية يف منصتي فيسبوك وتوتري يف فرتة انتشار فريوس كورونا (كوفيد  ،)19 -إذ
تحددت أهمية األطر املقدمة يف قدرتها التأثريية عىل كيفية تفسري الجمهور للقضايا واألحداث املختلفة حول
هذه الجائحة.
وال ميكن التغايض عن النظر إىل نظرية األطر بوصفها بناء ذهنيا يسهم يف إدراك األحداث يف
الرصاعات الدولية ،حيث تعد أسلوبا مالمئا الختبار مكانة وسائل اإلعالم يف السياق الدويل ،وتضيف معنى عىل
األحداث والقضايا ،فال يقترص دور وسائل اإلعالم عىل مجرد تقديم املحتوى ،إمنا تقوم أيضا ببناء معنى لهذا
املحتوى اإلخباري ،ومن هنا تربز قوة األطر يف مدى قدرتها عىل بناء معامل أي نص إعالمي أو هدمه من خالل
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مفردات ومصطلحات متناقضة ،وتعد نظرية األطر واحدة من الروافد الحديثة يف دراسات االتصال؛ ألنها تسمح
للباحث بقياس املحتوى الضمني للرسائل العاملية التي تعكسها وسائل اإلعالم ،ومتارس دورا مؤثرا يف عملية
تشكيل الواقع ،كام يعد مفهوم اإلطار أساسيا يف فهم دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الجدل حول املوضوعات
والقضايا املختلفة التي تسمح للباحث بقياس املحتوى الرصيح وغري الرصيح للتغطية اإلعالمية للقضايا املثارة
(حسونة ،)2015 ،وهذا ما انطبق متاما عىل الدراسة الحالية.
الدراسات السابقة
ريوس (كوفيد_)19
 دراسة جدوع وجعفر ( )2020بعنوان( :مسؤولية منظمة الصحة الدولية يف انتشار ففريهدفت الدراسة إىل معرفة أن لكل إنسان حقوقا ،ومن ضمنها الحق بالصحة؛ كونها حقا أساسيا ،وأن
منظمة الصحة الدولية عليها التزامات دولية عند انتشار (مرض كوفيد_ ،)19وقد أخفقت بهذا االلتزام،
وعليها التعويض وفقا لقواعد املسؤولية الدولية .تم اعتامد املنهج التحلييل والتطبيقي يف بحث الدراسة
لدى الباحثني ،حيث اعتمد تحليل آراء الفقهاء ،وكذلك مواقف الحكومات واملسؤولني يف املنظامت
الدولية ،ونصوص مواد دستور منظمة الصحة الدولية واالتفاقات الدولية املتعلقة مبوضوع الدراسة،
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،أهمها :أن منظمة الصحة الدولية هي املسؤولة عن إدارة النظام
العاملي ملكافحة انتشار األمراض عىل الصعيد الدويل ،وعليها التزامات عدة مبوجب دستورها واللوائح
الصحة العاملية لسنة  ،2005ونتيجة انتهاك املنظمة التزاماتها مبوجب دستورها ،مع مراعاة مسؤولية
الدول األخرى التي يثبت مساهمتها يف وقوع تلك األرضار :كسوء عرضها املعلومات الخاصة بانتشار
الفريوس املذكور يف أقاليمها ،وعدم عرضها األعداد الحقيقية للمصابني واملتوفني ،وطرق انتشاره ،وعدم
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إبالغها السلطات املختصة عند وصول مسافرين مصابني أو مشتبه بإصابتهم بالفريوس ،ويعد التعويض
املايل هو الصورة املثىل لتعويض األرضار الناجمة.
 دراسة ) Ngai et al. (2020بعنوان:
Grappling with the COVID-19 Health Crisis: Content Analysis of Communication Strategies
and Their Effects on Public Engagement on Social Media
ملشاركة العامة
ىل اامل
رياتها ععىل
التصال وتأثثري
رتاتيجيات ااال
سرت
ألزمة الصحية لـ  COVID-19:تحليل محتوى اس
(التصدي للأل
امعي) .هدفت الدراسة إىل معرفة مدى تطوير إطار عمل متكامل لفحص منهجي
الجتتام
ىل وسائل التواصل ااال
ععىل
للمحتوى الكمي ،وأسلوب الرسالة ،وامليزات التفاعلية للجمهور حول األمراض ،ومنها (كوفيد ،)19-وتحديد
تأثريها عىل املشاركة العامة ،واستخدم الباحث تحليل املحتوى لثالثة أبعاد رئيسة ،هي :طرق املحتوى ،ومنط
الرسالة ،وامليزات التفاعلية.
يف صحيفة الشعب اليومية الصينية (سينا ويبو) وجد الباحث أن هناك تأثريات تفاعلية بني املحتوى
واألسلوب ،ووجدت الدراسة عرب الصحيفة املذكورة أن استخدام الرسد يف منشورات الوقاية من األمراض له
تأثري إيجايب كبري يف تحقيق الغرض من املشاركة ،والوقاية من األمراض من خالل التعليقات واإلعجابات من
قبل الجمهور الصيني يف تلك الوسيلة ،ووسائل التواصل االجتامعي لها دورها يف زيادة وعي الجمهور بـ
 COVID-19وتحفيز هم عىل اتخاذ تدابري وقائية؛ مام قد يساعد يف احتواء انتشار الفريوس.
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 دراسة ) Ahmad & Murad (2020بعنوان:The Impact of Social Media on Panic During the COVID-19 Pandemic in Iraqi Kurdistan:
Online Questionnaire Study
ىل الذعر أثناء جائحة كوفيد  19-يف كردستان العراق :دراسة استبيان ععرب
رب
امعي ععىل
الجتتام
ري وسائل التواصل ااال
(تأثثري
رتنت) .هدفت الدراسة إىل تحديد كيفية تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل الصحة النفسية ،وذلك بانتشار
إلننرت
ااإل
الذعر بشأن فريوس (كوفيد )19-يف كردستان العراق .استخدم الباحث منهج املسح الكمي عرب استبانة اإلنرتنت،
أجريت عىل مجتمع كردستان العراق .وتم تحليل البيانات باستخدام املنهج الوصفي العشوايئ ،وشملت عينة
من األساليب يف تحليل املحتوى ل( )516من مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي ،وكان من بينهم نسبة (57
 )%من الذكور ،و( )% 42من اإلناث ،ترتاوح أعامرهم ما بني  35-18سنة .وأما الذين زادت أعامرهم عىل  51فقد
شكلوا نسبة ( )% 6من الدراسة .إضافة إىل دراسة املؤهل العلمي ،وخلصت الدراسة إىل أن وسائل اإلعالم
الجديدة اآلن أصبحت مصدرا مهام للمعلومات الصحية ،ومنصة ملناقشة الخربات الشخصية واآلراء
واالهتاممات املتعلقة بالصحة واألمراض ،وأن األشخاص يقضون الكثري من الوقت عىل وسائل التواصل
االجتامعي.
 دراسة ) Sahni & Sharma (2020بعنوان:Role of social media during the COVID-19 pandemic: Beneficial, destructive, or
?reconstructive
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امعي أثناء جائحة كوفيد  :19-مفيد أم مدمر أم بناء؟) .هدفت الدراسة إىل
الجتتام
(دور وسائل التواصل ااال
معرفة التأثري اإليجايب والسلبي لوسائل التواصل االجتامعي يف أثناء وباء الفريوس التاجي عىل مهنة الرعاية
الصحية ،وعىل عموم السكان؛ بسبب انتشار املرض كوفيد ،19-فقد حصل العامل عىل ك ٍّم هائل من املعلومات
الخاطئة التي تهدد الصحة مبعدل أرسع من املرض نفسه ،يف املقابل فإن االفتقار إىل الوعي واملعرفة
واالستعداد سيعرض الناس وموظفي الرعاية الصحية إىل الخطر ،فإن وسائل التواصل االجتامعي تعمل بوصفها
أداة قوية لتغيري سلوك الناس ،وتعزيز رفاه الفرد والصحة العامة.
وتوصلت الدراسة إىل نتائج ،مفادها أنه تم إنشاء قدر كبري من املعلومات الخاطئة التي يحتمل أن تكون
خطرة حول جائحة  ، COVID-19وتم نرش الكثري منها عرب الشبكات االجتامعية ،وتتكون هذه األنباء املضللة من
جوانب مختلفة للوباء ،قادرة عىل تهديد السالمة العامة؛ مام يؤدي مرة أخرى إىل تفاقم إدارة األزمات ،وتنترش
هذه الشائعات الكاذبة حول  COVID-19بشكل أرسع من الفريوس.
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
منهج البحث
تم استخدام أسلوب تحليل املضمون أداة لهذه الدراسة ،حيث اعتمدت املنهج الوصفي؛ نظرا ملالءمة
هذا املنهج مع أهداف الدراسة الحالية ،وبناء عىل ذلك تم القيام بتحليل مضمون رسائل منظمة الصحة العاملية
يف منصتي :تويرت ،والفيسبوك ،تحليال دقيقا مبا يخدم أهداف الدراسة ،ويحقق اإلجابة عن تساؤالتها يف الفرتة
الزمنية من 2020/3/11 -2019/12/30م.
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مجتمع الدراسة
متثل مجتمع الدارسة يف جميع الرسائل اإلعالمية املتعلقة بجائحة كوفيد 19-املنشورة عىل منصة
منظمة الصحة العاملية يف منصتي :الفيسبوك ،وتويرت.
عينة الدراسة
تم استخدام العينة القصدية أو العمدية يف هذه الدراسة؛ لتحقيق األهداف والغايات من تحليل
املضمون ،والعينة تتكون من جميع الرسائل اإلعالمية املتعلقة بجائحة (كوفيد )19-خالل الفرتة الزمنية التي بدأ
فيها مرض كوفيد  19 -باالنتشار وحتى إعالنه جائحة من قبل منظمة الصحة العاملية ،وهي الفرتة الواقعة بني
( ،)2020/3/11(- )2019/12/30والتي بلغ عددها الكيل  1914رسالة (جدول رقم .)1
جدول رقم ( :)1عينة الدراسة

املنصة

عدد الرسائل

فيسبوك

224

املجموع

1914

تويرت

1690

وتم اختيار هذه الفرتة تحديدا؛ كونها الفرتة التي شكلت بداية ظهور املرض ،فكانت الفرتة املفصلية
يف التعامل مع املرض ،وهي الفرتة التي تركز عليها بعد ذلك الجدل ،وأثريت حولها الشكوك يف اإلجراءات
املتخذة من قبل املنظمة.
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أداة الدراسة
يعد تحليل املضمون اإلعالمي أداة الدراسة ،حيث تم بناء كشاف خاص للدراسة ،يتكون من فئات التحليل
الخاصة بتحليل مضمون الرسائل اإلعالمية املتعلقة بجائحة كوفيد ،19-املنشورة عىل صفحة منظمة الصحة
كل من :الفيسبوك وتويرت ،بحيث متكنت تلك االستامرة من اإلجابة عن أسئلة الدراسة.
العاملية يف ٍّ
وتم االعتامد عىل أداة خاصة بتحليل املضمون (استامرة تحليل املضمون)؛ وذلك لتحليل ما تم تناوله
من مجموعة الرسائل التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية عىل منصتي الفيسبوك وتويرت ،والتي تقوم باإلجابة
عن التساؤالت ،وتحقيق أهداف الدراسة.
صدق األداة
تم عرض األداة عىل مجموعة من املحكمني املختصني يف مجال اإلعالم؛ للتأكد من قدرة األداة عىل
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،حيث تم إجراء التعديالت الالزمة واملطلوبة من قبلهم ،وإعادة الصياغة مبا يتناسب
ومالحظاتهم.
ثبات األداة
ويعني ثبات أداة الدراسة :إمكانية تكرار تطبيق االستامرة والحصول عىل نتائج ثابتة يف كل مرة يتم تثبيتها،
والقدرة عىل التكرار أو اإلعادة ،مع تحقيق نتائج متقاربة (املشهداين.)2020 ،
وتم االعتامد يف هذه الدراسة عىل طريقة هولستي (Holsti) ،وهي االتساق الزمني ،والتوصل إىل النتائج
نفسها بعد مرور مدة زمنية ،وتم استخدام التحليل ،وإعادة التحليل ،ووجد اختالفات بسيطة بني األول والثاين،
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ومل يؤد إىل اختفاء فئات ،أو ظهور فئات أخرى .وتم تحليل مضمون رسائل منظمة الصحة العاملية املتعلقة
بجائحة (كوفيد ،)19 -وحصلت الفئات عىل اتفاق يف مريت التحليل.
املعالجة اإلحصائية
تم جمع البيانات وترتيبها بهدف استخراج النتائج الخاصة بتحليل املضمون ،وهي التكرارات والنسب؛ من
أجل اإلجابة عن تساؤالت الدارسة ،والوصول إىل نتائجها.
إجراءات الدراسة
علمي دقيق ،وبعدها تم
قامت فكرة الدارسة من خالل تحديد املشكلة ،والحاجة إىل دارستها بشكل
ٍّ
ملتعلقة بجائحة (كوفيد  (19-ععرب
رب
ملية اامل
امم منظمة الصحة العاامل
تحديد عنوان الدارسة بالصيغة اآلتية :درجة اهتتام
رت.
ىل منصتي فيسبوك وتوييرت
المية ععىل
إلععال
رسائلها ااإل
وتم االعتامد عىل نظرية التأطري اإلعالمي ،وذلك من خالل البحث يف األدب النظري والدراسات السابقة
لتكوين مسار املوضوع العلمي للدراسة ،واملعالجة اإلعالمية ملشكلة الدراسة ،وتم البحث بشكل مكثف عن
الدارسات واألبحاث السابقة التي تعالج مواضيع قريبة من موضوع الدارسة؛ وذلك لغاية االطالع عىل املناهج
واألدوات التي اعتمدتها هذه الدارسات ،وتم تطوير أداة الدراسة عن طريق تصميم استامرة تحليل مضمون ،وتم
تحكيمها من قبل محكمني لقياس الصدق والثبات ،كام تم تكوين فكرة أولية من خالل املتابعة للمواقع
اإللكرتونية الخاصة باملنظمة للفرتة الزمنية املحددة للدراسة ،والنتائج التي تم التوصل إليها؛ لالستفادة منها
يف الدارسة الحالية ،وتم االعتامد عىل طريقة هولستي بتحليل عينة الدراسة من مجموع الرسائل ملنصتي
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فيسبوك وتويرت ،وعددها( )1914رسالة ،تم القيام بتحليل الفئات ،واستخراج النتائج اإلحصائية ،ثم تم عرض
مناقشة النتائج ،والخروج بناء عىل النتائج بالتوصيات.
نتائج الدراسة
عمدت الدراسة إىل تقسيم الفئات املدروسة كافة إىل ثالث مراحل ،حسب الفرتة الزمنية للعينة ،وقد
جاءت عىل النحو اآليت:
 املرحلة األوىل2020/1/22 -2019/12/30 :
 املرحلة الثانية2020/2/15 _2020/1/23 :
 املرحلة الثالثة2020/3/11 -1020/2/16 :
رب منصتي التواصل
ملية ععرب
التصالية ملنظمة الصحة العاامل
نتائج سؤال الدراسة األول :ما نسبة الرسائل ااال
ملتعلقة بجائحة (كوفيد–)19؟
رت اامل
امعي فيسبوك وتوييرت
الجتتام
ااال
توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية يف املرحلة األوىل عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)2الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد( 19 -املرحلة األوىل)
الفئة

فيسبوك

تكرار

%

تكرار

تويرت

%

الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد19 -

11

الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد19 -

64

%42.5 113 %85.3

املجموع

75

%100

مجموع
التكرار

%

%57.5 153 %14.7

164
177

%51.9

341

%100

%100

266

%48.1

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )2أن نسبة الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد 19-خالل املرحلة األوىل عىل
منصة فيسبوك )%14.7( :من مجمل الرسائل التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل املنصة ،يف حني بلغت
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هذه النسبة ( )%57.5يف تويرت ،وشكلت النسبة ملجمل الرسائل املتعلقة بكال املنصتني )%51.9( :من مجمل
الرسائل التي نرشتها املنظمة عىل املنصتني.

اآليت:

يف حني توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية يف املرحلة الثانية عىل النحو
جدول رقم ( :)3الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد( 19 -للمرحلة الثانية)
الفئة

الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد19 -

الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد19 -
املجموع

فيسبوك

تكرار
39
32

%

تكرار

تويرت

%

التكرار

%63.7 448 %54.9

487

%62.9

%100

774

%100

%36.3 255 %45.1

71

املجموع

%

%100

703

287

%37.1

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )3أن الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد 19-خالل املرحلة الثانية بلغت عىل
منصة فيسبوك ( )39تكرارا ،ونسبة مئوية ( )%54.9مقابل ( )448تكرارا ،ونسبة مئوية ( )%63.7عىل منصة
تويرت ،وبلغ مجمل الرسائل املتعلقة بكال املنصتني ( )487رسالة ،شكلت نسبة ( )%62.9من مجمل الرسائل
التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل املنصتني.
وتوزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية يف املرحلة الثالثة عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)4الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد(19 -املرحلة الثالثة)
الفئة
الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد19 -

الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد19 -
املجموع

فيسبوك

تكرار
45
33

78

%

تكرار

تويرت

%

مجموع
التكرار

%77.8 561 %57.7

606

%100

799

%22.2 160 %42.3
%100

721

193

%
%75.8
%24.2
%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )4أن الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد 19-خالل املرحلة الثالثة بلغت عىل
منصة فيسبوك ( )45تكرارا ،ونسبة مئوية ( )%57.7مقابل ( )561تكرارا ،ونسبة مئوية ( )%77.8عىل منصة
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تويرت ،وبلغ مجمل الرسائل املتعلقة بكال املنصتني ( )606رسالة ،شكلت نسبة ( )%75.8من مجمل الرسائل
التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل املنصتني.
وبهذا فقد توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية يف مجمل املراحل الثالثة عىل
النحو اآليت:
جدول رقم ( :)5الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد(19 -مجموع املراحل)
الفئة
الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد19 -

فيسبوك

تكرار

%

%

95

%68.8 1162 %42.4

224

%100

الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد%57.6 129 19 -
املجموع

تكرار

تويرت

%100

528

1690

%31.2

املجموع
التكرار

%

1257

%65.7

657

%34.3

1914

%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )5املجموع الكيل للمراحل الثالث؛ فبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض
كوفيد 19-عىل منصة فيسبوك ( )%42.4من مجمل الرسائل التي تم نرشها من قبل املنظمة ،قابلها نسبة
( )%68.8يف منصة تويرت ،وبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد 19-عىل منصتي فيسبوك وتويرت معا
( )%65.7من مجمل الرسائل التي نرشتها املنظمة.
ملية
التصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاامل
ألشكال ااال
اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة :ما ااأل
رت يف أثناء انتشار جائحة (كوفيد–)19؟
امعي فيسبوك وتوييرت
الجتتام
ىل شبكتي التواصل ااال
ملنشورة ععىل
اامل
وقد تم تحديد الرسائل االتصالية التي ثبت عدم صحتها الحقا بالرسائل التي أرسلتها منظمة الصحة
العاملية واحتوت عىل معلومات محددة ،تم بعد نرشها بوقت الحق نرش معلومات تتناقض معها بشكل واضح،
وكان أهمها الرسائل التي تضمنت املعلومات اآلتية:
 أن الفريوس ينتقل من الحيوان إىل اإلنسان فقط ،وال ميكنه االنتقال من إنسان إىل إنسان.
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 ال ينتقل الفريوس بني البرش إال يف حاالت املخالطة املستمرة والطويلة ،أي أن انتقاله محصور بني أفراد
األرسة الواحدة.
 ال ميكن للفريوس أن يشكل جائحة ،وال داعي لإلغالقات بني الدول.
 ال ينتقل الفريوس عرب األسطح ،فهو ينتقل عرب النفس فقط ،وهذا ما تعارض مع ما نرشته املنظمة يف
رسائلها الحقا.
توزعت فئات الرسائل اإلعالمية التي استخدمتها منظمة الصحة العاملية املتعلقة بجائحة كوفيد19-
وثبت عدم صحتها الحقا عىل منصتي فيسبوك وتويرت يف املرحلة األوىل عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)6فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا (املرحلة األوىل)
الفئة

فيسبوك

تكرار

الرسائل التي ثبت عدم صحتها

5

ملجموع
اامل

11

الرسائل التي أثبتت صحتها

6

%

تكرار

%45.5

16

%100

153

137 %54.5

تويرت

مجموع التكرار

%

%10.5

21

%12.8

%100

164

%

89.5

143

%87.2
%100

أظهر الجدول رقم ( )6أن ( )% 45.5من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل منصة
الفيسبوك يف املرحلة األوىل ثبت عدم صحتها الحقا ،قابلها ( )%10.5من مجمل الرسائل املنشورة عىل تويرت
للمرحلة ذاتها .وتوزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف املرحلة الثانية وثبت عدم صحتها
الحقا عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( )7فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا (املرحلة الثانية)
الفئة

فيسبوك

تكرار

الرسائل التي ثبت عدم صحتها

3

ملجموع
اامل

39

الرسائل التي أثبتت صحتها

36

%

تكرار

%7.7

5

%100

448

توييرت
رت

%

%1.1

%98.9 443 %92.3
%100

مجموع التكرار
11

479
490

%
%2.3

%97.7
%100
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أظهرت نتائج الجدول رقم ( )7أن ( )%7.7من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل منصة
الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها الحقا ،قابلها ( )%1.1من مجمل الرسائل املنشورة عىل تويرت
للمرحلة ذاتها.

بينام توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف املرحلة الثالثة وثبت عدم صحتها
الحقا عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)8فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا (املرحلة الثالثة)
الفئة

فيسبوك

تكرار

الرسائل التي ثبت عدم صحتها

1

املجموع

45

الرسائل التي أثبتت صحتها

44

%

تكرار

%2.2

3

%100

561

تويرت

%

%0.6

%99.4 558 %97.8
%100

مجموع التكرار

%

4

%0.7

603
607

%99.3
%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )8أن ( )%2.2من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل منصة
الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها الحقا ،قابلها ( )%0.6من مجمل الرسائل املنشورة عىل تويرت
للمرحلة ذاتها.

وبناء عليه توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف مجمل املراحل الثالث وثبت
عدم صحتها الحقا عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)9فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا (مجموع املراحل)
الفئة

تكرار

الرسائل التي ثبت عدم صحتها

9

املجموع

95

الرسائل التي أثبتت صحتها

196

فيسبوك

86

%

تويرت
تكرار

%9.5

24

%100

1162

%

%2.1

%97.9 1138 %90.5
%100

مجموع التكرار

%

33

%2.6

1224
1257

%97.4
%100
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أظهرت نتائج الجدول رقم ( )9أن ( )%9.5من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل منصة
الفيسبوك يف مجمل املراحل الثالث ثبت عدم صحتها الحقا ،قابلها ( )%2.1من مجمل الرسائل املنشورة عىل
تويرت.
ملنشورة
ملية اامل
التصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاامل
ألشكال ااال
نتائج سؤال الدراسة الثالث :ما ااأل
رت يف أثناء انتشار جائحة (كوفيد–)19؟
امعي فيسبوك وتوييرت
الجتتام
ىل منصتي التواصل ااال
ععىل
توزعت مواضيع أشكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية يف
املرحلة األوىل عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)10أشكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية (املرحلة األوىل)
فيسبوك

ت

الفئة

1

خرب

3

مؤمتر صحفي

1

مقابلة

0

2
4
5
6
7

تقرير

بيان صحفي

تكرار

%

0

%0

7

0

فيديو تعليمي

4

املجموع

15

إعالن توعوي

3

تكرار

%

10

%6.4

%46.7

61

%6.7

2

%0

0

%0

تويرت

%39.3

68

%1.3

3

%1.7

11

%26.6

2

%1.4

%100

155

%20

التكرار

%40

%7.1

69

مجموع

%

%0

%44.5
%100

10

%5.9

11

%6.5

6

%3.5

0

72

170

%0

%42.4
%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )10أن أعىل شكل عىل موقع الفيسبوك كان لألخبار؛ فقد بلغت نسبتها
( )% 46.7من مجمل األشكال االتصالية ،تالها الفيديو التعليمي الذي بلغ ( ،)%26.6ثم اإلعالنات التوعوية التي
شكلت ما نسبته ( )%20من األشكال املنشورة ،أما تويرت فقد كانت فيه النسبة الكربى لإلعالنات التوعوية؛ إذ
بلغت ( ،)% 44.5تلتها األخبار التي بلغت نسبتها ( ،)%39.3تلتها البيانات الصحفية التي بلغت نسبتها ()%7.1
من مجمل األشكال املنشورة.
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وتوزعت مواضيع أشكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية يف
املرحلة الثانية عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)11أشكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية (املرحلة الثانية)
فيسبوك

ت

الفئة

1

خرب

3

مؤمتر الصحفي

6

مقابلة

2

2
4
5
6
7

تقرير

بيان صحفي

تكرار

%

تكرار

%

0

%0

32

%7.1

19

%4.2

10

0

فيديو تعليمي

2

املجموع

43

إعالن توعوي

تويرت

23

مجموع
التكرار

%

%61.8 277 %23.3

287

%58.5

%4.5

26

%5.3

%14

20

%4.6

2

%53.5

98

%0

%4.6

%100

0

448

%0.5
%0

%21.9
%100

32
19
4
2

121
491

%6.5
%3.9
%0.8
%0.4

%24.6
%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )11أن أعىل نسبة لألشكال االتصالية من منظمة الصحة العاملية عىل موقع
الفيسبوك يف املرحلة الثانية كانت لإلعالنات التوعوية ،حيث بلغت ( )% 53.5من مجمل األشكال ،تلتها األخبار
التي بلغت نسبتها ( ،)%23.3تالها املؤمترات الصحفية بنسبة ( ،)%14أما تويرت فقد كانت األخبار صاحبة
النسبة العليا يف هذه املرحلة ،حيث بلغت ( ،)% 61.8تلتها اإلعالنات التوعوية بنسبة ( ،)%24.6ثم جاءت
التقارير بنسبة ( )%7.1من مجمل األشكال.

كام توزعت مواضيع أشكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية يف
املرحلة الثالثة عىل النحو اآليت:
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جدول رقم ( :)12أشكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية (املرحلة الثالثة)
الفئة
 1خرب

 2تقرير

فيسبوك

تكرار

%

تكرار

%

0

%0

33

%5.9

41

%7.4

17

 3مؤمتر الصحفي

8

 5مقابلة

4

 4بيان صحفي

 6فيديو تعليمي
 7إعالن توعوي
املجموع

تويرت

1
4

21
55

مجموع
التكرار

%

%63.1 354 %30.9

371

%60.2

%3.4

27

%4.4

%14.5

19

%7.3

4

%1.8
%7.3

3

107 %38.2
%100

561

%0.7
%0.5
%19

%100

33
42
8
7

128
616

%5.4
%6.8
%1.3
%1.1

%20.8
%100

أظهرت نتائج الجدول رقم ( )12أن اإلعالنات التوعوية شكلت أعىل نسبة يف األشكال االتصالية يف
املرحلة الثالثة مبوقع الفيسبوك ،حيث بلغت ( ،)%38.2تلتها بفارق قريب األخبار التي بلغت نسبتها (،)% 30.9
وجاءت املؤمترات الصحفية لتكون الثالثة يف هذه املرحلة؛ إذ بلغت نسبتها ( )% 14.5من مجمل األشكال
املنشورة ،أما يف تويرت فقد تصدرت األخبار األشكال االتصالية ،حيث بلغت نسبتها ( ،)% 63.1تلتها اإلعالنات
التعليمية بنسبة ( ،)% 20.8ويف املرتبة الثالثة كانت البيانات الصحفية ،حيث بلغت نسبتها عىل تويرت يف هذه
املرحلة (.)%7.4

وبناء عليه ،فقد توزعت مواضيع أشكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة
العاملية يف املراحل الثالث عىل النحو اآليت:
جدول رقم ( :)13أشكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية (مجموع املراحل)
الفئة
 1خرب

 2تقرير

 3مؤمتر الصحفي

فيسبوك

تكرار

%

0

%0

34
15

تكرار

%30.1

692

%13.3

33

75

تويرت

%

مجموع
التكرار

%

%59.9

726

%57.1

%2.9

48

%3.7

%6.5

75

%5.8
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 4بيان صحفي

1

%0.9

71

%6.1

72

%5.6

 6فيديو تعليمي

10

%8.8

5

%0.4

15

%1.8

املجموع

113

%100

 5مقابلة

 7إعالن توعوي

6

47

%5.3
%41.6

6

274

1156

%0.5
%23.7
%100

12
321

1269

%0.8
%25.2
%100

تبني نتائج الجدول رقم ( )13الذي يجمل املراحل الثالث :أن اإلعالنات التوعوية أخذت النصيب األكرب من
األشكال االتصالية التي نرشتها منظمة الصحة العاملية يف موقع الفيسبوك ،حيث بلغت نسبتها ( )% 41.6من
مجمل باقي األشكال ،تلتها األخبار بنسبة ( ،)%30.1جاءت بعدها املؤمترات الصحفية بنسبة ( ،)%13.3بينام
شكلت األخبار النسبة الكربى يف تويرت ،حيث بلغت ( ،)%59.9تلتها اإلعالنات التوعوية بنسبة ( ،)%23.7ثم
جاءت التقارير يف املرتبة الثالثة بنسبة (.)%6.5

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي قامت عىل تحليل املحتوى للرسائل االتصالية ملنظمة
الصحة العاملية عىل منصتي الفيسبوك وتويرت للمدة من 2020/3/11 -2019/12/30م ،فرتة بدايات انتشار
مرض كوفيد 19-يف الصني ،ومن ثم انتشاره العاملي .وفيام يأيت استعراض النتائج بحسب أسئلة الدراسة ،التي
تم تقسيمها إىل ثالث مراحل ،عىل النحو اآليت:
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ألول :ما نسبة الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب منصتي التواصل
ال :مناقشة سؤال الدراسة ااأل
أووال
االجتامعي فيسبوك وتويرت املتعلقة بجائحة (كوفيد–)19؟

النتيجة املتوقعة لهذا السؤال هي أن يكون عدد الرسائل االتصالية عىل منصة تويرت أكرث من منصة
فيسبوك؛ بسبب طبيعة املنصة التي تحدد عدد الكلامت ،ومن ثم فإن رسالة واحدة عىل فيسبوك سيقابلها عدة
رسائل عىل تويرت ،لكن حينام يتم النظر من حيث نسب التناول ملوضوع (كوفيد )19-من بني باقي املواضيع
التي تطرحها كل من املنصتني من بني مجمل املواضيع التي طرحتها ،يكون املفرتض أن تكون النسب
متطابقة ،أو عىل األقل متقاربة بني املنصتني ،ال سيام وأن الصورة املتوقعة ملنظمة الصحة العاملية تفرتض
أنها جهة محايدة ،وتوزع اهتاممها عىل كل الجهات والفئات يف العامل بالتساوي ،ولكن ،عىل أرض الواقع ،هذا
مل يحدث؛ إذ أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن منظمة الصحة العاملية أظهرت اهتامما أكرب يف تويرت عنه يف
الفيسبوك؛ فبالنظر إىل نسبة الرسائل املتعلقة باملرض عىل تويرت يف املرحلة األوىل للدراسة ظهر أن نسبة
الرسائل املتعلقة مبرض (كوفيد )19-زادت بنحو ( )40درجة عن فيسبوك ،ويف املرحلة الثانية زادت بنحو ()11
درجة عن فيسبوك ،واستمرت يف التفاوت يف املرحلة الثالثة لتبلغ الزيادة نحو ( )21درجة لصالح تويرت ،ليكون
عدد رسائل املنظمة املتعلقة مبرض (كوفيد )19-عىل منصة تويرت يف مجمل املراحل الثالث ما يزيد عىل ثلثي
رسائل املنظمة بنسبة ( ،)% 68.8يف حني مل تصل نسبة رسائل املنظمة عرب فيسبوك إىل النصف من مجمل
الرسائل املرسلة ( ،)% 42.4ويف هذا األمر غرابة واضحة؛ ذلك بأنه لو كانت النسبة قليلة يف املنصتني لكان
من املمكن تعليل ذلك بعدم إحساس املنظمة بخطورة األمر آنذاك ،لكن االهتامم الذي أبدته املنظمة يف
منصة تويرت يشري إىل إدراك املنظمة خطورة الوضع ،ومن ثم يطرح سؤال مفاده :مبا أن املنظمة مدركة خطورة
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الوضع ،فلامذا مل تهتم بالقدر ذاته بالفيسبوك؟ ومعروف أن تويرت تعد منصة نخبوية ،أي أنها للنخب بالدرجة
األوىل ،يف حني أن الفيسبوك تعد منصة شعبية أكرث انتشارا بني العامة.
وبهذا فإن هذه النتيجة تشري إىل أن تعامل منظمة الصحة العاملية مع املرض كان فيه يشء من املحاباة بني
النخب والعامة ،األمر الذي تعلن املنظمة عكسه عىل الدوام يف بياناتها التي تنتقد عدم التوزيع العادل للقاحات
يف العامل .وتأكيدا عىل هذا الفارق فإن عدد الرسائل التي بثتها املنظمة يف املرحلة األوىل عىل الفيسبوك مل
يتجاوز ( )%14.7من مجمل الرسائل للمنظمة ،قابلتها ( )%57.5يف تويرت ،أما يف املرحلة الثانية فقد بلغت
( )%54يف فيسبوك ،و( )% 63.7تويرت )%57.7( ،يف الفيسبوك للمرحلة الثالثة ،قابلها ( )%77.8يف تويرت،
وبالرجوع إىل دراسة ) )Ahmad & Murad, 2020التي تناولت أهمية تأثري منصات التواصل االجتامعي عىل
حامية الصحة العامة من جائحة  ،COVID-19والتي خلصت إىل أن تأثري السلوك الصحي الصحيح يف منصات
التواصل االجتامعي يؤدي إىل سلوك إيجايب لألفراد ،فإن هذا النهج الذي انتهجته منظمة الصحة العاملية يف
سلبي عند األفراد ،واستفادت من دراسة (Ngai et
متييزها بني النخب والعامة كان ال بد له أن يؤدي إىل سلوك
ٍّ
) al., 2020ا لتي أكدت عىل أنه كيف كان ميكن احتواء املرض من بداياته عرب التوعية عىل منصات التواصل
االجتامعي؛ ألنها أظهرت أثرا كبريا للرسائل التوعوية عىل الجمهور يف بداية الجائحة ،وهذا ما مل تستثمره منظمة
الصحة العاملية بالشكل الكايف.
ين :ما نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة (كوفيد )19-التي أطلقتها
ثانيا :مناقشة سؤال الدراسة الثااين
منظمة الصحة العاملية وثبت عدم صحتها الحقا عىل شبكتي التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت؟
اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال السابق يف تفاوت اهتامم منظمة الصحة العاملية من ناحية توخي
الدقة واالهتامم بعدم نرش أي معلومات خاطئة؛ فنسب املعلومات الخاطئة عىل منصة تويرت كانت أقل بشكل
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ملحوظ مام هو عليه عىل منصة فيسبوك؛ إذ أظهرت نتائج الدراسة وجود تفاوت ملحوظ يف نسبة الرسائل التي
ثبت عدم صحتها الحقا بني فيسبوك وتويرت ،حيث كانت النسبة اإلجاملية يف الفيسبوك أعىل منها يف تويرت؛ إذ
يل يف املرحلة األوىل التي بلغ
بلغت يف الفيسبوك ( ،)%9.5مقابل ( )%2.1يف تويرت ،وتوضح الفارق بشكل ج ٍّ
الفرق بني الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا عىل املنصتني نحو ( )35درجة ،وتتفق هنا الدراسة الحالية مع
دراسة ) COVID-19 (Sahni & Sharma 2020التي تظهر مدى خطورة املعلومات الخاطئة التي تم نرشها عىل
منصات التواصل االجتامعي حول فريوس (كوفيد،)19-
وهذا أمر ال بد من الوقوف عنده ،والتساؤل :هل كان تعامل منظمة الصحة العاملية بحرص أو بدقة أكرث
مع تويرت؟ لألسف النتائج التي ظهرت تتجه إىل أن يكون الجواب عىل هذا السؤال بـ :نعم.
ثالثا :مناقشة سؤال الدراسة الثالث :ما األشكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة
عىل شبكتي التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت يف أثناء انتشار جائحة (كوفيد–)19؟
أظهرت نتائج الدراسة أن كال من اإلعالنات التوعوية واألخبار حصلت عىل نصيب األسد من عدد أشكال
الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية ،إذ كانت النسبة الكربى عىل موقع الفيسبوك لألخبار ،تليها
الفيديوهات التعليمية ،وانعكس هذا األمر مع تويرت ،فكانت نسبة اإلعالنات التوعوية أكرث عددا من األخبار ،عىل
الرغم من أن الفارق بسيط .وبهذا اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ) (Ngai et al., 2020من ناحية أن الفيسبوك
وتويرت لهام الدور التوعوي نفسه الذي تقوم به الصحف اإللكرتونية :كصحيفة (ويبو) الصينية للوقاية من
املرض.
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مناقشة السؤال الرئيس للدراسة :ما درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية عرب منصتي
التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت يف التعامل مع جائحة (كوفيد )19-؟؟
من خالل هذه الدراسة لألطر التي استخدمتها منظمة الصحة العاملية يف التعامل مع كوفيد 19-تبني أن
اهتامم منظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية املنشورة عىل منصتي فيسبوك وتويرت مل يكن متساويا؛
فظهر بأنها اهتمت مبخاطبة النخب العاملية وفضلتها عىل العامة من الناس ،وقد تجىل ذلك بعدم موازنتها يف
الرسائل االتصالية بني منصتي تويرت وفيسبوك ،إذ كان االهتامم األكرب منصبا عىل منصة تويرت .وتوافقت هذه
النتيجة مع دراسة (بتول السيد مصطفى) من ناحية أهمية املصدر اإلعالمي الذي استندت عليه النخب العربية
يف أخذ املعلومة عن طريق الخطاب اإلعالمي ملنظمة الصحة العاملية.
توصيات الدراسة
 -1تاليف التمييز بني النخب وعامة الناس يف رسائل منظمة الصحة العاملية عرب منصات التواصل
االجتامعي.

 -2رضورة املسارعة إىل أخذ التدابري الكافية الحتواء أي مرض من بداياته؛ تالفيا لتفاقم األمور وخروجها عن
السيطرة كام حدث يف جائحة كوفيد .19

 -3عدم الترسع يف إطالق البيانات واملعلومات ،واالستعانة بالخرباء يف صياغة الرسائل وبثها.
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