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باالتصال: دراسة مسحيةدور اإلعالم األرديّن يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني   
  رامي باسم يوسف حداد

 جامعة الرشق األوسط - مرادد. كامل خورشيد 
 

 امللخص
 

هدفت الدراسة إىل بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال،      

، واعتامد أداة ومعرفة أكرث الشائعات املتداولة، والدوافع املُحرِّكة النتشارها. اعتمدت الدراسة املنهج املَْسحي  

َن مجتمُع البحث من القااالستبانة مئني باالتصال، العاملني يف مؤسسة التلفزيون األردين ، ووكالة . وقد تكوَّ

( إعالمياً. وتمَّ اختيار عي نة عشوائية بسيطة 397األنباء األردنية "برتا"، وصحيفة الرأي اليومية، والبالغ عدُدهم )

يف صحيفة الرأي  (79( يف وكالة "برتا"، و)32( يف التلفزيون األردين ، و)46( مفردة، منهم )157منهم، بلغت )

اليومية. وخلصت الدراسة إىل أن  أكرث الشائعات املتداولة يف اململكة هي الشائعات االجتامعية بنسبة 

 الدراسة %(، وبي نت  75.8%(، فالشائعات االقتصادية بنسبة )79.6%(، تلتها الشائعات اإلعالمية بنسبة )87.9)

(. وأوصت الدراسة برضورة قيام 3.39بشكٍل عام  كان متوسطاً ) اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعاتأن  دوَر 

وسائل اإلعالم بَعقد دوراٍت تدريبيٍة للقامئني باالتصال يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات والردِّ 

، وبيان أسبابها.  عليها بشكٍل رسيعٍ وموضوعيٍّ

ور  لكلامت املفتاحية:ا   ..باالتصال الشائعات، القامئنياألردين ، اإلعالم  ،الدَّ
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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.  

KKeeyy  wwoorrddss::  Role, Jordanian Media, Rumours, communicators 
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 مقدمة

م  يف رشح القضايا  أصبح اإلعالم يف العرص الحديث جزءاً أصيالً من حياة الناس ال ميكن إغفاُل دوره  املُه 

وطرحها عىل الرأي العام من أجل تهيئته إعالمياً، ال سيَّام تجاه القضايا املعنية باألمن الوطني. كام أنَّ بناَء الدولة  

االستعانة مبختلف وسائط ووسائل اإلعالم، بل إنَّ مرشوعات  التنمية ال اقتصادياً، واجتامعياً، وسياسياً، يتطلب 

 الشعوب، وهو أمر ال يتحقق إال مبساعدة اإلعالم. إالَّ مبشاركةميكن أْن تنجَح 

ة، زيادة معدالت انتشار  ة، واملجتمع األردين  خاصَّ ومن التحديات التي تواجه املجتمعات املعارصة عام 

تستهدف الوطن، والشخصيات الفاعلة، والقوى واملنظامت واألجهزة واملؤسسات عام ة، الشائعات التي 

وتستهدف أيضاً الفكر والعقيدة لتحطيم املعنويات يف الداخل، إذ يتزايد ويتعاظم الخطر الذي متثله الشائعة 

شائعات التي تواجه عىل املجتمعات العربية، وبخاصة يف أوساط الشباب التي هي "الفئة املستهدفة من هذه ال

فالشائعة  ، (2010)النامي, حرباً نفسية وإعالمية تستخدم أحدث التقنيات بهدف إشاعة الفوىض يف املجتمع"

"أصبحت ع لامً من العلوم املنضبطة، ذات املناهج والقواعد واألسس، وإن  من أطلق الشائعة له أهداف محددة 

يَب األهداف بدقة ومخطط لها؛ ولذا فإنه يسلك يف تحقيقها طريقاً منظامً من شأنه أن يصل إىل املراد، ويص

 .(2015 ،ربيق )بن"

نتشار ويف ظل تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف املجتمع األردين  فإن  معدل ا

الشائعات ازداد يف املجتمع بشكل كبري؛ إذ تعرضت اململكة ملوجة من الشائعات املتداولة بني املواطنني 

بحَسب موقع )مرصد أكيد ملصداقية اإلعالم األردين(، أخذت صدى كبرياً عرب مواقع التواصل االجتامعي، وعملت 

. وبحسب (2019 ،)أكيدها وإعادة تدويرها كذلك بعض وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتامعي عىل نرش 

ارتبطت  عىل مواقع التواصل االجتامعي، وقد 2020" شائعة خالل عام 569مرصد "أكيد" فقد ظهرت يف األردن "

ل  الً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع عام  47.4تلك الشائعات بقضايا وأحداث مختلفة، أي مبعد  شائعة شهري اً، ُمسج 
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ائعات التي تناولت القطاع الصحي  النسبة 487، حينام رصد "أكيد" ما مجموُعه "2019 " شائعة، شك لت الشَّ

ائعات التي تناولت الشأن األمني   %، فيام شك لت31شائعة، وبنسبة  174األعىل بواقع  شائعة، بنسبة  99الشَّ

، ما مجموُعه 17 ، واالجتامعي  أنني: االقتصادي  شائعة لكٍل منهام، بنسبٍة بلغت  83%. وشك لت شائعات الشَّ

أن العام  15 %، وَسجَّلت شائعاُت 11شائعة بنسبة  67% لكل  م ن هذين املوضوعني. وبلغ عدُد شائعات الشَّ

ياس   الشأن وتأيت هذه  .(2021لدة & اإلمام, )الخوا% 11شائعة، بنسبٍة قاربت  63النسبة األقل بواقع  الس 

الدراسة يف سياق الجهود الوطنية ملعالجة تأثري الشائعات عىل املجتمع، والسعي للحدِّ من ظهورها، ووضع 

 الخطط الكفيلة بالتعامل معها مبوضوعيٍة ووضوحٍ. 

 مشكلة الدراسة

ها باحثون من معهد )ماساتشوس2019طبقاً لدراسة أمريكية عام  تس( للتكنولوجيا، فإنَّ غالبية م، أعدَّ

لجذب االهتامم  الدقيقة؛وسائل اإلعالم اإللكرتونية تفتقد للدقة، وتسهم يف نرش الشائعات واألخبار غري 

ً من هذه الوسائل تقوم بنرش معلومات غري صحيحة، أو كاذبة، إالَّ  ً كبريا ملواقعها. وبحسب الدراسة  فإنَّ عددا

 .(2019 ،)مرادإذ إنَّ الناس هم الذين ينرشون هذه األخبار إىل حدٍّ كبري، وليست الروبوتاتأنها تثري اهتامماً أكرب، 

، من خالل ومن هنا ف إنَّ هذه الدراسة تبحث يف دور اإلعالم، وكيفية تعامله مع الشائعات يف األردن 

السؤال الرئيس اآليت الذي تتمحور حوله املشكلة البحثية: "ما الدور الذي يقوم به اإلعالم األردين يف التعامل مع 

تمع األردين وأمنه الوطني، وكيف ميكن الشائعات السياسية واألمنية واالجتامعية واالقتصادية التي تهدد املج

 التصدي لهذه الشائعات من وجهة نظر القامئني باالتصال يف املؤسسات اإلعالمية األردنية؟ 
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 أهداف الدراسة

بيان دور وسائل اإلعالم األردنية يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني تهدف الدراسة إىل 

الهدف األسئلة اآلتية يف إطار دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف  باالتصال يف األردن، ويتفرع من هذا

 األردن؟

 ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟ -1

 ما الدوافع وراء ظهور الشائعات يف األردن؟   -2

 ما أسباب انتشار الشائعة يف األردن؟ -3

  األردن؟ما طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة يف -4

هل توجد فروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية  -5

والوظيفية:)العمر، والجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات العمل، ومكان العمل، واملنصب 

 الوظيفي(

 أهمية الدراسة

 الجانب العلمي

لبحث ظاهرة الشائعات وتأثرياتها عىل األمن تتمثل أهمية هذه البحوث يف كونها تعزز النتاج العلمي   -

والحرص عىل خلْق وعٍي وطنيٍّ للَحدِّ من مخاطرها وأرضارها عىل املجتمع، والنيل من سمعة  املجتمعي،

 الوطن، وزعزعة االستقرار الداخيل.
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 التطبيقي الجانب

تكتسبه الدراسة املَْسحية من تسليط الضوء عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة الشائعات يف ضوء ما  -

أهمية لفهم مستوى التأثر مبا تبثه وتقدمه وسائل اإلعالم يف تعزيز الوحدة الوطنية، حيث إنَّ ما تقدمه 

ً يف توضيح طبيعة الشائعات وتفنيدها بشكل  وسائل اإلعالم من معلومات ميكن أْن يكوَن عامالً مؤثرا

 تقرار يف األردن.صحيح؛ للحدِّ من تأثريها عىل األمن واالس

 حدود الدراسة

ن. –الحدود الجغرافية: اململكة األردنية الهاشمية   عام 

 .2020نيسان  – الفرتة آذار: تم تطبيق الدراسة خالل الحدود الزمانية

الحدود البرشية والتطبيقية: طبقت الدراسة املسحية عىل القامئني باالتصال يف مؤسسات اإلعالم األردنية 

صحيفة الرأي اليومية(. وقد بلغت عي نة املبحوثني املتاحة  –وكالة برتا  –)مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية 

( مبحوثاً، وصحيفة الرأي 32( مبحوثاً، ووكالة األنباء األردنية )46، موزعة كام ييل: التلفزيون األردين )( مفردة157)

 ( مبحوثاً. 79)

 :مصطلحات الدراسة

نه " تتابع منطي  ألفعال يقوم بها فرد من األفراد يف موقف تفاعيل  "، أو أنه "املامرسات يُعرَّف بأ  االلددوورر:: -

السلوكية املميزة لواحٍد أو أكرث من األشخاص يف إطار معني، ويستند هذا التعريف إىل أربعة مفاهيم، هي: 

ن، وعادة ما تكون السلوك، والشخص، واإلطار، والتمي ز. فاألدوار هي سلوكيات يؤديها أشخاص مميزو 

 .(1986 ،)األسودمرتبطة بإطار محدد ومتميز" 
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مجموعة العمليات اإلعالمية والصحفية التي يقوم بها القامئون عىل اإلعالم يف املؤسسات  االلددوورر  إإججرراائئييااًً:: -

 .الشائعاتمكافحة  يف مجالاإلعالمية األردنية 

يتضمن اإلعالم تبليغ وقائع، أو جعل املستعلم أو املستعل م يحصل عىل علم بواقعة أو وقائع  ااإلإلععالالمم:: -

 .(2011 ،)الدليميالخرب وصول الخرب إليه، كام يتضمن اإلعالم عدة وسائط بفضلها يتم التبليغ ونرش 

اإلعالميون العاملون يف املؤسسات اإلعالمية الذين يتعاملون مع إعداد وتحرير  االلققاائئمم  ببااالالتتصصاالل  ))إإججرراائئييااًً((:: -

 وبث ونرش وإنتاج األخبار واملعلومات بشكل مبارش.

خرب ُمختلَق، يتميز باألهمية والغموض، وينتقل بني الناس عن طريق املشافهة، أو الكتابة، أو عن  االلششاائئععةة:: -

اء بغري هدٍف أو بهدف مرض ة الطرف اآلخر املُستهَدف؛ لتحقيق طريق إحدى وسائل اإلعالم واالتصال، سو 

هدف معني، سواء عىل مستوى الشخص، أو الجامعة، أو املنطقة، أو الدولة، أو العامل بأكمله، مع توفر 

 .(1986 ،)كحيل” األسباب لرتديدها وتصديقها من قبل الجمهور

 األردين ، املجتمع يف وجتر  التي الكاذبة، أو الوهمية، أو املزيفة، واملعلومات األخبار هي إإججرراائئييااًً::  االلششاائئععةة -

 العام   الرأي عىل التأثري إىل وتهدف باملواطن، لصلتها بالنسبة أهمية تكتسب ولكنها غامضة، ومصادرها

 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 

ل أجواء النظرية الليربالية التي نادت ومحطات التلفزة، فكان أن تهيَّأت  الظروف للحد من تغوُّل الصحافة يف ظ
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بحريٍة مفتوحٍة للصحافة والتعبري عن الرأي، فظهرت الصحافة الصفراء يف تلك الظروف، وازدادت الحاجة 

املجتمعية يف الغرب إىل الحدِّ من انتهاكات الصحافة للخصوصيات، والتفكري بإطار فكريٍّ ومهنيٍّ جديٍد لحامية 

 .حقوق األفراد واملجتمع

ورَدَّاً عىل ما أنتجته النظرية الليربالية من نتائج سلبية، ظهرت أصواٌت تنادي بوجود صحافة حرة مسؤولة، 

فتوجت هذه األصوات بنظرية املسؤولية االجتامعية التي ظهرت أول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية بعد 

لجنة )هوتشينـز( التي تشكلت لدراسة أوضاع  بوساطة 1947الحرب العاملية الثانية من خالل تقرير نرش عام 

 . (2014 ،)صالحالصحافة والصحفيني يف الواليات املتحدة

وقد نب هت 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 

اد األفراد باألحداث الجارية، وتقوم الصحافة الحاجات األساسية عند الجمهور، وفشل وسائل اإلعالم يف إمد

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، فإنَّ 

ل اإلعالم أن تكون موضوعية وحيادية تجاه الحكومات والقضايا الخالفية عىل مستوى املجتمع، وأن عىل وسائ

تعددها يعكس تنوع اآلراء واألفكار يف املجتمع، وهي ملزمة بتجنب كل ما من شأنه أن يساعد عىل حدوث الجرائم 

 ،)األسديون مسؤولني أمام املجتمع والعنف، ورضورة الحفاظ عىل النظام السياس القائم، وأن يكون اإلعالمي

2019). 

إىل أنَّ الشائعة خرب  (2020)البدراينويف معرض حديثه عن املسؤولية االجتامعية والشائعات، أشار 

مزي ف وُمفربك يف ظروف مالمئة النطالقها، وبقْدر ما هي ُمزيَّفة فإنها متتلك جزئية بسيطة من املعلومات 
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ى تتحول إىل بالونٍة مُيك ن أْن تنفجَر لتتسبب مبشاكل الدالة عىل الحادثة، فتستثمرها لتكوَن فرصة للنفخ بها حت

 معينة، وغالباً ما تهدف الشائعة إىل زرع بذور الشك والخوف والرعب لدى املستهدفني. 

وقد استهدفت النظرية وضع ضوابط أخالقية للصحافة، والتوفيق بني حرية الصحافة واملسؤولية 

م هذه النظرية "عىل مامرسة العملية اإلعالمية بحرية قامئة عىل االجتامعية يف املجتمعات الليربالية. وتقو 

املسؤولية االجتامعية، وظهرت القواعد والقوانني التي تجعل الرأَي العامَّ رقيباً عىل آداب املهنة، وذلك بعد أن 

ية أو مفهوم استُخدمت وسائل اإلعالم يف اإلثارة، والخوض يف أخبار الجنس والجرمية؛ مام أدى إىل إساءة الحر

 .(2012 ،)حسنالحرية "

 املبادئ التالية من النظرية يف الدراسة املسحية لهذه الدراسة من حيث ما ييل: أمكن توظيفولقد 

يف الحفاظ عىل النظام السياس القائم، وذلك عىل طريق تزويد الناس مسؤولية وسائل اإلعالم  .1

؛ وذلك للحفاظ عىل االستقرار، وتوعية الفرد  باملعلومات الصحيحة التي تساعد عىل تكوين رأٍي عامٍّ

 مبسؤوليته تجاه الوطن.

ومة والقطاعني: صيانة مصالح األفراد والجامعات، واملحافظة عىل سمعة كل منهام، مع رقابة أعامل الحك .2

. ، والخاص   العام 

، عن طريق اإلعالنات التي تهم البائع واملشرتي عىل السواء، وعن طريق التوجيه إىل  .3 خدمة النشاط التجاري 

 أفضل وسائل التنمية والتشجيع عليها.

 ع.تقديم برامج وألوان التسلية والرتويح بطريقة مسؤولة، تُراعى فيها القيم والعادات وثقافة املجتم .4

 الشائعات ودوافع انتشارها

، وقد وضعت عدة تعاريف  د املجتمع البرشي  تشكل الشائعة ظاهرة اجتامعية قدمية، وجدت منذ أْن ُوج 

لها، منها:" أنها القصص واألخبار غري املؤيدة، التي تتناولها األلسن بصورة فطرية، وهي غالباً ما تجد آذاناً صاغية 
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مبعنى، هي: أحاديث تتناقلها األفواه من دون معرفة مصدر  (1991،)البيايتواقعة " وميالً قوياً لتقبلها كحقيقة

موثوق يؤكد صحتها، ولها القابلية عىل االنتشار بدافع التأثري عىل االنفعاالت والعواطف؛ لغرض التأثري يف الرأي 

، أو قيادته بطريقة غري سليمة، أو َحرْفه  عن فكرته باتجاٍه معني.  العام 

وتصنف الشائعات بحسب دوافعها وتوقيتاتها الزمنية وموضوعاتها إىل عدة تصنيفات، منها تصنيف 

(. وهناك 169: 2010بحسب الدوافع النفسية، مثل شائعات اليأس واألمل واألحالم والتمنيات )أبو النرص، 

مرحلة بحيث يعرفها الناس،  شائعات زاحفة أو حابية، وهي تلك التي تنمو وتنترش ببطء حتى تصل يف النهاية إىل

ُه ضد مسؤويل الحكومة، والغرض منها تشويُه ُسمعتهم، والنيل  وغالباً ما تتناول هذه الشائعات مواضيع توجَّ

ا الشائعاُت (2004 ،)سميسممنهم، وكذلك تستهدف عرقلة التطور والنمو االجتامعي  واالقتصادي  للبلد  . أم 

املستهدف، أو الفئة املطلوبة،  االندفاعية، أو الرسيعة، فهي التي تنترش برسعٍة مذهلٍة حتى تغطَي املجتمع

، ويعتمد هذا النوع من الشائعات عىل أهمية وغموض  من وراء الرتويج لتلك الشائعة يف وقٍت قياسٍّ

. وهناك الشائعات الغاطسة أو الغامضة، ويظهر هذا النوع من الشائعات (2011)رجب, املوضوع الذي تتناوله

الظهور مرة أخرى يف حال عودة الظروف التي أظهرتها خالل فرته معينة، ويف ظروف معينة، ثم يختفي ليعاود 

أول مرة، كالشائعات التي انترشت خالل الحرب العاملية األوىل، ثم عاودت لتظهر مرة ثانية يف الحرب العاملية 

الثانية؛ لتشابه  الظروف. ومُتثل الشائعة األمريكية حول امتالك العراق أسلحة الدمار الشامل هذا النوع من 

. (2010 ،)أبوالنرص2003عة، إذ كانت تظهر قبل أيِّ هجوم أو عدوان أمرييك، خاصة يف احتالل العراق عام الشائ

؛ فهناك الشائعات السياسية، واالجتامعية، واالقتصادية، بحسب موضوعاتها -أيضاً  -وتقسم الشائعات 

 واألمنية، والعسكرية، والعلمية، وغريها. 
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 الدراسات السابقة

::  ااسستتككششاافف  ددييننااممييااتت  االلششاائئععااتت  ححوولل  ووسساائئلل  ااإلإلععالالمم  ااالالججتتامامععيي  دراسة بعنوان  (Bai, 2012)    بباايي  أجرى

  EExxpplloorriinngg  tthhee  DDyynnaammiiccss  ooff  RRuummoorrss  oonn  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  iinn  tthhee  CChhiinneessee  ؛؛  يفيف  ااململححتتووىى  االلصصييننيي

CCoonntteenntt,,    ،،انتشار الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي يف الصني، باعتامد  هدفت إىل التعرُّف عىل آلية

(، مستخدماً عدة مداخل نظرية لصياغة إطار التحليل، وتمَّ جمع البيانات من عي نة سؤاالً  22أداة االستبانة )

قد  ( مستخدماً من مستخدمي اإلنرتنت الصينيني، وأظهرت النتائج أنَّ شبكة )صيونكس(384عشوائية، بلغت)

عت من تأثري الشائعات عىل اإلنرتنت بوساطة مواقع التواصل االجتامعي. وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا  وسَّ

الحالية يف كونها تسلط الضوء عىل انتشار الشائعات يف وسائل اإلعالم يف الصني، بينام تركز دراستنا الحالية 

 عىل دور اإلعالم األردين  يف محاربة الشائعات.

ااسستتككششاافف  ممصصااددرر  االلششاائئععااتت  يفيف  االلششببككااتت  دراسة بعنوان: (Seo et al., 2012) سيوا وآخرون وأجرى

هدفت الدراسة إىل   وقد،،  IIddeennttiiffyyiinngg  rruummoorrss  aanndd  TThheeiirr  SSoouurrcceess  iinn  SSoocciiaall  NNeettwwoorrkkssااالالججتتامامععييةة؛؛  

االدعاءات الكاذبة عىل  Mitigationراسة كيفية تسكني استكشاف وتحديد مصادر الشائعات، ورك ز الباحثان عىل د

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 

تها أن تقوم  Monitor Node نية، وللتوصل إىل ذلك تمَّ زرع نقاط  رْصٍد عىل الشبكة الحقيقية من جهة ثا َمهمَّ

بتصنيف املعلومات التي تستقبلها، وتم تصنيف الشائعات وفقاً ملصادرها، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن 

تامعي مُيكِّننا من رْصد مصادر وجود عدٍد كاٍف من نقاط الرصد املراقبة التي يتم زرُعها عىل مواقع التواصل االج
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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.

،،  ببععننوواانن::  منمنووذذجج  ااننتتششاارر  االلششاائئععااتت  ممعع  تتققددييرر  آلآلللييةة  تتففننييدد    (Zhao et al., 2014)ووآآخخرروونن  ززااووددررااسسةة    وجاءت

؛؛  IIddeennttiiffyyiinngg  HHuummoorrss  AAnndd  TThheeiirr  SSoouurrcceess  IInn  SSoocciiaall  NNeettwwoorrkkssااللششاائئععااتت  مبمبووااققعع  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  

الباحثون تطوير منوذج لكيفية انتشار الشائعات، مع األخذ بعني االعتبار آلية رفضها أو تنفيذها، حيث أكد   بهدف

ً باإلدارة الفعالة النتشار الشائعات يف مواقع التواصل  عىل أن السنوات األخرية شهدت اهتامماً متزايدا

االجتامعي، ويصف الباحثون العملية املستمرة النتشار الشائعة عن طريق إحصاء آلية تكذيبها وتفنيدها يف 

وجود عقبات خطرية تسهم بشكل سلبي يف عملية الشبكات االجتامعية املتجانسة، وأشارت نتائج البحث إىل 

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 

 الشائعات. األردين  يف محاربة

ببععننوواانن::  االلششاائئععةة  يفيف  ووسساائئلل  ااإلإلععالالمم  ااالالججتتامامععييةة::  ددوورر  ششببككااتت  االلتتووااصصلل  (Kynar, 2016)  أأمماا  ددررااسسةة  ككريريننرر

  RRuummoorr  iinn  SSoocciiaall  MMeeddiiaa::  RRoollee  ooff  AAffffeecctt  DDuurriinngg  SSoocciiaallااالالججتتامامععيي  ععىلىل  االلششاائئععااتت  يفيف  ججااممععةة  إإسسططننببوولل؛؛  

MMoovveemmeenntt  IIssttaannbbuull  SSeeiihhiirr  UUnniivveerrssiittyy  هدفت إىل التعرُّف عىل دور الشائعات يف عرص وسائل   فقد

تامعي، من خالل تناول وسائل التواصل االجتامعي، والتي وفقاً لنتائج البحث، لها تأثري كبري عىل التواصل االج

الحياة اليومية للناس، ومع ذلك، فإنَّ املعلومات التي تنترش يف املواقع االجتامعية من خالل مثل هذه األحداث 

ل  التواصل االجتامعي خالل األحداث واألزمات، ال يتم التحقق منها دامئاً، إذ تجد الشائعات أرضية خصبة يف وسائ

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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 تركيا من خالل شبكات التواصل االجتامعي، ومل تتناول دور اإلعالم يف محاربة الشائعات انتشار الشائعات يف

 كام تناولته دراستنا.

ددررااسسةة  ببععننوواانن::  ااسستتككششاافف  ششاائئععةة  ممككااففححةة  االلسسللووكك  ععىلىل    (Zhao et al., 2016 )  ووااخخررووننووأأججررىى  ززههااوو  

  EExxpplloorraattiioonn  OOff  RRuummoorr  CCoommbbaattiinngg  BBeehhaavviioorr  OOnnووسساائئلل  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  يفيف  سسييااقق  ااألألززممةة  ااالالججتتامامععييةة  

SSoocciiaall  MMeeddiiaa  TThhee  CCoonntteexxtt  OOff  SSoocciiaall  CCrriissiiss  يف فهم تشكيل شائعات وسائل التواصل االجتامعي   بهدف؛؛

أثناء األزمات، من خالل دمج نظرية السلوك املخطط ومنوذج التنشيط املعياري يف إطاٍر نظريٍّ واحد بناء عىل 

م ن مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصايئ الوصفي  394عي نة مكونة من 

ة الناجمة عن الشائعات، واملسؤولية املنسوبة نوعني مختلفني من الفجوات، متثل يف )الوعي بالنتائج امللبي

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 

املفرتضة بني بنيات النموذج، باستثناء التأثريات املبارشة للمعايري الذاتية، والسيطرة السلوكية  جميع العالقات

املتصورة عىل النية السلوكية، والتحقق من األدوار الوسيطة للبنيات النموذجية، عىل وجه الخصوص، وكانت 

بية، أهمَّ ثالثة تنبؤاٍت بسلوك مكافحة املعايري الذاتية، والسيطرة السلوكية املتصورة، والوعي بالنتائج السل

. وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف أساليب محاربة الشائعات،  الشائعات الفعيل 

 والحد  من تأثرياتها عىل املجتمع.

التعرُّف ااململععننووننةة  ببــ::  ""ددوورر  ااإلإلععالالمم  ااألألممننيي  يفيف  االلتتصصدديي  للللششاائئععااتت""  إإىلىل    ((22001166))االلسسببييععيي  ووههددففتت  ددررااسسةة

عىل األساليب املناسبة لإلعالم األمني يف التصدي لخطر الشائعات، وجهود العالقات العامة يف رشطة الرياض 

خطر الشائعات، يف التوعية األمنية بأخطار الشائعات، املعوقات التي تحد من دور اإلعالم األمني يف الوقاية من 

ومعرفة الفروق ذات الدالالت اإلحصائية بني مجتمع الدراسة حيال دور اإلعالم األمني يف التصدي للشائعات 
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وفقاً ملتغرياتهم الشخصية والوظيفية. تكو ن مجتمع الدراسة من األفراد العاملني يف رشطة الرياض، وعدُدهم 

سح االجتامعي بأسلوب الحرص الشامل، ومن أهم النتائج التي ( فرداً، واستخدم الباحث منهج امل750اإلجاميل )

توصلت إليها الدراسة: أن  أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة عىل األساليب املناسبة التي يستخدمها اإلعالم 

ف األمني للتصدي للشائعات، وأبرز هذه األساليب: )الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطر 

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: 

كة اإلنرتنت، ووجود فروق يف اتجاهات )انخفاض الوعي بني أفراد املجتمع، وعدم وجود حساب تفاعيل عىل شب

أفراد مجتمع الدراسة باختالف طبيعة العمل(. وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور 

، بينام ركزت دراسة  اإلعالم يف التصدي للشائعات، حيث ركزت دراستنا الحالية عىل وسائل اإلعالم بشكٍل عامٍّ

  م األمني.السبيعي  عىل اإلعال 

ااململععننووننةة  ببــ::  ""ددوورر  ووسساائئلل  ااإلإلععالالمم  االلججددييدد  يفيف  ممووااججههةة  االلتتأأثثريريااتت  االلسسللببييةة    ((22001166))سسللييامامننددررااسسةة    وهدفت

للللششاائئععااتت  ااململررتتببططةة  ببااإلإلررههاابب  ععىلىل  ااململججتتممعع  االلسسععوودديي  ببااسستتخخدداامم  ااسسرترتااتتييججييةة  ااململننصصااتت  ااململتتععددددةة::  ددررااسسةة  تتححللييللييةة  

أثريات إىل بلورة رؤية لتعزيز وتفعيل دور وسائل اإلعالم الجديد يف مواجهة تووممييددااننييةة،،  ممعع  تتصصوورر  ممققرترتحح""  

الشائعات املرتبطة باإلرهاب باستخدام اسرتاتيجية معلوماتية تعتمد عىل املنصات املتعددة، عرب مواقع 

التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين، ووضع تصور لضبط استخدام تلك املواقع، واملبادرة باملعلومات 

لدى الجمهور"،  Web Miningلومات عرب اإلنرتنت الوقائية التي تُعد بناء عىل تتبع اتجاهات "التنقيب عىل املع

سواء عىل الحواسيب الشخصية، أو الهواتف الذكية، وتوفري نظام معلومايت ميتلك القدرة عىل رصد الشائعات 

عىل تلك املواقع، عىل أن تكون عملية  Monitor Nodesيف توقيت مبكر لحظة إطالقها من خالل "نقاط رصد" 

 Multi- Platformsيحة للرد عىل هذه الشائعات من خالل منظومة املنصات املتعددة تداول املعلومات الصح
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التي متتلك القدرة عىل الوصول باملعلومة إىل كل فئات الجمهور. وتم استخدام منهج املسح، وتم تطبيق 

علومات كافية مبحوثاً من الخرباء الذين لهم صلة ودراية معرفية وم 50مبحوث: ) 400الدراسة عىل عينة قدرها 

مبحوث من الذكور من الجمهور العام  املستخدمني ملواقع  300مبحوثاً من اإلناث(، و 50يف مجال البحث، و

مني ملواقع التواصل االجتامعي ووسائل  التواصل االجتامعي. وجميع مفردات العي نة من السعوديني املستخد 

ً لدى عينة الدراسة هو "التواصل والحديث مع اإلعالم الجديد، ويتضح أن  أول هذه األهداف وأكرثها  انتشارا

، وتبني  أن  "التفقه يف الدين، والحصول عىل املعلومات الدينية" هو املجال األول الذي Chattingاألصدقاء" 

يهتم به املستخدمون لإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتامعي، ثم املجال الريايض، ثم االهتامم بالرتاث 

، يليه االهتامم بالجوانب السياسية. وتتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف دور الحضاري

 اإلعالم يف محاربة الشائعات، والحد  من تأثرياته السلبية عىل املجتمع. 

ييةة  يفيف  ااململععننووننةة  ببــ::  ددوورر  االلششاائئععااتت  ااإلإلععالالمم    (Zheltukhina et al., 2016)ززييللتتووككيينناا    ووههددففتت  ددررااسسةة

البحث يف دور الشائعات يف إإىلىل    RRoollee  OOff  MMeeddiiaa  RRuummoorrss  IInn  TThhee  MMooddeerrnn  SSoocciieettyyااململججتتممعع  االلححددييثث  

املجتمع، واستخدام الشائعات اإلعالمية كآلية تأثري عميل يف العرص الحديث، تناول البحث الرسائل املطبوعة 

لشائعات يف املجتمع الحديث، االستقرايئ، واإللكرتونية وارتباطها بالشائعات، كام تناولت أساليب تحليل دور ا

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 

لشائعات، ونظريات االتصال، وخرجت الدراسة بأن  وسائل اإلعالم تحاول تحقيق مستقبالً لتطوير علم دراسة ا

وظيفة نرش الشائعات، من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق والُحَجج املوضوعية. 

خدام وسائل وتختلف هذه الدراسة مع دراستنا الحالية يف كونها تبحث يف توظيف الشائعات اإلعالمية باست
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االتصال الحديثة، وتحليل طبيعة الشائعات، بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف محاربة 

 الشائعات.

ااململععننووننةة  ببــ::  ""إإششككااللييااتت  ااألألخخبباارر  ااململففربربككةة  ووتتأأثثريريههاا  يفيف  تتششككييلل  االلررأأيي    ((22001188))االلددللييممييككامام  ههددففتت  ددررااسسةة  

يات األخبار املفربكة وتأثريها يف تشكيل الرأي العام، من خالل استطالع آراء أساتذة " إىل بحث إشكالااللععاامم    

االتصال واإلعالم يف الجامعات األردنية من خالل الدراسة املسحية بأسلوب الحرص الشامل ملجتمع البحث، وقد 

سنة،  15حفي تزيد عىل أظهرت الدراسة أن النسبة الكربى من أفراد عينة الدراسة لديهم خربة يف العمل الص

سنة، وظهر أن درجة مدى إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من  15-11ولديهم خربة يف التدريس ترتاوح ما بني 

حيث املفهوم واألهداف واألخطار قد حصلت عىل درجات مرتفعة، وكشفت أن  مدرس اإلعالم يرون أن األخبار 

مضمونها أو تكذيبه؛ ما يؤثر عىل مصداقية املوقع بدرجة متوسطة، املفربكة تجعل الفرد يف حريٍة بني تصديق 

وحددت الدراسة بعض الدوافع العتامد الصحفيني األردنيني عىل األخبار املفربكة يف عملهم، منها: دوافع 

. ركزت دراسة الدليمي عىل ال بحث يف التحذير، واالبتزاز، وإثارة الفضول، والتسلية، والتنفيس، وقياس الرأي العام 

تأثري األخبار املفربكة عىل تشكيل الرأي العام  األردين ، بينام تركز دراستنا الحالية عىل تحليل دور اإلعالم األردين  يف 

  محاربة الشائعات.

ددررااسسةة  ببععننوواانن::  ""ددوورر  ااإلإلععالالمم  االلججددييدد  يفيف  االلرترتووييجج  للللششاائئععااتت  ووآآللييااتت  االلتتصصدديي  للههاا؛؛    ((22001199))ققررووينين  ووأأججررىى

بيان دور اإلعالم الجديد يف الرتويج للشائعات وآليات   هدفهاددررااسسةة  ممييددااننييةة  ععىلىل  أأسسااتتذذةة  ااإلإلععالالمم  ووااإلإلععالالمميينيني""،،  

، يعتمد عىل تجميع الحقائق واملعلومات،  التصدي لها، حيث اتبع الباحث املنهج الوصفي التحلييل كمنهج كيل 

ثم مقارنتها وتحليلها وتفسريها؛ للوصول إىل تعميامت مقبولة، واعتمد الباحث املنهج الوصفي مستخدماً 

ومستهدفاً مسح أساليب املامرسة بالنسبة لإلعالميني املستخدمني لإلعالم الجديد. وقد خرجت  منهج املسح،
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% من 65% من مجتمع البحث يرون أن  لوسائل اإلعالم الجديد دوراً يف ترويج الشائعات، 80نتائج البحث بأن: 

% من 70الشائعات. و مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن مواقع التواصل االجتامعي بيئة خصبة لنمو 

مجتمع البحث موافقون بشدة عىل أن اإلعالم الجديد ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات، يف حني 

% إىل أنهم غري موافقني، وهي النسبة نفسها ملن ليس لهم رأي محدد، وغابت نسبة 1% موافقون، وذهب 28

تنا الحالية يف كونها تبحث يف دور اإلعالم يف محاربة من ال يوافقون بشدة. وتتوافق هذه الدراسة مع دراس

يف كونها تركز عىل  القروينالشائعات والحد من تأثرياته السلبية عىل املجتمع، حيث تختلف دراستنا عن دراسة 

 عىل اإلعالم الجديد.  القرويندور اإلعالم بوسائله املتعددة يف محاربة الشائعات، بينام ركزت دراسة 

يفيف  ددررااسستتهه::  ""االلششاائئععةة  ووتتددااععييااتتههاا  ووأأخخططااررههاا  ووسسببلل  ممووااججههتتههاا  ممنن  ووججههةة  ننظظرر  االلضضببااطط    ((22001199))االلررببااببععةة  ووأأووضضحح

والتعرف عىل أسبابها واآلثار املرتتبة عىل انتشارها، مفهوم الشائعة، االلددررااسسنيني  يفيف  أأككااددميميييةة  االلرشرشططةة  ااململللككييةة""  

( من 115وسبل مواجهتها من وجهة نظر الضباط الدراسني يف أكادميية الرشطة امللكية، والبالغ عددهم )

( 40(، وتم أخذ عينة عشوائية بلغ حجمها )2019مختلف وحدات وإدارات األمن العام  يف مديرية األمن العام  لعام )

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أهمها: سهولة إنتاج املعلومات ونرشها والحصول عىل السبق مفردة، 

الصحفي من قبل املواقع اإلخبارية، وقلة الوازع الديني من األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات، 

الريبة وانعدام الثقة، واملساس باألمن وهناك أثر كبري النتشار الشائعات يتمثل يف إثارة الفنت والرصاعات، و 

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؛ 

مواجهة انتشار الشائعات. وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا الحالية من حيث الرتكيز عىل لالستفادة منها يف 

محاربة الشائعات وأساليب محاربتها ومجتمع الدراسة، بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األردين يف 

 محاربة الشائعات.
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ددررااسسةة  ببععننوواانن::  ""أأثثرر  ششببككااتت  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  يفيف  ننرشرش  االلششاائئععةة  للددىى  ((22001199))االلننععييامامتتككامام  أأججررىى  

التعرف عىل أثر شبكات إإىلىل      هدفت  االلششبباابب  االلججااممععيي؛؛  ددررااسسةة  تتططببييققييةة  ععىلىل  ععييننةة  ممنن  ططالالبب  االلججااممععااتت  ااألألررددننييةة""،،

( طالب وطالبة، 200التواصل االجتامعي يف نرش الشائعة لدى الشباب الجامعي، وقد تكو نت عينة الدراسة من )

وهي دراسة تطبيقية عىل عينة من طالب الجامعات األردنية، ولغرض جمع البيانات تم  تطوير استبانة تكو نت من 

، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن  التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي ( فقرات9مجالني، وتضمنت )

ساهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة، وباألخص تطبيق واتساب، واالفتقار إىل املعرفة 

ه يف بيان أو القدرة لدى الشباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة من مصدرها، وضعف اإلعالم بكل أنواع

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 

 ردين يف محاربة الشائعات.الشائعة، بينام تركز دراستنا الحالية عىل دور اإلعالم األ 

ددررااسسةة  ببععننوواانن::  ""االلتتضضللييلل  ااإلإلععالالمميي  يفيف  ششببككااتت  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  ووأأثثرر  ذذللكك  ععىلىل   (2019)مراد وأجرى

التعرُّف عىل ظاهرة التضليل اإلعالمي  والشائعات املنترشة عرب إإىلىل    خاللهاهدف من تتششككييلل  االلررأأيي  االلععاامم""،،  

، وسبل معالجته. اعتمد البحث عىل  منصات التواصل االجتامعي، وانعكاس هذه الظاهرة عىل تشكيل الرأي العام 

موضوعياً، تم منهج دراسة الحالة، القائم عىل طريقة جمع املعلومات؛ بهدف التحليل املعمق للحالة تحليالً 

تحديد الحالة )التضليل اإلعالمي( وتحديد مشكلة )انتشار التضليل والشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي(، 

تها، وأن   وتم استخالص عدد من النتائج، منها: أنَّ ظاهرة التضليل اإلعالمي تهدد مصداقية وسائل اإلعالم برم 

ً من وسائل اإلعالم العاملية ت ً كبريا قع فريسة األخبار الكاذبة واملفربكة، وأوصت الدراسة وسائل اإلعالم عددا

الوطنية، ومؤسسات املجتمع املدين ، مبكافحة الشائعات، وبيان الحقائق للجمهور كام هي. ركزت دراسة مراد 

، ومن ضمنها الشائعات عرب منصات التواصل االجتامعي،  عىل البحث يف انتشار ظاهرة التظليل اإلعالمي 
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انعكاس ذلك عىل تشكيل الرأي العام  األردين ، وكيفية الحد  من ظاهرة التضليل اإلعالمي  يف وسائل التواصل و 

، يف حني جاءت هذه الدراسة لتبحث يف توظيف وسائل اإلعالم األردنية يف الحد  من انتشار الشائعات  االجتامعي 

 بأنواعها وأشكالها املتعددة. 

 لدراسات السابقةما مييز هذه الدراسة عن ا

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تمَّ عرُضها يف كونها من الدراسات الحديثة التي تبحث 

يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات من وجهة نظر القامئني عىل االتصال يف األردن، حيث إنَّ أيَّاً من 

موضوع الدراسة الحايل بشكل تفصييلٍّ ومنهجيٍّ من وجهة نظر الدراسات السابقة التي تم عرضها مل تتناول 

اإلعالميني يف األردن، كذلك تتميز هذه الدراسة مبحاولتها استطالع آراء القامئني باالتصال يف وسائل اإلعالم 

امل الرسيمة األردنية للوقوف عىل فاعلية وأساليب تعامل اإلعالم مع مشكلة الشائعات؛ كونهم األقدر عىل التع

مع مشكلة الشائعة يف ضوء تزايد انتشار الشائعات بشكٍل كبريٍ يف املجتمع األردين، وقد استفاد الباحث من 

، والدراسات السابقة، وتصميم أداة الدراسة.  الدراسات السابقة يف عرْض اإلطار النظري 

 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

دراسة وصفية، وذلك يف تقديم إطاٍر نظريٍّ ومفاهيميٍّ عن اعتمدت الدراسة املنهج املسحي، وهي 

الشائعات واإلعالم، وتمَّ استخدام االستبانة يف جمع بيانات الدراسة وتحليلها وفق أسس علمية منهجية؛ 

للوصول إىل نتائج واقعية عن املشكلة التي تتم دراستها، ويعدُّ هذا املنهج مناسباً للجانب امليداين من هذه 

 اسة.الدر 
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 مجتمع الدراسة وعينتها

تكو ن مجتمُع الدراسة من القامئني باالتصال يف التلفزيون األردين ووكالة األنباء األردنية "برتا" وصحيفة الرأي     

 هو مبني يف الجدول اآليت: إعالمياً، وكام( 397) البالغ عددهماألردنية، 

 مع الدراسة وعيّنتهتجم(: 1)رقم جدول 

 النسبة إىل مجتمع البحث %  العينة العدد وسيلة اإلعالم

 %20.4 32 160 وكالة األنباء األردنية برتا        
 %29.3 46 85 التلفزيون األردين                
 %50.3 79 152 صحيفة الرأي األردنية           

 %100 157 397 املجموع

 
( إعالمياً، هم 397( مبحوثاً من مجموع )157)اعتمد الباحث العينة العشوائية املتاحة، وقد تكو نت من 

ح يف مجتمع البحث كام  ( أعاله.1)رقم الجدول  هو موضَّ
 

 الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة: 

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

 النسبة املئوية العدد املتغريفئات  املتغري

 العمر

 29.9 47 سنة 30أقل من 
 25.5 40 سنة 30-35
 17.2 27 سنة 36-40

 27.4 43 سنة فأكرث 41

 الجنس
 49.0 77 ذكور
 51.0 80 إناث

 املؤهل العلمي

 7.6 12 ثانوية عامة
 6.4 10 دبلوم

 40.8 64 بكالوريوس
 8.3 13 دبلوم عايل

 28.7 45 ماجستري

 8.3 13 دكتوراه

 الخربة

 45.9 72 سنوات فاقل 5

 27.4 43 سنوات 5-10

 10.8 17 سنة 11-15

 15.9 25 سنة فأكرث 16
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 النسبة املئوية العدد املتغريفئات  املتغري

املنصب الوظيفي يف 
 املوقع اإلخباري

 4.5 7 تحرير رئيس

 3.2 5 تحرير سكرتري

 6.4 10 مسؤول محرر

 15.3 24 محرر

 12.7 20 قسم رئيس

 15.3 24 صحفي كاتب

 16.6 26 صحفي مراسل

 26.1 41 اإلداري املنصب

 مكان العمل

 29.3 46 األردين التلفزيون

 20.4 32 األردنية األنباء وكالة

 50.3 79 األردنية الصحافة
 

سنة،  30( إىل أن أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر أقل من 2تشري بيانات الجدول رقم )

%(، وأدىن نسبة متثيل 27.4سنة فأكرث، والبالغة ) 41%(، ثم جاءت نسبة متثيل الفئة العمرية 29.9)والبالغة 

%(. ومن حيث الجنس ظهر أن  النسبة العليا من اإلناث، والبالغة 17.2سنة، والبالغة ) 40-36لفئة العمر 

العليا من أفراد عينة الدراسة من %( للذكور. كام وتشري بيانات الجدول إىل أنَّ النسب 49.0%( مقابل )51.0)

 %(.28.7%(، ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل )40.8حملة درجة البكالوريوس، والبالغة )

، والبالغة ) 5وفيام يتعلق بالخربة وجد أن النسبة الكربى لذوي الخربة  %(، ثم جاءت 45.9سنوات فأقل 

-11%(، فيام بلغت أدىن نسبة متثيل لذوي الخربة 27.4البالغة )سنوات فأكرث، و  10-5نسبة متثيل ذوي الخربة 

ا من حيث املنصب الوظيفي فتشري البيانات إىل أنَّ أعىل نسبة متثيل كانت 10.8سنة، والبالغة ) 15 %(. أمَّ

نات %(. كام وتوضح بيا3.2%( وأدىن نسبة متثيل لسكرتري التحرير، والبالغة )26.1للمناصب اإلدارية، والبالغة )

الجدول توزيع أفراد الدراسة عىل مواقع العمل الثالثة: فيالحظ أنَّ نصف أفراد الدراسة من العاملني يف الصحف 
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%(، ثم جاءت نسبة العاملني يف التلفزيون األردين يف الدرجة الثانية بنسبة 50.3األردنية وبنسبة بلغت )

 %(. 20.4ردنية يف الدرجة الثالثة بنسبة )%(، فيام جاءت نسبة العاملني يف وكالة األنباء األ 29.3)

 األكرث مساهمة يف نرش الشائعات الوسائل واملنصات اإلعالمية

 :الوسائل  واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعاتيعرض الجدول اآليت أكرث 

 (: أكرث الوسائل واملنصات اإلعالمية مساهمة يف نرش الشائعات3)رقم جدول 

 التكرار املتغري/ وسائل / منصاتفئات  املتغري
النسبة املئوية 

% 

 مساهمة اإلعالمية الوسائل أكرث
 نرش الشائعات يف

 87.3 137 االجتامعي التواصل شبكات

 4.5 7 األردنية اإللكرتونية املواقع

 2.5 4 املحلية التلفزيون محطات

 1.9 3 العربية األنباء وكاالت

 2.5 4 العربية التلفزيون محطات

 0.6 1 العربية واملجالت الصحف

 0.6 1 األجنبية واملجالت الصحف

 

( إىل أنَّ رأي أفراد الدراسة يف أكرث الوسائط اإلعالمية نرشاً للشائعة أشاروا 3)رقم وتشري بيانات الجدول 

اإللكرتونية األردنية %(، ثم يف الدرجة الثانية املواقع 87.3إىل وسائل التواصل االجتامعي بنسبة طاغية بلغت )

 %(.4.5بنسبة )

 أداة الدراسة

ً علمياً منظامً للحصول عىل بيانات ومعلومات  تم االعتامد عىل االستبانة بشكٍل رئيٍس باعتبارها جهدا

عن الظاهرة موضوع الدراسة، والتي تم  تصميُمها لتناسب أغراض الدراسة وأسئلتها؛ الستطالع آراء واتجاهات 

 راسة يف موضوع الدراسة. أفراد عينة الد
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 تصحيح أداة الدراسة

، والثاليث ، بحيث تأخذ اإلجابات عن فقرات  ُصمِّمت مقاييس الدراسة وفق مقياس )ليكرت( الخامس 

مقياس دوافع انتشار الشائعة، ومقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة ثالثة مستويات، 

ب انتشار الشائعة، ومقياس آثار انتشار وهي: )أوافق، ومحايد، وال أوافق(، وتأخذ اإلجابات عن مقياَس: أسبا

الشائعة عىل املجتمع األردين  ثالثة مستويات أيضاً، وهي: )أحياناً، ونادراً، وأبداً( وأعطيت اإلجابات األوزان اآلتية: 

( عىل التوايل. وبهدف تحديد درجة املوافقة، تمَّ استخراج مدى املقياس بطرح أدىن املستويات من 1، 2، 3)

وبناء عىل متوسطات اإلجابات، تم  0.66( يظهر طول الفئة = 3، ثم بقسمة مدى املقياس عىل ) 2= 1-3أعالها 

 اعتامد الفئات اآلتية:

 : درجة مرتفعة3.00-2.34: درجة متوسطة، و2.33-1.67: درجة منخفضة، و1.00-1.66

ا مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات فتأخذ اإلجابات عن  فقراته خمسة مستويات أمَّ

، 5للموافقة، وهي: )بدرجة كبرية جداً، بدرجة كبرية، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة نادرة(، وأعطيت األوزان )

بقسمة  4= 1-5( عىل التوايل، وبهدف تحديد درجة املوافقة تمَّ ما يأيت: استخراج مدى املقياس= 1، 2، 3، 4

وهو طول الفئة. وتم اعتامد الفئات اآلتية بناًء عىل  1.33ملستويات= (، وهي عدد ا3مدى املقياس عىل )

 : درجة مرتفعة.5.00-2.68: درجة متوسطة، و3.67-2.34: درجة منخفضة، و2.33-1.00متوسطات اإلجابات: 

 قياس الثبات 

نباخ ألفا(، ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخيل ألداة الدراسة )املقاييس(، تم استخدام اختبار )كرو 

 (؛ مام يشري إىل ثبات أداة الدراسة.0.940-0.754وقد تراوحت قيم معامل الثبات بني)
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(: معامالت )كرونباخ ألفا( الختبار أداة الدراسة4) رقم جدول  

 معامل الثبات عدد الفقرات املتغري

 0.920 12 دوافع انتشار الشائعة

 0.830 10 أسباب انتشار الشائعة
 0.940 9 انتشار الشائعة عىل املجتمع األردينآثار 

 0.754 4 التدابري واإلجراءات الوطنية للحد من انتشار الشائعة
 0.899 20 دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات

  

 نتائج الدراسة

إىل النتائج  تمَّ التوصلاإلجابة عن السؤال األول: "ما أكرث الشائعات املتداولة يف األردن؟" فيام يتعلق ب -1

  عىل النْحو اآليت:

(157(: التوزيع النسبّي للشائعات املتداولة من وجهة نظر أفراد الدراسة )ن=5) رقم جدول  

 الشائعات
 ال اعلم ال نعم

 % العدد % العدد % العدد

 15.9 25 16.6 26 67.5 106 سياسية
 14.6 23 9.6 15 75.8 119 اقتصادية
 18.5 29 23.6 37 58.0 91 أمنية

 31.8 50 42.7 67 25.5 40 عسكرية
 9.6 15 2.5 4 87.9 138 اجتامعية

 19.7 31 10.8 17 69.4 109 استهداف الشخصيات العامة
 12.1 19 8.3 13 79.6 125 إعالمية

 

( أنَّ النسبة العليا من أفراد عي نة الدراسة من الصحفيني املبحوثني بنسبة  5) رقم يتضح من بيانات الجدول

%( اعتقدوا بأنَّ أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية، ويف الدرجة الثانية جاءت الشائعات اإلعالمية 87.9)

تهدف إىل اغتيال %(، وجاءت الشائعات التي 75.8%(، يليها الشائعات االقتصادية بنسبة )79.6بنسبة )

ا الشائعات السياسية فجاءت يف الدرجة الخامسة 69.4الشخصيات يف الدرجة الرابعة بنسبة إجابات ) %(، أمَّ

(، وظهر من خالل الدراسة أنَّ درجة 2018(دراسة الدليمي%(، ويؤكد ذلك ما توصلت إليه 67.5بنسبة إجابات )
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وأنَّ هوُم، واألهداُف، واألخطاُر، قد حصلت عىل درجاٍت مرتفعة، إدراك الصحفيني لألخبار املفربكة من حيُث: املف

؛ وذلك كون الفرتة  ، واإلعالمي  : االجتامعي  هذه النتائج  تشري إىل أن الشائعات يف مجملها ركَّزت عىل املجالنْي 

حظر التي طبقت فيها الدراسة املسحية كانت فرتة مكافحة انتشار فريوس كورونا املستجد، وإجراءات ال

، وسياسة اإلجراءات الرسمية التي صدرت بأوامر الدفاع التي خصصت لنجاح خطة  ، والعزل الصحي  االجتامعي 

تزايد قناعات  اإلعالميني بأنَّ وسائل اإلعالم غري التقليدية أسهمْت يف إذكاء  خلية األزمة، كام تؤكد هذه النتيجة

م( م ن أنَّ سهولة 2019(سياق ما توصلت إليه دراسة الربابعة خطاب  الُعنف وإقصاء اآلخر. كام تأيت النتيجة يف 

، م ن  بْق الصحفيِّ من قبل املواقع اإلخبارية، وقلة الوازع الدينيِّ إنتاج املعلومات ونرشها، والحصول عىل السَّ

 األسباب الرئيسة التي تؤدي إىل انتشار الشائعات.

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

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

 الرتبة الدافع رقم الفقرة
 الوسط

 الحسايب
 االنحراف
 املعياري

 الدرجة

 ضعيفة 0.68 1.49 7 سياسيةإثارة أزمات  1

 ضعيفة 0.74 1.62 4 زعزعة األمن الوطني   2

 ضعيفة 0.46 1.20 12 إثارة الرأي العام   3

 ضعيفة 0.72 1.45 9 أهداف تخريبية 4

 متوسطة 0.84 1.82 1 اغتيال الشخصيات العامة 5

 متوسطة 0.79 1.75 3 إساءة العالقة مع دول الجوار 6

 ضعيفة 0.65 1.35 11 األفرادإضعاف معنويات  7

 ضعيفة 0.72 1.45 10 خلق أزمات داخلية يف البالد 8

 متوسطة 0.78 1.79 2 إضعاف املركز الدويل  لألردن 9

 ضعيفة 0.74 1.52 6 التأثري عىل الوحدة الوطنية 10

 ضعيفة 0.73 1.54 5 خلق أزمات اقتصادية وطنية 11

 ضعيفة 0.69 1.47 8 القضايا الوطنيةخلق رأي عام  سياس  تجاه  12

 ضعيفة 0.52 1.54  الدرجة الكلية 
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وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل الدوافع املحركة لظهور ( إىل 6)رقم أشارت نتائج تحليل الجدول 

الشائعات يف األردن كانت تتعلق باغتيال الشخصيات العامة، ومن ثمَّ إضعاف املركز الدويل  لألردن، ومن ثمَّ 

؛ مام ي شري إىل أنَّ اإلساءة للعالقات مع دول الجوار. فيام كان أقلُّ الدوافع هو الدافع املتعلق بإثارة الرأي العام 

، مبعنى أنَّ الغاية هي زعزعة  الدافع الرئيس لظهور الشائعات هو مهاجمة الشخصيات العامة ودورها الوطني 

، وهذا النوع من الشائعات يف ظل الظروف السياسية واألمنية التي تحيط باملنطقة، يبعث  االستقرار السياس 

املتعلق  ،،للشائعاتالوطني الداخيل. أما الدافع الثاين  عىل القلق، وقد تكون له تداعيات خطرية عىل األمن

مبهاجمة مواقف اململكة الخارجية ومكانتها يف النظام الدويل وعالقات األردن مع دول الجوار، فإنَّه يؤكد أنَّ 

شائعات  الفتنة ونرش الفوىض يف األردن، وهو دافع مرتبط بالدافع األول؛ إذ إنَّ غالَب ال ةدوافع الشائعات الرئيس

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 رشخاً يف البناء املجتمعي، أو 

. ، أو االستقرار السياس   األمن الوطني 

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

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

رقم 
 الفقرة

 الرتبة الفقرة
 الوسط

 الحسايب
 االنحراف
 املعياري

 الدرجة

 ضعيفة 0.51 1.34 9 مبا ينرش من شائعات فيعاد نرشهاسهولة التأثر  1
 ضعيفة 0.67 1.66 1 صعوبة التحرِّي عن ُمروِّجي الشائعات 2
 ضعيفة 0.71 1.62 2 عدم وجود قوانني ملزمة تردع مروجي الشائعات 3
 ضعيفة 0.61 1.50 6 غياب الوعي الوطني بخطورة الشائعات 4
 ضعيفة 0.65 1.59 4 الرسمية غياب الشفافية وتأخر الترصيحات 5
 ضعيفة 0.67 1.54 5 ضعف الوازع الديني لدى ُمروِّجي الشائعات 6

7 
سهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة 

 نرشها
 ضعيفة 0.48 1.29 10
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8 
الحصول عىل السبق الصحفي من قبل املواقع 

 اإلخبارية
 ضعيفة 0.57 1.39 8

9 
التواصل للرقابة الرسمية صعوبة إخضاع شبكات 

 واملجتمعية
 ضعيفة 0.67 1.48 7

 ضعيفة 0.69 1.61 3 إنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية 10
 ضعيفة 0.39 1.50 --- الدرجة الكلية 
 

وجود درجة ضعيفة من املوافقة لدى أفراد عي نة الدراسة حول أسباب  (7)رقم  بيَّنت الدراسة حسب جدول

انتشار الشائعات يف األردن، واملتعلق بصعوبة التحرِّي عن ُمروِّجي الشائعات، ومن ثمَّ عدم وجود قوانني ملزمة 

سباب املتعلق تردع مروجي الشائعات، واملتعلق بإنشاء مواقع مزورة بأسامء جهات غري رسمية، فيام كان أقل األ 

بانتشار الشائعات يرتبط  بسهولة استخدام اإلنرتنت يف تحريف املعلومات وإعادة نرشها؛ مام يشري إىل أنَّ أهمَّ 

أسباب انتشار الشائعات بالشكل الحايل من وجهة نظر اإلعالميني يف وكالة األنباء األردنية، وصحيفة الرأي، 

فنية املتعلقة بالوصول إىل مطلقي الشائعات ومروجيها، سواء من داخل والتلفزيون األردين ، يرتبط بالنواحي ال

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 

التي أشارت إىل وجود عقبات خطرية تسهم   Zhao et al(2014) وهذا يتفق مع دراسةاألمن الوطني األردين، 

بشكل سلبي يف عملية تفنيد ودحض الشائعات يف مواقع التواصل االجتامعي، وما توصلت إليه  دراسة 

( التي أشارت إىل أنَّ هناك مجموعة معوِّقات يف التصدي للشائعات، أبرزها: انخفاض الوعي 2016السبيعي)

 تفاعيل  عىل شبكة اإلنرتنت.  بني أفراد املجتمع، وعدم وجود حساب 
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 ؟"طبيعة التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ من انتشار الشائعة يف األردنما "اإلجابة عن السؤال الرابع:  -4
(: قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس التدابري واإلجراءات الوطنية للحدِّ 8) رقمجدول 

 (157)ن=من انتشار الشائعات 

رقم 

 الفقرة
 الرتبة الفقرة

 الوسط

 الحسايب

 االنحراف

 املعياري
 الدرجة

 مرتفعة 0.58 2.71 1 الترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف األردن. 1
 مرتفعة 0.74 2.38 4 إنشاء مراكز متخصصة ملحاربة الشائعات. 2
 مرتفعة 0.67 2.50 3 التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم 3

4 
املؤمترات الوطنية املتخصصة مبحاربة انتشار 

 الشائعات
 مرتفعة 0.58 2.69 2

 مرتفعة 0.49 2.57 --- الدرجة الكلية 
 

وجود درجة مرتفعة من املوافقة لدى القامئني باالتصال األردين عىل  (8) رقم بينت الدراسة حسب جدول

اإلجراءات الوطنية للحدِّ من انتشار الشائعات يف األردن، والتي تتمثل بالترشيعات الناظمة ملحاربة الشائعات يف 

عالمية عرب مختلف األردن، وعقد املؤمترات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة، ومن ثمَّ التوعية اإل 

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 .

( التي أشارت إىل أنَّ أبرز األساليب املناسبة التي 2016) يعيالسبوهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

يستخدُمها اإلعالم األمني  للتصدي للشائعات هي الرقابة عىل شبكة اإلنرتنت؛ العتامد أصحاب الفكر املتطرف 

 عليها، وإصدار نرشات تهتم بتوعية األفراد، وتحذيرهم من نرش الشائعات. 

 "دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعة يف األردن؟  ما"اإلجابة عن السؤال الخامس:  -5
(: قيم األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية عىل مقياس دور اإلعالم األردين يف مواجهة 9)رقم جدول 

 (157الشائعات )ن=

ررققمم  
  االلففققررةة

  االلررتتببةة  االلففققررةة
  االلووسسطط
  االلححسساايبيب

  ااالالننححرراافف
  ااململععيياارريي

  االلددررججةة

1 
التي تقدمها وسائل تسهم املعلومات الدقيقة 
 اإلعالم يف محاربة الشائعات

 مرتفعة 0.95 3.97 1
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ررققمم  
  االلففققررةة

  االلررتتببةة  االلففققررةة
  االلووسسطط
  االلححسساايبيب

  ااالالننححرراافف
  ااململععيياارريي

  االلددررججةة

 متوسطة 1.20 3.59 5 الحكومات األردنية جادة يف محاربة الشائعات  2

3 
ً تحدُّ من قدرة وسائل  تضع الحكومات األردنية قيودا

 اإلعالم عىل محاربة الشائعات
 متوسطة 1.21 3.53 6

4 
الحقائق حول مواضيع تقوم وسائل اإلعالم بكشف 

 الشائعات
 متوسطة 1.31 3.43 12

 متوسطة 1.19 3.50 9 تسهم مصداقية وسائل اإلعالم يف محاربة الشائعات 5

6 
تسهم ثقة الرأي العام  األردنية بوسائل اإلعالم يف 

 محاربة الشائعات
 مرتفعة 1.13 3.76 2

7 
تعمل وسائل اإلعالم األردنية يف البحث عن مصادر 

 الشائعات
 متوسطة 1.20 3.51 8

 متوسطة 1.19 3.52 7 تسهم وسائل اإلعالم يف بيان دوافع نارشي الشائعة 8

9 
يقدم التلفزيون األردين معلومات موضوعية عن 

 موضوع الشائعات
 متوسطة 1.18 3.59 4

10 
تسهم التحقيقيات التلفزيونية يف بيان طبيعة 

 الشائعة.
 متوسطة 1.21 3.46 10

11 
تعزز وسائل اإلعالم من قدرة أجهزة الدولة عىل محاربة 

 الشائعات
 مرتفعة 1.11 3.69 3

12 
يستضيف التلفزيون خرباء يف مجال الشائعات للحدِّ 

 من تأثرياتها عىل املجتمع األردين  
 متوسطة 1.19 3.44 11

13 
يقدم التلفزيون األردين  التقارير التي يصدرها )مرصد 

(أكيد ملصداقية   اإلعالم األردين 
 متوسطة 1.34 3.06 17

14 
تعمل وكالة األنباء األردنية عىل نرش معلومات دقيقة 

 عن موضوع الشائعات
 متوسطة 1.35 3.15 16

15 
لة عن  يقدم مراسلو وكالة األبناء األردنية تقارير مفصَّ

 موضوع الشائعة.
 متوسطة 1.32 3.17 14

16 
أخطار انتشار الشائعات يف يقوم اإلعالم األردين ببيان 

 األردن
 متوسطة 1.35 3.42 13

17 
يقوم اإلعالم بالرد الرسيع واملعالجة املوضوعية 

 ملوضوع الشائعات
 متوسطة 1.40 3.15 15

 متوسطة 1.44 2.92 19 يعمل اإلعالم عىل فضح مصادر الشائعات. 18

19 
تسهم الصحف اليومية يف توعية املجتمع مبوضوع 

 الشائعات.
 متوسطة 1.45 2.91 20
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ررققمم  
  االلففققررةة

  االلررتتببةة  االلففققررةة
  االلووسسطط
  االلححسساايبيب

  ااالالننححرراافف
  ااململععيياارريي

  االلددررججةة

20 
تقوم الصحف بعمل تحقيقيات حول موضوع 

 الشائعات.
 متوسطة 1.42 2.96 18

 متوسطة 0.76 3.39 --- الدرجة الكلية 
 

اإلعالم األردين يف ( وجود درجة متوسطة من املوافقة عىل دور 9)رقم كشفت الدراسة حسب جدول 

(، وعىل مستوى فقرات املقياس نالحظ أنَّ ثالثاً منها 3.39بشكل عام  مبتوسط إجاباٍت بلغت ) مواجهة الشائعات

( فقرة بدرجة موافقة متوسطة، وكانت أعىل درجات املوافقة عىل الفقرة التي تشري 17جاءت بدرجة مرتفعة، و)

شائعات، فيام تسهم ثقة الرأي العام  إىل أنَّ املعلومات الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة ال

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 

( التي Kynar ,2016وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة كرينر ) ع مبوضوع الشائعة،اليومية يف توعية املجتم

أشارت إىل أنَّ الشائعات تجُد أرضية خصبة يف وسائل التواصل االجتامعي  خالل األحداث واألزمات، وهذا يتفق 

( التي أشارت إىل أنَّ وسائل اإلعالم تحاول تحقيق Zheltukhinaa ,2016) زيلتوكينا مع ما توصلت إليه دراسة

وظيفة نرش الشائعات، من خالل أسلوب اإلثارة الزائفة والكذب بدالً من التعرض للحقائق والُحَجج املوضوعية، 

د ( التي خلصت إىل أنَّ لوسائل اإلعالم الجديدة دوراً يف ترويج الشائعات، وأنَّ اإلعالم الجدي2019)القروينودراسة 

( التي أسفرْت نتائُجها عن أنَّ 2019ساعد يف نرش الشائعة حول العامل خالل ساعات، ودراسة النعيامت)

التطبيقات الذكية ومواقع التواصل االجتامعي  أسهمت بشكل كبري يف نرش الشائعة واألخبار غري املوثوقة، 

شباب الجامعي يف الحصول عىل املعلومة وباألخص تطبيق )واتساب(، واالفتقار إىل املعرفة، أو القدرة لدى ال

من مصدرها، وضعف اإلعالم بكل أنواعه يف بيان اآلثار السلبية لإلشاعة عىل األمن الفكري واالجتامعي 
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( م ن أنَّ ظاهرة التضليل 2019واالقتصادي للمملكة، وكذلك تتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة مراد)

تها، وأنَّ عدداً كبرياً من وسائل اإلعالم العاملية تقع فريسة األخبار اإلعالمي تهدد مصداقية وسائ ل اإلعالم برم 

مام يشري إىل ضعف دور وسائل اإلعالم األردنية التي تم  بحثها يف الحدِّ من تأثري الشائعات يف الكاذبة واملربكة؛ 

ع عىل الشائعات، وكشف مصادرها، املجتمع األردين ، حيث يظهر ضعف اإلعالم من خالل عدم انتشار ردٍّ رسي

وعدم قيام الصحف األردنية بعمل تحقيقات صحفية عن موضوع الشائعات، وضعف دور التلفزيون األردين  يف 

.  التعامل مع أخطار الشائعات بشكٍل كبريٍ ومستمر 

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

(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات 10) رقم جدول
 تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية

 االنحراف املعياري املتوسط الحسايب فئة املتغري املتغري

 العمر

 690. 3.50 سنة 30 من أقل
 810. 3.33 سنة 35 – 30 من
 650. 3.71 سنة 40 –36 من

 760. 3.11 فأكرث سنة  41

 الجنس
 780. 3.49 ذكر
 720. 3.28 أنثى

 لعلميا املؤهل

 790. 3.57 عامة ثانوية
 900. 3.41 دبلوم

 630. 3.46 بكالوريوس
 850. 3.32 عايل دبلوم

 840. 3.29 ماجستري
 870. 3.22 دكتوراه

 سنوات العمل

 710. 3.29 فأقل سنوات 5
 750. 3.55 سنوات 10 -5 من
 810. 3.50 سنة 15- 11 من
 850. 3.31 سنة 16 من أكرث

 املنصب الوظيفي
 740. 3.67 تحرير رئيس
 680. 3.58 تحرير سكرتري
 770. 3.42 مسؤول محرر
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 االنحراف املعياري املتوسط الحسايب فئة املتغري املتغري

 570. 3.70 محرر
 910. 3.29 قسم رئيس
 860. 3.42 صحفي كاتب
 780. 3.39 صحفي مراسل
 660. 3.15 اإلداري املنصب

 مكان العمل
 740. 3.66 األردين التلفزيون

 710. 3.34 األردنية األنباء وكالة
 760. 3.24 األردنية الصحافة

 

وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة ( إىل 10) رقم جدولتشري نتائج التحليل حسب 

وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور الشائعات، تُعزى إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية، وتبني 

اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية تُعزى إىل االختالف يف )العمر، 

 ومكان العمل(، وكانت الفروق لصالح الذكور.والجنس، 

كام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة 

الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية تُعزى إىل االختالف يف )املؤهل العلمي، وسنوات العمل، 

مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات واملنصب الوظيفي(، والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم األردين يف 

الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة )العمر، ومكان العمل(، وبي نت وجود فروق دالة 

سنة،  40-36سنة فأكرث، والفئة  41إحصائياً يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي العمر 

نتائج اختبار )شيفيه( وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور اإلعالم األردين  سنة، ويالحظ من 40-36ولصالح الفئة 

يف مواجهة الشائعات بني العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة األردنية ولصالح العاملني يف 

 التلفزيون األردين. 

ردين يف مواجهة الشائعات تعزى ( وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األ 11يالحظ من بيانات الجدول )و
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 إىل االختالف يف املتغريات الشخصية والوظيفية، والختبار داللة الفروق تم  استخدام تحليل التباين السداس:

نتائج تحليل التباين الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً  :(11)رقم جدول 

 للمتغريات الشخصية والوظيفية

 املتغري املستقل
مجموع 

 املربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 املربعات

قيمة )ف( 
 املحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 *0240. 3.245 1.628 3 4.884 العمر

 *0120. 6.538 3.280 1 3.280 الجنس

 8670. 3720. 1870. 5 9330. العلمي املؤهل

 2530. 1.376 6900. 3 2.071 العمل سنوات

 *0180. 4.111 2.062 2 4.124 العمل مكان

 املنصب
 الوظيفي

3.117 7 .4450 .8880 .5180 

    157 1889.793 الكيل

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

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

تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية تُعزى إىل االختالف يف )العمر، والجنس، األردين يف مواجهة الشائعات 

( عىل التوايل، وبدالالت إحصائية 4.111، 6.538، 3.245ومكان العمل(، حيث بلغت قيم )ف( املحسوبة لها )

( 3.49) ( أنها لصالح الذكور مبتوسط7) رقم (، وبحسب الجنس نجد من بيانات الجدول0.018، 0.012، 0.024)

( لإلناث. فيام تشري نتائج تحليل التباين إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 3.28مقابل متوسط )

( يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية تُعزى إىل α=0.05الداللة )

نصب الوظيفي(، حيث بلغت قيم )ف( املحسوبة لها االختالف يف )املؤهل العلمي، وسنوات العمل، وامل

(. والختبار داللة الفروق يف دور اإلعالم 0.518، 0.253، 0.867( وبدالالت إحصائية )0.888، 1.376، 0.372)

األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً للمتغريات الشخصية والوظيفية بني مستويات املتغريات املستقلة )العمر، 

 تم  إجراء اختبار )شيفيه( لالختبارات البعدية:ومكان العمل( 
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(: نتائج اختبار )شيفيه( لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة 12)رقم جدول 
 الشائعات تبعاً ملتغري العمر

 الداللة اإلحصائية متوسط االختالف العمر )ب( العمر )أ(

 سنة 30 من أقل
 7460. 16890. سنة 35 – 30 من
 6740. -0.2122- سنة 40 –36 من

 0870. 38730. فأكرث سنة  41

 سنة 35 – 30 من
 7460. -0.1689- سنة 30 من أقل
 2030. -0.3811- سنة 40 –36 من

 5800. 21840. فأكرث سنة  41

 سنة 40 –36 من
 6740. 21220. سنة 30 من أقل
 2030. 38110. سنة 35 – 30 من

 *0100. 5995.0* فأكرث سنة  41

 فأكرث سنة 41
 0870. -0.3873- سنة 30 من أقل
 5800. -0.2184- سنة 35 – 30 من
 *0100. -0.5995-* سنة 40 –36 من

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

األردين يف مواجهة الشائعات بني فئتي يالحظ من نتائج اختبار )شيفيه( وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور اإلعالم 

 سنة. 40-36سنة، ولصالح الفئة  40-36سنة فأكرث، والفئة  41العمر 

(: نتائج اختبار )شيفيه( لالختبارات البعدية الختبار الفروق يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة 13) رقم جدول

 الشائعات تبعاً ملتغري مكان العمل

 الداللة اإلحصائية متوسط االختالف العمل )ب(.مكان العمل )أ(.مكان

 األردين التلفزيون
 1570. 31600. األردنية األنباء وكالة

 *0080. 0*4155. األردنية الصحافة

 األردنية األنباء وكالة
 1570. -0.3160- األردين التلفزيون
 7990. 09940. األردنية الصحافة

 األردنية الصحافة
 *0080. *-0.4155- األردين التلفزيون

 7990. -0.0994- األردنية األنباء وكالة
 (α≤0.05* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

يالحظ من نتائج اختبار )شيفيه( وجود فروق دالة إحصائياً عىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات بني 

 األردنية، ولصالح العاملني يف التلفزيون األردين. العاملني يف التلفزيون األردين والعاملني يف الصحافة
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 الدراسةخالصة نتائج 

%(، ومن الجنس كانت 29.9سنة ) 30إن  أعىل نسبة متثيل من أفراد الدراسة يف العمر هي فئة أقل من  .1

ا النسب العليا من املستوى الدراس فقد كانت لحملة 49.0%( و)51.0مقاربة، اإلناث ) %( للذكور. أم 

%(. وفيام 28.7%(، ومن ثم حملة درجة املاجستري بنسبة متثيل )40.8البكالوريوس البالغة ) درجة

، البالغة ) 5يتعلق بالخربة وجد أنَّ النسبة الكربى لذوي الخربة  %(، ومن حيث املنصب 45.9سنوات فأقل 

(، وأنَّ نصف أفراد %26.1الوظيفي فتشري البيانات إىل أنَّ أعىل نسبة متثيل كانت للمناصب اإلدارية )

 %(.50.3الدراسة هم من العاملني يف الصحف األردنية )

ً للشائعة هي وسائل التواصل االجتامعي  ) .2 %(، ثم املواقع 87.3إن أكرث الوسائط اإلعالمية نرشا

%(، تلتها 87.9إن  أكرث الشائعات املتداولة هي االجتامعية بنسبة )%(. و 4.5اإللكرتونية األردنية )

 .%(75.8%(، ثم الشائعات االقتصادية بنسبة )79.6الشائعات اإلعالمية بنسبة )

الدوافع املُحرِّكة لظهور الشائعات يف األردن هي اغتيال الشخصيات العامة، ومن ثم إضعاف  إن أبرز .3

أبرز العوامل املساهمة يف انتشار املركز الدويل  لألردن، ومن ثم اإلساءة للعالقات مع دول الجوار، وإن  

صعوبة التحرِّي عن ُمروِّجي الشائعات، ومن ثم عدم وجود قوانني ملزمة تردع ُمروِّجي الشائعات هو 

 الشائعات.

إن أبرز اإلجراءات الوطنية للحد  من انتشار الشائعات يف األردن هي الترشيعات الناظمة ملحاربة  .4

ات الوطنية املتخصصة يف محاربة انتشار الشائعة، ومن ثمَّ الشائعات يف األردن، وعقد املؤمتر 

إنَّ أكرث إجراء ملواجهة انتشار الشائعات هو أن املعلومات . و التوعية اإلعالمية عرب مختلف وسائل اإلعالم

الدقيقة التي تقدمها وسائل اإلعالم تعمل عىل محاربة الشائعات، وإسهام ثقة الرأي العام  األردنية 

 إلعالم يف زيادة القدرة عىل محاربة الشائعات.بوسائل ا
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وجود فروق ظاهرية يف دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تعزى إىل االختالف يف املتغريات  .5

)العمر، والجنس( تعزى إحصائياً إىل دور اإلعالم األردين يف مواجهة الشائعات تبعاً الشخصية والوظيفية 

ية التي تُعزى إىل االختالف يف )املؤهل العلمي، وسنوات العمل، للمتغريات الشخصية والوظيف

 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  -

عة حول   موضوع كل شائعة، والعمل عىل تفنيدها بشفافية من خالل مختصني يف مجال اإلعالم.موسَّ

قيام وسائل اإلعالم بعقد دورات تدريبية لإلعالميني يف مختلف وسائل اإلعالم؛ للتعامل مع الشائعات، والرد  -

 عليها بشكٍل رسيعٍ وموضوعيٍّ يكون مقنعاً للمتلقي.

عات التي تنترش يف املجتمع األردين، والرد عليها بشكل رسيع، وتوضيح كافة قيام وسائل اإلعالم مبتابعة الشائ -

 دوافعها، وأسباب نرشها.

العمل عىل تعزيز ثقة املشاهدين يف املجتمع األردين بالقنوات التلفزيونية، ووكالة األنباء األردنية؛ ألن الثقة  -

ً يف زيادة ا  لقدرة عىل محاربة الشائعات يف األردن.بني وسائل اإلعالم واملتلقي تشكل عامالً مهامَّ

إتاحة املعلومات العامة للمواطنني من خالل ضامن الحق يف املعلومات، وإعادة تأسيس هذا الحق عىل  -

املامرسات الجي دة يف رسعة االستجابة الرسمي ة، وملء الفراغ املعلومايت ، واملبادرة إىل تقديم املعلومات، 

 .ام ةوإيجاد منافذ للمعلومات الع

العمل عىل تنظيم ميثاق رشف لإلعالميني العاملني يف مختلف وسائل اإلعالم األردنية يُلز ُم الصحفيني بالتعاون  -

 مع األجهزة الحكومية ملحاربة الشائعات يف األردن.
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وا الشائعة وتداعياتها عىل املجتمع"، الثالثاء الرشطة امللكية، املؤمتر الدويل األول بعنوان "فتبين

 ، مديرية األمن العام وجامعة الرشق األوسط.23/4/2019

، مجلة آداب الرافدين، ”دراسة ميدانية ملدينة الوصل” (. الشائعة وتأثريها يف املجتمع2011رجب، إميان )

 .60العدد

للشائعات، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نايف  (، دور اإلعالم األمني يف التصدي2016السبيعي، عبد الله )

 .العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االجتامعية واإلدارية، قسم اإلعالم

(. دور وسائل اإلعالم الجديد يف مواجهة للتأثريات السلبية للشائعات املرتبطة 2016(سليامن، محمد رضا أحمد

اسرتاتيجية املنصات املتعددة: دراسة تحليلية وميدانية مع تصور  باإلرهاب عىل املجتمع السعودي باستخدام

 .57-45(، 70) 19مقرتح، مجلة دراسات الطفولة، 

 (. الحرب النفسية، القاهرة: الدار الثقافية للنرش.2004سميسم، حميدة )

 (. أخالقيات اإلعالم. عامن: مكتبة حنني.2014صالح، سليامن )

(. دور االعالم الجديد يف الرتويج للشائعات وآليات التصدي لها دراسة 2019در عثامن )القروين، نرص الدين عبد القا

 ميدانية عىل أساتذة اإلعالم واالعالميني، جامعة عجامن.

 (. الحرب النفسية ضد اإلسالم. القاهرة: مكتبة القدس.1986كحيل، عبد الوهاب )

التواصل االجتامعي وأثر ذلك عىل تشكيل الرأي العام.  (. التضليل اإلعالمي يف شبكات2019مراد، كامل خورشد )

، مديرية األمن 23/4/2019املؤمتر الدويل األول بعنوان "فتبينوا الشائعة وتداعياتها عىل املجتمع"، الثالثاء 

 العام وجامعة الرشق األوسط.

 /https://akeed.jo/ar(، مصداقية اإلعالم األردين. أكيد. نقال عن الرابط: 2019مرصد أكيد )



دور اإلعالم األردنّي في مواجهة الشائعات من وجهة نظر القائمين باالتصال

46

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

(، معالجة قضايا حقوق االنسان يف الصحف وشبكة االنرتنت يف اململكة العربية السعودية، 2010النامي، خالد )

 رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة القاهرة.

لدى الشباب الجامعي دراسة تطبيقية (. أثر شبكات التواصل االجتامعي يف نرش الشائعة 2019النعيامت، محمود )

عىل عينة من طالب الجامعات األردنية. املؤمتر الدويل األول بعنوان "فتبينوا الشائعة وتداعياتها عىل 

 ، مديرية األمن العام وجامعة الرشق األوسط.23/4/2019املجتمع"، الثالثاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رامي   حداد   -   د. كامل خورشيد

47

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

References 

Abu Alnasr, Samiyeh (2010). The media and psychological operations during the 

contemporary wars and strategy of confrontation. Cairo: Dar Alnashr for Universities. 

Al Badrani, Fadhel (2020). The Social responsibility of media communicating companies. 

Akhbar Alkhaleej. http://www.akhbaralkhaleej.com/news/article/1207097 

Al Khawaldeh, Aya and Al Imam, Dana (2021). 569 rumors in Jordan during 2020, 31% of 

them targeted the health sector, Akeed. https://akeed.jo/component/post/2730 

Al-Asadi, Marwa. (2019). Social responsibility: theoretical origins and research fields, 

Annabaa. https://m.annabaa.org/arabic/studies/18332 

Alaswed, Sadeq (1986). Political sociology: its principles and dimensions. The Indian 

Journal of Political Science. 47(1):119-140.  

Albayati, Yass (1991). The contemporary studies in the world and propaganda. Baghdad: 

dar Alhikmeh for printing. 

Al-Dulaimi, Abdel-Razzaq (2018). The problems of fabricated news and its impact on 

shaping public opinion. Al-Jazeera Net. https://studies.aljazeera.net 

Al-Dulaimi, Abdul-Razzaq Muhammad (2011). Introduction to Media and Communication, 

Amman, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution. 

Al-Nami, Khaled (2010), Dealing with Human Rights Issues in Newspapers and the Internet 

in Saudi Arabia, unpublished Master’s thesis, Cairo University. 



دور اإلعالم األردنّي في مواجهة الشائعات من وجهة نظر القائمين باالتصال

48

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

Al-Nuaimat, Mahmoud (2019). The effect of social networks in spreading rumors among 

university youth. An applied study on a sample of Jordanian university students. The 

first international conference entitled "Inquiring…The rumor and its repercussions on 

society", Directorate of Public Security and the Middle East University. Amman. 

Alquroni, Nasr El-Din Abdel Qader Othman (2019). The role of new media in promoting 

rumors and mechanisms of fronting them, a field study on journalists and media 

professors..  Journal of Public Relations Research Middle East.7(23), 2019. pp.211-

239. 

Al-Subaie, Abdullah. (2016). The Role of Security Media in Confronting Rumors, 

unpublished Master’s thesis, Naif Arab University for Security Sciences, College of 

Social and Administrative Sciences, Department of Information. 

Bin Rabeeq, Abdullah (2015). Determinants of rumor in peace and war in Sharia and 

Legislation. Aljeezah-Egypt: Arabic Studies Center. 

Hassan, Alaa Ahmed (2012). Compatibility of Social Responsibility and Strategic 

Orientation Dimensions A comparative analysis study of the two wises and Nineveh 

of Pharmaceutical Industries, Tikrit University, Tikrit Journal of Administrative and 

Economic Sciences. 8(24):9-40. https://www.iasj.net/iasj/article/31210  

Kaheel, Abdel-Wahab (1986). Psychological war against Islam. Cairo: Al-Quds Library. 



رامي   حداد   -   د. كامل خورشيد

49

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

Kynar, Burak (2016). Rumor in Social Media: Role of Affect during Social Movement, , 

Istanbul, Istanbul Seihir University. 

Minghan B (2012), Exploring the Dynamics of rumors on social media in the Chinese 

Content. Master Thesis, Department of information and Media, Uppsala University, 

Sweden. 

Murad, Kamel Khurshid (2019). Media misinformation on social media and its impact on 

shaping public opinion. The first international conference entitled "Inquiring. The 

rumor and its repercussions on society", Directorate of Public Security and the 

Middle East University. Amman. 

Rababa, Khaled. (2019). The rumors, their repercussions, dangers, and ways to confront 

them from the viewpoint of the officers studying at the Royal Police Academy. The 

first international conference entitled "Inquiring.. The rumor and its repercussions on 

society", directorate of public security and the Middle East University. Amman. 

Rajab, Iman (2011). Rumors and their Impact on Society, a field study of Al-Mosul City, Al-

Rafidain Arts Journal.60:61-107. 

Saleh, Sulaiman (2014). Media ethics. Amman: Haneen Library. 

Seoa, Eunsoo, Mohapatrab, Prasant and Abdelzaher, Tarek (2012). Identifying rumors and 

their Sources in Social Networks, Proceedings of SPIE - The International Society for 

Optical Engineering. DOI:10.1117/12.919823 



دور اإلعالم األردنّي في مواجهة الشائعات من وجهة نظر القائمين باالتصال

50

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

Smesm, Hamidah (2004). Psychological War, Cairo: The Cultural Publishing House. 

Suleiman, Muhammad Reda Ahmed (2016). The role of the new media in confronting the 

negative effects of terrorism-related rumors on Saudi society using the multi-

platform strategy: an analytical and field study with a proposed scenario, Journal of 

Childhood Studies,19  (70):45-57. 

Zhao L, Yin J, Song Y (May 2016). Exploration of rumor combating behavior on social 

media the context of social crisis. Computers in Human Behavior, (58):25–36. 

Zhao, L., Wang, X, , Wang, J., Qui, X. and Xie, W, (2014), Rumor- Propagation Model with 

consideration of Refutation Mechanism in Homogenous Social networks, Journal of 

dynamics in Nature and society, (1):1-11.  

Zheltukhinaa, Marina R. (2016). Role of Media Rumors in the Modern Society. International 

Journal of Environmental & Science Education. 2016,11(17),10581-10589. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رامي   حداد   -   د. كامل خورشيد

51

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

عىل  ل، حاص2009منذ عام –أستاذ اإلعالم املشارك يف كلية اإلعالم  د. كامل خورشيد مراد،

 . 1997عام  -قسم االعالم  اآلدابكلية  –من جامعة بغداد  عالميف اإل درجة الدكتوراه   فلسفة 

يف مؤمترات متخصصة وورش عمل ودورات  شاركعالمية يف دوريات محكمة. إ نرش بحوث 

 .يف عدة جامعات الجامعيةرسائل الو بحاث األ تطويرية، خبري يف تحكيم 

kmurad@meu.edu.jo 

  

، 2021عام وسط عالم من جامعة الرشق األ إ حاصل عىل ماجستري   ،،رامي باسم يوسف حداد

ولعدة مواقع  -ال ميديا يالسوش -عالم االجتامعي عالم وكاتب يف اإل حقل اإل  مستقل يفباحث 

 ramibbhaddad@gmail.com .إخبارية

 



المشاركة السياسية في األردن في ضوء األوراق النقاشية الملكية

52

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

52

املشاركة السياسية يف األردن
يف ضوء األوراق النقاشية امللكية

د. سحر محمد الطراونة - جامعة الرشق األوسط
د. رمُيا أبو حميدان

 Political Participation in Jordan in light of the Royal
Discussion Papers

Dr. Sahar Mohammad Al Tarawneh – Middle East University
Dr. Rema Abu Hmidan



د. سحر الطراونة - د. ريما أبو حميدان

53

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

 امللكية األوراق النقاشيةيف ضوء  يف األردناملشاركة السياسية 

 جامعة الرشق األوسط - الطراونةد. سحر محمد 
 د. رميا أبو حميدان

 
 لخصامل

ادة القانون مبا يحقق سي، و الرشيد الدميقراطييف تعزيز الحكم ا أساسي   را  و تؤدي املشاركة السياسية الفعالة د

 االجتامعية.يف عملية التنمية السياسية واالقتصادية و  مبدأ املساءلة التي تسهم بشكل رئيسالشفافية و 

والوقوف عىل املامرسات  ،وصور تطبيقها ،باملشاركة السياسية ىل التعريفإهدفت هذه الدراسة  

واألوراق النقاشية  ،سيايسيف األردن يف ضوء عملية اإلصالح المات املشاركة السياسية ومقو   ،الدميقراطية

ناقشت الدراسة فرص كام  ،يف هذه العملية ارئيسي   ارشيك  باعتبارها تصال واإلعالم ال ودور وسائل ا، امللكية

 .يف األردن تحقيق التمكني الدميقراطي

 من خالل التوافق بني منط العالقات إال التمكني الدميقراطي ال يتم   أن   :أهمها ،ىل نتائجإ الدراسة وتوصلت

أن لة القانون واملؤسسات، و قتصادية والثقافية والسياسية يف املجتمع من خالل تحقيق دو الجتامعية واال ا

من خالل  االجتامعي لتعزيز املشاركة الشعبية يف صنع القرار يتم  السيايس واالقتصادي و  صالحإل تحقيق رشوط ا

لحكومة الربملانية كام هو مشار يف األوراق ا النهاية إىليف والترشيعات التي تقود  ،التعديالت الدستورية

 .ىل منهج التحليل النظميإباإلضافة  ،التحليل   املنهج الوصفي   شية امللكية. واعتمدت الدراسةالنقا

 .واإلعالمتصال ال النقاشية امللكية، ااملشاركة السياسية، األردن، األوراق  الكلامت املفتاحية:
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Political Participation in Jordan in light of the Royal Discussion Papers 

Dr. Sahar Mohammad Al Tarawneh  – Middle East University 
Dr. Rema Abu Hmidan 

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. 

KKeeyy  wwoorrddss: Political Participation; Jordan; Royal Discussion Papers; Media. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

 املقدمة

شكل املظهر الرئيس التي ت تمعات واألنظمة السياسية الحديثةامت املجتعد املشاركة السياسية من س     

 االستقرار السيايس. عملية التي تسهم يف ي يستلزم بناء املؤسسات السياسيةالذ للنظام الدميقراطي

املشاركة السياسية من جهة، واملأسسة  كان هناك توافق بني عمليتي ذا ماإ يتحقق  فاالستقرار السيايس      

إال إذا تطورت املؤسسات السياسية بصورة تواكب التوسع  خرى. فال ميكن ضامن االستقرارأ ة ة من جهيالسياس

صنع عملية من أجل استيعاب القوى االجتامعية املهتمة باملشاركة يف  ؛املشاركة السياسية قاعدة الرسيع يف

 .القرار

السيايس  العملمن ثم يف واالنخراط  ،عملية التعبئة للقوى االجتامعية باتجاه املشاركة السياسية ، فإن  من ثم    

رضورة بناء املؤسسات السياسية الالزمة الستيعابها، ومن ثم استبعاد إمكانية لجوئها  يقتضيانمتزايدة،  بنسب

وهذا  ،وتقويض االستقرار السيايس عن طريق القوة ركتها عىل النظام السيايس الحاكملفرض مشا ؛إىل العنف

ذ إ  ؛الجامعاتو  فرادل لربنامج التمكني الدميقراطي له وطرح ،وراق النقاشيةأل ما نادى به جاللة امللك من خالل ا

 ،وثقافيا   ،وإداريا   ،وحزبيا   ،سياسيا   :من خالل التعددية الشاملة اساسي  أ  دورا  تؤدي املشاركة السياسية الفعالة 

مبدأ املساءلة التي تسهم ، و الشفافية سيادة القانون مبا يحقق، و الرشيدطي ايف تعزيز الحكم الدميقر  ،وإعالميا  

مامرسات  ا  األوراق النقاشية أيض ت، رافقاالجتامعيةيف عملية التنمية السياسية واالقتصادية و  بشكل رئيس

م، 2022 ديث املنظومة السياسية خرجات اللجنة امللكية لتحملكان   ؛ىل تحقيق الغاية من وجودهاإأفضت 

ال الدور إ قتصادي اال جراء حوار وطني حول اإلصالح السيايس و إ حول  م،2011وقبلها اللجنة التي تشكلت عام 
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من أجل  ؛مبنظومة العمل السيايس ومراجعتها الترشيعات املرتبطةبالتعديالت الدستورية و الفاعل فيام يتعلق 

 . تشكيل حكومات برملانية عامدها األحزاب  ثممن  ،ىل الحياة الحزبيةإالوصول 

بالطريقة التي  ،يف األردن مات مامرستهاومقو   ،ستحاول الدراسة الوقوف عىل طبيعة املشاركة السياسية    

 سايس من وجودها.أل الهدف اتحقق 

 الدراسات السابقة

يتناول  م(2013-2011األردن منوذجا  ) العريب عىل املشاركة السياسية؛أثر الربيع  ،(2015دراسة درادكة ) -

حيث وصل  ،(2013-2011هذا البحث أثر الربيع العريب عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة )

 :مثل ،يجابية بني الربيع العريب ومؤرشات املشاركة السياسية األساسية والثانويةإ إىل وجود عالقة الباحث 

اجتامعية جديدة، وسائل التواصل االجتامعي، الرصاع بني القوى هور قوى : ظ، ومنهاالعوامل املساعدة

    واملطالب الفئوية واملناطقية واملجتمعية،  ،السياسية والقيادات السياسية، العنف والسلوك االحتجاجي

ت كان فقد أما من حيث املؤرش الكل املرتبط بأنشطة املشاركة السياسية التقليدية وغري التقليدية

وأحداث الشغب  ،كاملسريات التي قامت بها بعض األحزاب :األنشطة التقليدية تتجه نحو التزايد

حراكات الو  ،وحراكات املناطق ،والحركات العاملية العشائرية القبلية تعددة،واالحتجاجات العاملية امل

مستويات املشاركة السياسية فقد أحد أشكال باعتبار ذلك  شبابية، أما من حيث زيادة الناشطني سياسيا  ال

 ،اقتصاديةقامت فئة الشباب والتجمعات القبلية يف املناطق برفع املطالب التي تراوحت ما بني مطالب 

أما املؤرش املتعلق بدوافع املشاركة السياسية فقد كانت الدوافع الخاصة  ومطالب سياسية دستورية. 

أو مصالح غري  ،متثلت بإرضابات العامل ،مصالح وقتيةتحقيق ارتبطت ب إذأكرث قوة  للمشاركني سياسيا  
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أما من حيث متطلبات يف منطقة جغرافية محددة،  قرابية مرتبطة بوجود املشاركني سياسيا   ،منظمة

 وسيلة للحشد والتعبئة. ستخدام وسائل التواصل االجتامعي املشاركة السياسية فربز ا

، وأشكالها فرضيات مرتبطة بأثر الربيع العريب عىل كل مستويات املشاركة السياسيةعدة باختيار قام الباحث      

وزيادة شدة  ،ودوافع املشاركة السياسية، وتوفر متطلباتها ،واملطالب السياسية ،االهتامم السيايسودرجة 

وتزايد أنشطة املشاركة  ،متثلت يف: ظهور قوى اجتامعية جديدة ،ظهور نتائجمام أدى إىل  هات السياسية؛املنب  

 م اقرتاب  خد  أما من حيث املنهج املستخدم يف البحث فقد است   ، وزيادة درجة الناشطني.السياسية غري التقليدية

معالجة ظاهرة البحث املتمثلة للمشاركة كونهام األقرب إىل  ؛واقرتاب الدولة واملجتمع ،تحليل الجامعة

 ،للضغط عىل السلطة ؛واألحزاب السياسية ،والعشائر ،كالشباب :عات مختلفةن يقوم بها جامالسياسية باعتبار م  

ونسبة استخدام وسائل التواصل  ،مع استخدام الباحث ملؤرشات كمية تتعلق بعدد االحتجاجات املختلفة

عة وطبي ،االجتامعي، كام استخدم الباحث أدوات تحليلية متعلقة بأسباب نشوء الحراكات االجتامعية الجديدة

 السياسية وأشكال املشاركة السياسية.العالقة بني القيادات 

التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن خالل الفرتة  ( تأثري2016السويليمني )دراسة  -

(1989-2015.) 

وجهة نظر هدفت الدراسة إىل قياس مستوى تأثري التنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسية يف األردن من    

سواء يف  ،لتحليل البيانات التي تم جمعها ،لتحليلاوذلك باستخدام املنهج الوصفي  ،القيادات الحزبية األردنية

عينة الدراسة من القيادات الحزبية يف األحزاب السياسية  امليداين من الدراسة، وقد تكو نت الجانب النظري أو

( من القيادات الحزبية وأعضاء األحزاب، وقد توصلت 297نة من )تم اختيار عينة عشوائية مكو  حيثيف األردن. 
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 الدراسة إىل وجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية عىل واقع التنشئة املجتمعية،

واقع املشاركة السياسية يف األردن، ىل ووجود درجة متوسطة من املوافقة لدى القيادات الحزبية األردنية ع

 (%57.6) التنشئة االجتامعية تفرس ن  أ و ، وجود تأثريات إحصائية  للتنشئة املجتمعية عىل املشاركة السياسيةو 

لتنشئة املجتمعية يف عملية املشاركة لوهذا يشري إىل التأثري الواضح  ،من التباين يف املشاركة السياسية

اب، وقيام األحزاب السياسية بوضع برامج رفع مستوى الوعي السيايس لدى الشببالسياسية، وتويص الدراسة  

 من أجل استقطاب الجامهري. ؛عمل متكاملة واضحة األهداف والرؤيا

 عبد اللهوتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها انطلقت يف رؤيتها من خالل طرح امللك  -

الطرق املتعلق باملشاركة السياسية مبختلف ع الدراسة و الثاين للوراق النقاشية التي تناولت موض

والتعديل عىل  ،ق من دون الترشيع املناسب لهاقىل تحقيق الحكومة الربملانية التي لن تتحإ وصوال 

 .ء التعديالت الدستورية التي تحقق هذا الهدفوإجرا، القوانني ذات العالقة

 مشكلة الدراسة

هو تعزيز املشاركة الشعبية يف صنع و  اإلصالح أالمن  هدف أسايسي د مشكلة الدراسة يف الوقوف عىل تتحد      

ساس املواطنة أ يقوم عىل  ،أساسيا  لكل مواطن واجبا  و  القرار، وأن االنخراط يف الحياة السياسية يشكل حقا  

 ،لترشيع املناسبيجاد اإ صالح يكمن يف رضورة ، واإل سيلة لتحقيق مصلحة املجتمع ككلباعتبارها و الفاعلة 

ويبقى  ،اللجان اإلصالحيةاألوراق النقاشية امللكية، و  هوهذا ما دعت إلي ،لتعديالت الدستوريةجراء اإىل إ ضافة باإل 

 املرجو ة.التطبيق العمل للنصوص النظرية األساس لتحقيق املشاركة السياسية 
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 الدراسةأهداف 

 الوقوف عىل ما يأيت: إىلتهدف الدراسة 

 السياسية وصور تطبيقها يف األردنالتعريف باملشاركة  -1

 مات املشاركة السياسية يف األوراق النقاشية امللكية والتطبيق الفعل لها.مقو   -2

 الدراسةأهمية 

مامرسة العمل السيايس بصورة دميقراطية إىل  ردن من الدول الساعيةأل بار امية الدراسة باعتتأيت أه

املشاركة السياسية مبدأ دميقراطي من أن   باعتبار ،تطلعاتهيتوافق مع ثقافته واحتياجاته و مبا  ،معارصة

بالترشيعات الالزمة لتحديث  تاع القرار متثلن  أهمية لدى ص   فقد احتل   ؛الحديثة املدنيةأهم مبادئ الدولة 

 األوراق النقاشية. يفلتأكيد عليه إىل اباإلضافة  ،املنظومة السياسية

 فرضية الدراسة

دائرة اتسعت  ،لدولةويف بنية مؤسسات ا ،ترسخت األسس الدميقراطية يف النظامنه كلام أ تفرتض الدراسة 

 زادتو  ،بني الدولة واملجتمع العام   إدارة املجالباعتبارهم رشكاء يف  ،املشاركة السياسية بني املواطنني

 .الحكوماتواطنني و الثقة بني امل

 :حدود الدراسة 
 ردنالحدود املكانية: األ 

 الدراسة: املجتمع األردين  مجتمع 

 2022-2012الحدود الزمانية: 
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 منهجية الدراسة

 املنهج الوصفي التحليل -1

 تحديد خصائص الظاهرة موضوع الدراسة، ووصف طبيعتها، ونوع العالقة بني إىليسعى هذا املنهج     

 املعالجات التي تضمنتها.ليها، وربط كل ذلك بنتائج الدراسة يف كل إواألسباب التي قادت  ،عنارصها

 منهج التحليل النظمي  -2

داخلية ياسية تتحرك بفعل عوامل خارجية و الظاهرة الس ستون الذي يرى أن  إيديفيد هو عميد هذا املنهج     

تؤلفه  وهذه العوامل أو املدخالت تتفاعل مع وسط نظامي   ،(Inputsويطلق عليها )املدخالت  ،تؤثر فيها

( يرتتب عليها نتائج يطلق عليها Processيطلق عليها )العمليات  التي وعملية التفاعل هذه ةعنارص عد

الداخلية التي أثرت عىل ن التعرف عىل العوامل الخارجية و ومن خالل هذا املنهج ميك ،(Outputs)مخرجات 

تم اعتامده يف كل وهذا املنهج  ،النظام السيايس وتفاعلت مع عنارصها، وما ترتب عىل كل ذلك من نتائج

 الدراسة. تناولتهااملعالجات التي 

 املحتوياتقامئة 

 .وواقعها يف األردن مفهوم املشاركة السياسية املبحث األول: -

 .يف األردن املبحث الثاين: مقومات املشاركة السياسية -

 .ضوء األوراق النقاشية امللكية ومأسستها يفرؤية نحو متكني الدميقراطية املبحث الثالث:  -
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 األردن وواقعها يف املبحث األول: مفهوم املشاركة السياسية

 السياسيةمفهوم املشاركة 

ترتكز عليه النظم  إذيعترب مفهوم املشاركة السياسية من أكرث املفاهيم شيوعا  يف العلوم السياسية     

واعتباره متكافئا  ومتساويا  ، وعىل االعرتاف باآلخر عىل االعرتاف بالحقوق املتساويةالدميقراطية والذي يقوم 

 أن   املشاركة ال بد   ، كام أن  أو النوع االجتامعي   ،رقأو الع   ،ينأو الد   ،الجنس :برصف النظر عن ،مع جميع نظرائه

املشاركة حجر الزاوية يف عاون. أما يف املجال السيايس فتعد وتحل محله فكرة الت ،يف استبعاد الرصاع م  ه  ت س

 وإتاحة الفرصة للجامعات املختلفة للمشاركة عرب آليات الدميقراطية. ،السلطةإعادة تركيب نظم 

وبرضورة التعبري عن إرادته متى  ،املفهوم يشرتط وجود مواطنني يتوفر لديهم الشعور باالنتامء للوطن هذاو     

وعىل هذا األساس  .ةاملواطنة الفاعله وهذا ما يطلق علي ،توفر ت لديهم اإلمكانيات املعنوية ووسائل التعبري

النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة، فمفهوم املشاركة السياسية يشمل  بأنهيجري وصف النظام الدميقراطي 

املشاركة  تعد ولذلك ؛النشاطات التي تهدف إىل التأثري عىل القرارات التي تتخذها الجهات املعنية يف الدولة

من أهم مبادئ الدولة الحديثة، مبدأ ميكننا أن منيز يف ضوئه األنظمة الدميقراطية  االسياسية مبدأ دميقراطي  

احتكار  التي تقوم عىل املواطنة واملساواة يف الحقوق والواجبات من األنظمة االستبدادية التي تقوم عىل

 .السلطة

ذلك النشاط السيايس نها أ املشاركة السياسية عىل  (جون نلسون)و (صموئيل هنتنجتون)ف كل من وقد عر  

بقصد التأثري عىل عملية صنع القرار  ؛السيايسم الذي يرمز إىل مساهمة املواطنني ودورهم يف إطار النظا
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 مأ  ، رشعيا  عنيفا   مأ  لميا  ا، س  أو منقطع  ، متواصال  اأو عفوي   جامعيا منظامأو  اكان النشاط فردي  أسواء  ،الحكومي

 (64: ص1997)علوان ، .ال  غري فع   أم اال فع   غري رشعي

املشاركة السياسية تهدف إىل تغيري مخرجات النظم السياسية بالصورة التي تالئم  ( فإن  هنتنجتون)ب وحس     

 ون عىل املشاركة.م  قد  مطالب األفراد الذين ي  

ملبارشة وغري  مدى مساهمة املواطنني ابني  النظام السيايس ي   فإن   تعريف اإلجرايئ للمشاركة السياسيةا الأم     

 (2016عثامن ،) .املحيط املبارشة يف عملية اتخاذ القرار يف إطار النظام السيايس  

فاملواطنون هم أصحاب حقوق اجتامعية  ؛املشاركة السياسية هي جوهر املواطنة إن   :وميكن القول  

املواد التي تتعلق بحقوق املواطن،  كل  صونها الدستور الذي يعرب عن هذا يف ي ،واقتصادية وثقافية وسياسية

 (.2016ويف إطار تعريف املشاركة السياسية )عثامن،

 ،يجابية يف صنع القراراتاملساهمة اإل :يعني  ويف ضوء ما سبق ميكن شمول تعريف املشاركة السياسية ل      

املمكنة واملرغوبة للمواطنني  مستوى فرص الحياةتحديد نوع و ل ؛غري مبارش أمسواء بشكل مبارش 

 :من كافة األصعدةوعىل  كافة، الثقافيةومجتمعاتهم، ويف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية و 

 .مؤسسات الدولة إىل ،املؤسسات اإلعالميةإىل  ،ؤسسات املجتمع املدينإىل م األرسة

التاسع عرش مع بداية الثورة أوروبا يف القرنني الثامن عرش و  ظهور مفهوم املشاركة السياسية يف وتعد بدايات    

عندما تطورت نظم  ال سي امرافقها ظهور الطبقة الوسطى ومطالبتها االشرتاك يف الحكم،  التيالصناعية 

ساهمت يف التوجه نحو  من املشاركة السياسية الشعبية، و االنتخابات الربملانية التي رفعت القيود التي تحد  

فريقيا بعد أ شاركة السياسية يف آسيا و ويف القرن العرشين ظهر مفهوم امل اركة يف العمليات االنتخابية.املش
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فقد برز هذا ، أما يف البلدان العربية والسلطةبني الفرد  أفضللتوضيح العالقة بصورة  ؛انحسار االستعامر

 .(71: 2016مشاقبة،عرش )سع املفهوم مع بروز الحركات التحررية يف النصف الثاين من القرن التا

 اقع املشاركة السياسية يف األردنو 

القانون بإصدار  م،1921ردن عام أل رشق ا إمارةكانت بدايات ظهور مفهوم املشاركة السياسية منذ تأسيس     

، 1928عام  األسايس    انتهاء   ،سوقيام املجالس الترشيعية يف عهد امللك املؤس   م،1947ورا  بدستور ر وم بداية 

االنتخابات النيابية والبلدية، جراء إ ال سيام  ،واكب املتطلبات املستجدة يف اململكةم، الذي 1952عام بدستور 

 2016)مشاقبة،  .غريها من مؤسسات املجتمع املدين  ، و الجمعيات الخريية، و النوادي، و انتخابات النقاباتو 

:77 .) 

ه ميكن اعتبار عملية التحول أنال إ  ،ردن مرت يف مراحل عديدةالتجربة الدميقراطية يف األ  فإن   ،ىل ما سبقبناء  ع    

يث ح ؛م 1989عام  عن استئناف الحياة الدميقراطية حسني طيب الله ثراهالعلن امللك أ الدميقراطي بدأت منذ أن 

كإلغاء  :لعملية التحول الدميقراطيصالحات السياسية الالزمة إل جريت العديد من اأ ، و عيدت الحياة النيابيةأ 

 قانون االحزاب وقانون املطبوعات، و إصدار امليثاق الوطني، و إلغاء قانون مقاومة الشيوعية، و االحكام العرفية

النظام  أكدهوهذا ما  ،ردنية متثل القوى السياسية املختلفةأل تركيبة املجالس النيابية ا أصبحتوبذلك  ،النرشو 

: 2000)الرشعة،  .للمشاركة يف العملية السياسية للقوى السياسية جميعهافتح املجال لي ردينالسيايس األ 

181_182.) 

حفزة لعملية الحوار الوطني حول مسرية لة وم  الثاين مكم   عبد اللهوجاءت األوراق النقاشية لجاللة امللك     

املشاركة الشعبية يف  بهدف بناء التوافق، وتعزيز ؛وعملية التحول الدميوقراطي التي مير بها األردن   ،اإلصالح
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لعرش اململكة راعى جانب املوازنة بني قطاعات الشعب املختلفة  عبدالله الثاين فمنذ اعتالء امللك صنع القرار.

 ؛كافة األصعدةىل ع ومواكبة التطورات الجارية يف العامل ،بهدف بناء األردن الحديث ؛يف مشاركتهم السياسية

التي تشكلت  ،بتشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية مؤخرا   تمتثلولوية أ صالح الشامل ل فكان ل

مع ما جاء يف األوراق النقاشية  وكان هدفها منسجام   ،سمري الرفاعي برئاسة ،م2021 حزيران 10يف  بإرادة ملكية

وضع مرشوع و  طلب منها تقديم التوصيات املتعلقة بتطوير الترشيعات الناظمة للدارة املحلية، إذ ،امللكية

 التعديالت الدستورية املتصلة حكام  يف ، والنظر للحزاب السياسية ومرشوع قانون جديد ،قانون جديد لالنتخاب

والبحث يف السبل الكفيلة لتحفيز  ،متكني املرأة والشبابإىل ، باإلضافة نيايب  بالقوانني وآليات العمل ال

 مشاركتهم يف الحياة الحزبية والربملانية.

ضافة باإل ردين وازداد االهتامم بدور املرأة يف بناء املجتمع األ  ،فزاد االهتامم بإصدار الترشيعات الالزمة لذلك    

. يف املجتمع بشكل عام   يعترب فاعال   تشكيل اجتامعي   ما يتعلق بأي   كل  و  حزاباأل الهتامم بالنقابات و إىل ا

 (.77: 2016)مشاقبة،

 ،لتعبري عن آرائهملتاحة الفرصة للمواطنني إ من خالل  الدميقراطي   وتتمثل بداية املشاركة يف النظام السيايس      

وسائل اإلعالم ، و جتامعيال ومواقع التواصل ا ،من وسائل االتصال الجامهريي ،كافةالوسائل املتاحة  واستخدام

توفري قنوات و   ،أداة ضاغطة أمام صانع القراره بدور  يعدالذي  ،التي تؤثر بشكل كبري يف الرأي العام   املختلفة

ومن خالل  ،غريها، و وقبول اآلخر ،الحوارو  ملساواةا :مثل ،بنى عىل قيم نبيلةهذا النظام ي   ألن   ؛تستجيب لذلك

صناعة ، و املساهمة يف صياغة السياسات العامةو  اتري حداث تغيإ نهم يستطيعون أ قد املشاركون ذلك يعت

قدرته عىل استيعاب  ، و استجابة النظام لذلك تعني استيعابه للتغريات الحاصلة يف املجتمع ومن ثم ،القرارات
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املواطنني زيادة الثقة بني الحكومة و  ىلإالخضوع للدستور يؤدي بالرضورة دون تهميش، و  كافة رشائح املجتمع

 يف هذا املجال.

للورقة النقاشية الرابعة عىل وجه التحديد فيام يتعلق باملشاركة ه كدته رؤية امللك من خالل طرحأوهذا ما     

ودوره يف رقابة األداء  صالح التي لن تتم مبعزل عن تعزيز وجود مؤسسات املجتمع املدين  اإل السياسية وعملية 

حتى يكون التغري الدميقراطي حقيقة  ؛املجتمع  ألبناءالتثقيف السيايس  ، وذلك عرب زيادة الوعي و لسيايس  ا

 (.2013الورقة النقاشية الرابعة،  الثاين، عبد الله) .ملموسة نحو بناء النموذج الدميقراطي الذي نسعى لتحقيقه

لتي ترتكز ة ااملواطنة الفاعلالتنمية السياسية و  املشاركة السياسية ال تتم مبعزل عن فإن   ،سبق عىل ما بناء      

ورضورة  ،االحرتام املتبادلو  ومسؤولية املشاركة امللتزمة بالسلمية ،واجب املشاركةحق املشاركة، و عىل 

لسياسية املتمثلة الجانب التطبيقي من خالل آليات املشاركة ا إىل من الجانب النظري   االنتقال الفعل  

 .كافة والفعاليات الشعبية ،اإلعالمو  وسائل االتصالو  حزابأل ا، و مبؤسسات املجتمع املدين

عىل وعي  مبني  وتعزيز مبدأ سيادته  ،باحرتام القانون بشكل أسايس   مرتبطمفهوم املواطنة الفاعلة  فإن   ،وعليه

، وهذا ما وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والحزبية ،املواطن بحقوقه وواجباته مبا يحقق املصلحة الوطنية

ال يتجزأ من عملية التحول الدميقراطي. فقد شدد يف الورقة  باعتباره جزءا  مرارا   الثاين عبد اللهامللك  هأكد  

 باملواطنة الفاعلة "نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة" عىل أهمية التحل   املعنونة ب النقاشية الرابعة

 ،الربملانية اىل الحكوماتللوصول  ؛راروتوسيع قاعدة املشاركة يف صنع الق ،للمشاركة يف الحياة السياسية

 .)https://KingAbdullah.jo( تحقيق الوحدة الداخليةو 
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تحفيز املواطنني عىل  ال بد من ومن أجل تفعيل املواطنة الفاعلة لتحقيق املشاركة السياسية املنشودة    

الشعور باملسؤولية الوطنية واالجتامعية لدى  وبث   ،واالجتامعية والسياسية والثقافيةاالقتصادية ة املشارك

الشباب بالفرص الجديدة يف مجاالت االستثامر وال سي ام  ،فئات الشعبتعريف ، و أفراد الشعب واملسؤولني

 ،يف املجتمع يجايب  اإلللتنمية وللتغيري ة نرش الوعي والثقافة املسؤولإىل والسعي الدائم  ،والعمل واإلنتاج

 ومحاربة االتجاهاتيجايب إ املساهمة يف تغيري االتجاهات بشكل ىل إوالذي يؤدي بدوره  ،وسط الشباب يدا  وتحد

 للفراد. السلبية يف السلوك العام  

 املال العام   كانةتعزيز مالتمكني الدميقراطي الفاعلة و  ةمور التي تسهم بشكل كبري يف عملية املواطنومن األ     

ويكون  ،لدى املواطنني نحوها ينعكس يف سلوكهم وحياتهم اليومية إيجايب  تنمية شعور  إذ أن   ،ةواملرافق العام  

 .تباعهااوتحفيز املواطنني عىل  واألنظمة،تنمية الشعور بااللتزام بالقوانني ذلك ب

 :، مثلباعتباره أساس املواطنة الصالحة، إضافة إىل حقوق الفئات الخاصة بحقوق اإلنساننرش الوعي  إن      

نرش ثقافة النجاح وتعميمها وسط ىل ة إباإلضاف ،شة يف املجتمعهم  والفئات امل   ،قني، واملعا، واألطفالالنساء

 .www.jobook.jo)) ال يف عملية التمكني الدميقراطي يسهم بشكل فع  املواطنني 

األردن من خالل نسب ياسهام يف تدعيم الدميقراطية من خالل املشاركة السياسية ميكن ق عملية التمكني و ن  إ     

 :جوانب، وهي بذلك ترتبط بعدة االنتخابات البلدية، و االنتخابات الربملانية :من االقرتاع يف كلي 

ة التي عن السياسة العام   الجانب الثاين يتعلق مبدى الرىض العام  ، و يف املشاركةول بإرادة الشعب وحقه األ  

الثالث ، و نجازات تستهدف املصلحة العامةإ تحقيق املجتمع، و  فرادأ تنتهجها الحكومة يف سبيل تحقيق مطالب 
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ىل ة إضافاإل ب ،نينوعية املرشحو  ني الناظمة له(القوان)النظام االنتخايب و  جراء االنتخاباتإ  ةطريقيتعلق ب

 مؤسسات املجتمع املدين االخرى. و املشاركة من خالل االحزاب 

رتاجع ال إىل مرد هوهذا  ،ىل تدين نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعيةإاملؤرشات العامة تقود  فإن   ،وعليه

الحكومة التي ه مع سياسات عضائبسبب انسجام بعض ا قة املواطنني فيهعدم ث، و يف دور مجلس النواب

 ثقلت كاهل املواطن.أ قتصادية التي جراءات اال إل بسبب ا شعبيا   بدورها تلقى رفضا  

 ىل قانون انتخايبي إعن االنتخابات الربملانية يف حاجتها  وفيام يتعلق باالنتخابات البلدية فهي ال تبتعد كثريا      

: 2016النزاهة يف العملية االنتخابية )مقداد، ية و دعم الشفاف ىلإضافة اإل ب ،يتوافق مع وجهات النظر املجتمعية

91-95 .) 

 يف األردن مقومات املشاركة السياسيةاملبحث الثاين: 

املستوى االقتصادي  :منها ،من الرتكيز عىل الجوانب التي تربط املشاركة السياسية مبؤرشات متعددة ال بد      

 أونتامء للجامعات االجتامعية والسياسية املختلفة ذات الصبغة الدينية اال واالجتامعي للرسة، باإلضافة إىل 

وحتى تصبح الدولة دميقراطية ال بد من تنمية القواعد العملية للنظام الدميقراطي املتمثل يف  السياسية.

قات وتنمية العال  ،وطبيعة العالقة التي تربط الحاكم باملحكومني ،وكيفية اتخاذ القرار ،السلوك السيايس

 .التي تشجعه عىل املشاركة السياسيةالفاعلة  املواطنةالقيم املرتبطة ب اإلنسانية وتطويرها من خالل تعزيز

 .(14: ص2005)صالح، 

من تناول عدد من الجوانب الناظمة للعملية الدميقراطية التي  الة ال بد  ولضامن املشاركة السياسية الفع      

:اآليتميكن أن نوجزها عىل النحو و  ،تقود إىل املشاركة السياسية  
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أو القانون األسايس للدولة وما ينبثق عنه من قوانني ناظمة  ،املتمثل بدستور الدولة  : الجانب القانوينأوالً

 للعملية السياسية الدميقراطية:

ووجود هيئات مستقلة لتنفيذ العمليات االنتخابية بأشكالها. ،والنظام االنتخايب ،قانون االنتخاب   

 قانون األحزاب السياسية والجامعات السياسية 

قوانني الناظمة للجامعات املهنية والنقابات مبختلف أشكالهاال  

 انتخابات مجالس املحافظات مبوجب قانون الالمركزية

التحول الدميقراطي عمليةوذلك من خالل تفعيل القوانني وتعديلها لتواكب  ،صالح السيايسال : ثانياً   

 املواطنني عىل رضورة مامرسة حقهم يف املشاركة ث  ح  وذلك ب   ،ة السياسية والوعي السيايسالثقاف: ثالثاً 

.السياسية  

الثاين يف التغيري التدريجي نحو الدولة املدنية  عبد اللهوراق النقاشية لتعرب عن طموح امللك جاءت األ وقد     

وتفعيل وتعزيز املشاركة السياسية التي تضع  ،الحديثة من حيث اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي

وبشكل مينع أو يحول دون نشوب رصاعات تهدد سالمة  ،مناسب وبإطار   للتعبري عن التنوع بحرية   ؛مالمئة اصيغ  

 هذا اإلطار بيرس وسالسة. املجتمع ضمنبحيث تشرتك فئات  ،املجتمع الواحد

تتمثل  ،األوىل التي تناولت عملية اإلصالح من خالل ركائز أساسية ألربعكدت عليه األوراق النقاشية اوهذا ما أ    

باملشاركة  ا  ، معزز للملكية الدستوريةا العمل بشكل متدرج عىل ترسيخ نهج الحكومات الربملانية وفق  يف 

متمثلة باحرتام  ،تحقق متطلبات ورشوط الحوار الدميقراطي ،بية الفاعلة، مع الرتكيز عىل مبادئ أساسيةالشع
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 ،ختالفاال وترسيخ ثقافة التسامح التي تؤمن بالتعددية والتنوع و  ،واحرتام الرأي اآلخر املختلف ،اإلنسان وكرامته

 ،لتطور املجتمع ارشط   تعد املواطنة املسؤولة التي إىلإلضافة اصور اإلقصاء والعنف يف املجتمع، ب كلونبذ 

 ة يف الحياة العامة. وتعزيز الدميقراطية من خالل املشارك

 املشاركة السياسية الفاعلة، حيث جاء يف مواده ما ينص   فقد كفل الدستور األردين للمواطن ،عىل ذلك وبناء      

ومؤسسات  املتعددة املؤسسات السياسيةاسية من خالل املشاركة السييف   املواطن األردينعىل حق  

 املجتمع املدين.

عىل  م النيايب  ، حيث قد  وراث   ملك   الدستور يف مادته األوىل فيام يتعلق بنظام الحكم بأنه نيايب   وقد استهل      

 الذي وذلك للدور الهام   ، أو هيئة منتخبة من األمة؛نات النظام األساسية، مبعنى وجود مجلس نيايب  بقية مكو  

 .يقع عىل عاتق مجلس األمة

أحد أعمدة الدميقراطية واملشاركة باعتبارها عىل حرية الرأي والتعبري  ؤكد الدستور ما يوقد جاء يف مواد      

  يتجاوز حدود القانون". ( من الدستور: "تكفل الدولة حرية الرأي عىل أال  15املادة ) حيث نصتالسياسية، 

 ( نصت عىل: 16)فاملادة  ، واملشاركة السياسية؛العمل السيايس :وقد كفل الدستور األردين للمواطن ،هذا    

 .. حق االجتامع1 

 .عىل أن تكون غايتها مرشوعة جمعيات والنقابات واألحزاب السياسيةال. حق تأليف 2 

 . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها.3  
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ذلك فيام يتعلق مبجلس النواب، حيث نصت  السلطات، ويتمثلاألمة مصدر  عىل أن   1( / 24كام نصت املادة )

ب.    ،حق املرشح يف مراقبة األعامل االنتخابية أ. كذلك،" منتخبونمجلس النواب أعضاؤه “ 1( /67املادة )

، حيث أنشئت قانون الهيئة املستقلة 2( /67دة )املا ج. سالمة العملية االنتخابية. ، عقاب العابثني بإرادة الناخبني

 يع أشكالها.مترعى وترشف عىل االنتخابات بج مبوجبه هيئة

حيث تتجىل الدميقراطية من خالل القوانني الناظمة  ،املشاركة السياسية مؤرش للنظام السيايس الدميقراطي

كانت اقتصادية أسواء  ،ومدى تفعيلها وتطويرها ملواكبة املستجدات التي تطرأ عىل املجتمعات املنظمة ،لها

 الربملانية(.. )وزارة الشؤون السياسية و يةسياسأم اجتامعية أم 

 القوانني الناظمة للعملية االنتخابية ملجلس النواب األردين

 ،فقد تم ترشيع القوانني الناظمة للعملية االنتخابية "انتخاب املجلس النيايب األردين   ،ىل مواد الدستورإ واستنادا  

نشأة إمارة رشق األردن وحتى  إبان حياة السياسيةبدء الت هذه القوانني يف مراحل متعددة من تاريخ حيث مر  

 يومنا هذا. حيث ميكن تقسيمها إىل مراحل.

( تم تشكيل مجلس املستشارين 1921) رشق األردن عامإمارة وبعد االعرتاف باستقالل  ،ففي بداية عهد اإلمارة    

األردن  مبوجب القانون األسايس إلمارة رشق (1928) "أول حكومة أردنية" التي قامت بوضع قانون انتخاب لعام

( خالل فرتة مجالس ترشيعية ةاألول من خمسم انتخاب املجلس الترشيعي )ت إذ( ، )الربملان األردين  (1928لعام )

تم اإلعالن  إذ ،فيه عقد املعاهدة األردنية الربيطانية (، العام الذي تم  1946( وحتى عام )1929من عام ) ،اإلمارة

( تم نرش قانون االنتخاب ملجلس النواب 1947قالل األردن لتصبح اململكة األردنية الهاشمية. ويف عام )عن است

من عمره يف االنتخاب. وبعد وحدة  ةبلغ الثامنة عرش  ردين  أ( الذي نص عىل حق كل 1947مبوجب دستور عام )
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 استمر   ،( انتخب مجلس األمة1951)( تم إجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتني، ويف عام 1950الضفتني عام )

 تسلم( يف عهد امللك طالل، ومن ثم 1952نجاز دستور عام )إ خالل فرتة هذا املجلس تم و ( 1954حتى عام )

حتى عام  ( ملجلس األمة الثالث الذي استمر  1954عام )امللك الحسني سلطاته الدستورية، وقد أجريت انتخابات 

(1956 .) 

ليتناسب والوضع الجديد للمملكة األردنية الهاشمية بعد وحدة  صدور قانون انتخابات؛ ( تم1960م )يف عاو     

 ،(1974( ومن ثم نتاج قرارات مؤمتر قمة الرباط يف العام )1967ت الضفة الغربية عام )ل  إىل أن احت   ،الضفتني

تعديل عىل قانون ( جرى 1988) يف عام؛ وبسبب قرار فك االرتباط (1984وصدور قانون االنتخاب لسنة )

( 1986( لعام )23مبوجب قانون رقم ) (1989انتخابات عام ) إذ أجريت ،ليتناسب والوضع الجديد ؛االنتخاب

 وتعديالته.

 سمي بوهو القانون الذي  ،(1993( لعام )15( جرت انتخابات مبوجب القانون املؤقت رقم )1993يف عام )    

عىل امللحق يف تعديل جري أ  إذ ،(24) صدر القانون املؤقت رقم( 1997انون الصوت الواحد". ويف عام )ق"

 التنمية السياسية(. التعديالت. )وزارةبتقسيم الدوائر االنتخابية وإجراء بعض  القانون األصل الخاص  

 (2003( لسنة )11قانون انتخاب مؤقت رقم )(، و 2001( لسنة )34خاب مؤقت رقم )قانون انت

( لعام 6والقانون رقم ) ،(2012( لعام )25رقم ) ( قانون االنتخاب2010لعام )( 9قانون انتخاب مؤقت رقم )

القامئة بني نظام الصوت الواحد و  2016تى حو  1993ت النظم االنتخابية من عام فقد تراوح ،عليه(، و 2016)

 القامئة النسبية املفتوحة.املحلية الصوت الواحد و نسبية املغلقة عىل مستوى الوطن و ال
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تور ك الد ( فقد بني  2016( لعام )6أما فيام يتعلق بانتخابات املجلس الثامن عرش التي متت مبوجب قانون رقم )    

 مقارنة مع الدورات السابقة - توا يف هذه االنتخاباتنسبة الذين صو   ، أن  ، مدير مركز الرأي للدراساتأمني مشاقبة

ن كانت نسبة %(، ويف العاصمة عام  37.1حافظات )كانت نسبة التصويت عىل مستوى امل إذكانت متدنية،  -

 .%(83.39حيث بلغت ) %(، وقد سجلت أعىل نسبة اقرتاع يف البادية الجنوبية23.3بلغت ) إذ، التصويت أقل  

املنظومة  نتخابية فقد توافقت اللجنة امللكية لتحديثاال وفيام يتعلق بالنتائج والتوصيات املرتبطة بالعملية 

يشتمل عىل مستويني من  ،مختلط انتخايبي  متثل باعتامد نظام   ،مرشوع قانون جديد لالنتخابدة عىل مسو  

  .(https://petra.gov.jo ) ويسمى: الدوائر املحلية ويسمى:الدائرة العامة، والثاين محل   التمثيل؛ األول وطني  

 ، أن  للدراسات الرأي مدير مركز ،مشاقبة د. األحزاب السياسية يف االنتخابات فقد بني  ا فيام يتعلق مبشاركة أم      

( 6) فاز وقدمسجلني،  ا( حزب  50من أصل ) ( حزب37األحزاب السياسية التي شاركت يف االنتخابات بلغ عددها )

  %( من مقاعد املجلس.18.4، أي مبا نسبته )( مقعدا  23) ـبأحزاب 

األطباء ( مقاعد 8و ) ،( مقعدا  17) ـحاميني بامل ت نقابةفقد فاز  املشاركة النقابية يف االنتخاباتيتعلق ب وفيام    

مقاعد لنقابيني  يف حني زادت ،حيث خرس بعض النقابيني مقاعد (،8)ـ واملهندسني ب للمقاولني،( مقاعد 6)

 آخرين.

ىل عام إفيه تفعيل الدميقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب الحادي عرش  العام لذي تم   ،(1989فمنذ عام )    

 ،ومنها الدائم ،منها املؤقت ،العام الذي انتخب فيه املجلس الثامن عرش، تم إقرار ستة قوانني انتخاب ،(2016)

ناسب ورؤية امللك والنية تتجه لوضع قانون انتخاب جديد يت جرى مبوجبها مثانية انتخابات ملجلس النواب، وقد
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 مؤسسات املجتمع املدين أوأكانت  سواء   ،ريض األطياف السياسيةي   قائم عىل حوار وطنيي  ،الثاين عبد الله

 .)مركز دراسات الرأي(. األحزاب السياسية وهيئة الناخبني

 القوانني الناظمة للعمل الحزيب واألحزاب السياسية 

 املجتمعات املحليةصالح عىل التعبري عن م سياسية قادرةالورقة النقاشية الثانية الحاجة إىل بروز أحزاب  أبرزت    

هذه العملية تحتاج إىل وقت حتى تنضج،  ، وال شك أن  للتطبيق قابلةضمن برامج وطنية  وهمومها وأولوياتها

ألربع سنوات إىل مجلس النواب، ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس عىل مستوى وطني، وفق برامج متتد 

كون هناك قدرة أكرب عىل إرشاك توحصولها عىل مزيد من املقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، س

 نواب كوزراء يف الحكومة.

تعدد القوى  وتعني مرشوعية، ميقراطيةدجد إال يف األنظمة الاو تتوال  ،التعددية السياسية أساس الدميقراطية    

ويف رأي والتأثري السيايس،  واملشاركة السياسية ،ويف التعبري عن نفسها ،وحقها يف التعايش ،واآلراء السياسية

االعرتاف  :التعددية السياسية هي مها يف املنتدى العريب،أحمد صدقي الدجاين يف ورقته التي قد   الدكتور

هذا التنوع احرتام  ويرتتب عىل ر انتامء فيه ضمن هويته الواحدة،بفعل وجود عدة دوائ ،ما ع يف مجتمع  بوجود تنو  

 ومن ثم األولويات. ،اختالفات يف العقائد واملصالح وأمناط الحياة واالهتاممات وقبول أي

كان ال بد من أن  ،متباينة هدفها واحد وأيدولوجياتوحتى تنظم التعددية يف أطياف سياسية ذات اتجاهات     

 األحزاب السياسية،  فمنذ عت قواننيلذا رش   ، هدفها املصلحة الوطنية الخاصة؛فاعلة وأحزاب   تنظم ضمن كتل  

وحدتها تحت  وسوريا الطبيعة  اىل استقالل إمارة رشق األردن، نشأت العديد من األحزاب التي كانت تدعو تأسيس

أسسها  إذدأت تأخذ طابعها األردين بثم ( 1927نجاله، بدأت بأحزاب عربية حتى عام )أ حكم الرشيف حسني أو أحد 
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تنشأ وتحل يف فرتات  ،نها ذات أعامر قصريةأ من سامتها  ولكن كان ،الكالسياسيون من زعامء العشائر وامل  

 (.304: 2012،أعداد املواطنني األردنيني املنتسبني لهذه األحزاب قليلة  )فريحات وأن   ،وجيزة

من  تتضمنهوأصبحت اململكة األردنية الهاشمية مبا  ،االستقاللب يهفالعام الذي متتعت  ،(1946ويف عام )    

 ،واجهت الدولة األردنية مفهوم الدولة القانونية، حيث تطورت الحياة السياسية، ولكن هناك محطات هامة جدا  

ومن ثم صدور  ،(1950من ثم وحدة الضفتني عام )و  ،ونشأ الكيان الصهيوين ،(1948احتلت فلسطني عام ) إذ

 .(48: 2013،( )حجاج 1954انون تنظيم األحزاب عام )ق(، و 1952الدستور األردين عام )

كانت األحزاب جامعات أكرث  ،عام وحدة الضفتني ،1950ات من القرن العرشين حتى عام يمنذ منتصف األربعين    

. أو الخالفات الشخصية ،للهواء بعا  تإىل آخر كان يتنقل أعضاء األحزاب من حزب  إذ ،أنها أحزاب سياسية نم

 .(37: 1999 ،)مصالحة

 ،بدأت الدولة التكيف مع التغيريات التي طرأت عىل الدولة األردنية بعد وحدة الضفتني، فقد ازداد عدد السكان    

ازداد عدد الفنيني والتجار وضباط  إذ ،نة للمجتمعوتنوعت الفئات املكو   ،وتضخم دورها ،واتسعت مساحة الدولة

 (.40: 1999،)مصالحة .الجيش واملوظفني يف القطاع العام  

( 1952) موجب دستور عامبات من القرن العرشين حركة حزبية واضحة، فيشهد األردن يف بداية الخمسين    

وتنامي دور االتحاد  ،والثقافية التغيري يف البنية السكانية (، باإلضافة إىل1954وقانون األحزاب السياسية لعام )

ظهرت األحزاب السياسية يف األردن باتجاهاتها الدينية والقومية والوطنية  لسوفيتي بجاذبية الفكر االشرتايك،ا

يف  - نتامءات األحزاب كانتا أن   وقد كان ظاهرا   ،دولوجيتهايآ وتنوعت  ،الحزبية وازدهرت الحركة ،واليسارية

 .(304: 2012،)فريحاتخارجية  -غالبيتها 
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ويف املشاركة  ،ساهمت يف تنمية الوعي السيايس إذ ،كان للحزاب السياسية يف هذه الفرتة نشاطات هامة    

أفرزت أول حكومة حزبية  ( جرت انتخابات  1955لعام )مبوجب قانون األحزاب السياسية و ، يف الحياة السياسية

ما لبثت هذه الوزارة أن حلت بعد ثم (، 1956عام )فازت يف انتخابات ئتالفية برئاسة سليامن النابليس كانت قد ا

 أعلنت الحكومة األحكام العرفية.و  ،بوقف النشاط الحزيب (، وصدر قرار1957يف عام ) ،سنة

ومل تظهر كأداة فاعلة  ،ات مل تكن قامئة عىل التنظيم املؤسيس للحزابياألحزاب السياسية يف فرتة الخمسين    

الشاملة يف مختلف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية، كذلك مل تكن األحزاب قادرة عىل للتنمية 

 ؛إدراك واقع الدولة األردنية يف ذلك الوقت، أضف إىل ذلك عدم استيعاب األحزاب السياسية ملبدأ التعددية

 .(73: 1999،لحة)مصالسياسية أكرث مام هو مع الحكومة فكان هناك رصاع واضح بني األحزاب ا

غياب األحزاب السياسية والنشاط الحزيب يتعارض مع الدستور األردين الذي ينص يف بنوده عىل الحقوق  إن      

 كان هناك نشاط رسي   الذي تم فيه تجميد العمل الحزيب العام ،(1957والحريات، مع أنه يف الفرتة من عام )

كان هناك ارتباط بني األحزاب وأعضاء  نفسه الوقت يفللحزاب األيدولوجية والعقائدية دون غطاء قانوين، و 

 ترأس العديد من الحزبيني النقابات املهنية يف األردن. إذ ،النقابات املهنية

ة الدميقراطية بعودة نفت الحيااستؤ  إذلمشهد السيايس األردين، ل لالعام الذي كان فيه تحو   ،(1989يف عام )    

، فقد توافق الحكم (1992( لعام )32ب السياسية رقم )الحياة الربملانية، وما تالها من صدور قانون األحزا

قانون األحزاب واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عىل "امليثاق الوطني الذي مه د بدوره الستصدار 

تال ذلك تجميد ، ا( حزب  30تم تشكيل ) إذ ، إعادة النشاط الحزيبوالذي أدى إىل ،(1992لعام ) (32السياسية رقم )

العمل بقوانني الدفاع والطوارئ، والذي أعاد ترشيع العمل الحزيب، وبذلك قبلت بدورها األحزاب السياسية العمل 
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اإلسالمي  التيار :، هيتوزعت هذه األحزاب عىل أربعة تيارات رئيسة وقد، "تحت مظلة الدستور و"امليثاق الوطني

 .دراسات القدس( )مركز. والتيار الوطني ،والتيار القومي ،والتيار الشيوعي اليساري ،بكل مكوناته

حيث تم تعديل وإضافة بعض  ،(1992ال لقانون عام )عد  م  ( 2007( لعام )19لسياسية رقم )قانون األحزاب ا يعد    

من خمسني  مؤسس بدال  أصبح خمسامئة إذ ،أهمها فقرة عدد املؤسسني للحزب وكان من، املواد والفقرات

لكل محافظة، كذلك جاء يف  %(10، بواقع )األقل عىلرشط أن يكونوا موزعني عىل خمس محافظات  ،مؤسس

نتامئه ابسبب  ؛ساءلة والتعرض للمواطن واملساس بحقوقه الدستوريةاملمواد القانون ما يؤكد عىل عدم 

 .(34: 2016،مشاقبة، الخاليلة). الحزيب

فقد  يع العريب يف بعض الدول العربية،(  عىل أثر ثورات الرب2011وحراك عام ) ،بناء عىل املطالبة الشعبيةو     

ليلغي بذلك  (2012( لعام )16ب السياسية رقم )صدر قانون األحزا إذ ،(2011تم إجراء التعديالت الدستورية لعام )

ألحزاب السياسية (، ثم صدر نظام املساهمة يف دعم ا2007( لسنة )19العمل بقانون األحزاب السياسية رقم )

 هو السند القانوين لعمل (2012( عام )16قانون األحزاب السياسية رقم )أصبح  و من ثم، (2013( لعام )62رقم )

 .(http://www.jordanzad.com ،)جوردان زاد .(2012األحزاب السياسية منذ عام )

 ،استقاللية األحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية (2015( لعام )39رقم ) قانونالع األردين يف رش  س امل  كر      

وأسس  ،وطلب التأسيس ،ملتابعة شؤون التسجيل ؛وذلك بإتباع األحزاب إىل لجنة شؤون األحزاب السياسية

 تناوله هذا القانون هو محاولة الحد   وأهم ما ،الحزب وكيفية حل   ،بات والتربعاتوما يتعلق بقبول اله   ،التمويل

 .(2017نرصاوين،السياسية. )من الوصاية القانونية عىل األحزاب 
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دة قانون األحزاب الذي يهدف توصيتها فيام يتعلق مبسو   ةوأبرزت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسي    

لتوسيع  ة، واملشاركة فيها بحرية وفاعلية؛ىل تحفيز املواطنني واملواطنات عىل تشكيل أحزاب سياسية برامجيإ

ومتكني األحزاب السياسية من املشاركة السياسية من خالل خوض  ،متثيل األحزاب السياسية للمجتمع األردين

 بات.االنتخا

 الالمركزية

الدكتور هاين ك امللك عبدالله الثاين إىل رئيس الوزراء املكلف آنذا كتاب التكليف السامي الذي وجهه جاء يف

من إصدار أنظمة  عمل عىل اتخاذ الرتتيبات الالزمة،ال لعملية اإلصالح السيايس، طلب امال امللقي، واستك

  جاللته أن  بني   إذ ،خابات ملجالس املحافظات املنتخبةإجراء االنتو  ،وتعليامت رضورية لتنفيذ قانون الالمركزية

املواطنني يف يقوم عىل تعزيز مشاركة  ألنهحلقة مهمة من حلقات اإلصالح السيايس،  قانون الالمركزية يعد  

عدالة ملكتسبات ، ويحقق توزيعا  أكرث هم يف تطوير وبناء قدرات املحافظاتصنع القرار التنموي؛ مام يس

 (http://www.pm.gov.jo (ولة الدكتور هاين امللقي(د إىل التنمية. )كتاب التكليف السامي املوجه

األوىل يف  املجالس املحليةوبناء عليه أجريت انتخابات  ،2015لسنة  (49وكان قد صدر قانون الالمركزية رقم )    

وأمانة  فظات، والبلديات، واملجالس املحلية،تي شملت انتخابات مجالس املحا، وال15/8/2017 البالد يف

م يت االنتخابات رسميا   "انتخابات الالمركزية" وذلك يف مسعى إليجاد حل  بـ عامن التي تحكم العاصمة. وقد س 

 .لرتك ز الرثوة والسلطة السياسية يف العاصمة
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عن مركز صنع  عىل أنها تفويض اإلدارة املركزية للسلطات املحلية بعيدا   تعريفها أكادمييا   الالمركزية ميكن    

  املحل   القرار، فيام تطرحه الحكومة عىل أنه تعزيز مشاركة املواطنني يف صنع القرار عىل املستوى

(https://carnegieendowment.org). 

عن  وتحديد أولوياتها االستثامرية بعيدا   ،تاعمل عىل متكينها من صناعة القرار يتطبيق المركزية املحافظات  إن   

 ء، ونقلها إليها من خالل مجالس مختصة يف كل منها.لوزرا، عرب رئاسة ا”العاصمة“املركز 

ن وتهدف الالمركزية إىل     وتوزيعه عىل املحافظات  ،تخفيف الضغط عىل السلطة التنفيذية يف العاصمة عام 

 .الهيئة املستقلة لالنتخاب(منها. )التي يفرتض أن تكون األقدر عىل اتخاذ القرارات املناسبة لكل 

عنى بتوفري املناخ املالئم لتشجيع قانون مجالس املحافظات، ويهدف إىل إيجاد مجالس يف املحافظات ت       

وتطويرها يف املحافظات، والعمل عىل توفري أفضل الخدمات االستثامر، واملحافظة عىل ممتلكات الدولة 

والتنسيق يف حاالت الطوارئ، وتنفيذ سياسة  ،للمواطنني، واتخاذ التدابري الالزمة لحامية الصحة العامة والبيئة

ف املجلس للوظائ ، حيث يتفرغعىل أداء مجلس النواب الالمركزية تؤثر بشكل إيجايبي  الدولة، كذلك األمر فإن  

 :منحلية باالهتامم بشؤون املحافظات تقوم املجالس امل والترشيع إذ ،الرقابة :وهي ،طة بهو املن األساسية

 .(ar.ammannet.net.news، 2015 ،. )عز الدين الناطورومطالب املواطنني ،وخدمات ،بنية تحتية

 مؤسسات املجتمع املدين 

 ،فاعلة "بروز أحزاب وطنية الرسعة والنجاح يف تطبيق املتطلبات الثالثة: جاء يف الورقة النقاشية الثانية: "إن    

 " تشكلتطوير األعراف الربملانية من خالل تطوير النظام الداخل ملجلس النوابو  ،تطوير عمل الجهاز الحكوميو 

قراطي يف نظامنا يف عملية االنتقال الناجح نحو الحكومات الربملانية، وهي أساس التحول الدمي عنرصا  أساسيا  

سيرتتب عىل العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا  ،السيايس. وخالل مرورنا يف عملية االنتقال هذه
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من  . انطالقا  (2013الورقة النقاشية الثانية،  الثاين، عبد الله). ل مسؤوليات جديدة"وتحم   ،لعب أدوار مختلفة

ها يف عملية التحول ر ذلك سوف تتطرق الباحثتان لعرض موجز عن أهمية مؤسسات املجتمع املدين ودو 

 .السيايس

مع الثورة الصناعية  لغربية، الدول الرأساملية الغربية،وروبا ايف دول أ  مؤسسات املجتمع املدينظهرت     

فهي خربة شهدت ثورات صناعية وتكنولوجية  ؛والتاسع عرش ،الثامن عرش ني:والفكرية التي ظهرت يف القرن

 .(162: 2005حيث كان لها دور فاعل يف جميع مناحي الحياة )إبراهيم,  ،وسياسية ومعرفية وثقافية

إصدار الترشيعات الالزمة لتنظيم املشاركة السياسية من خالل بارزا  يف  هتامما  ع األردين ارش  أوىل امل  وقد    

"بأنها مجموعة من املؤسسات  ف مؤسسات املجتمع املدينعر  حيث ت  ، مؤسسات املجتمع املدين

ملتزمة يف ذلك  ،لتحقيق مصالح أفرادها ؛بني األرسة والدولة الحرة التي متل املجال العام   والتنظيامت التطوعية

 .(13 :2002تسامح واإلدارة السليمة للتنوع والخالف" )غرايبة, لوا بقيم ومعايري االحرتام والرتايض

منها الركن التنظيمي املؤسيس، وهي  ،من األركان يقوم مفهوم مؤسسات املجتمع املدين عىل عدد  و    

تهدف إىل  ،فهي تعرب عن قوى ورشائح اجتامعية ؛اختياري   املؤسسات التي ينضم إليها األفراد بشكل طوعي  

من  ،أو أمام جهات أخرى تقابلها ،م الدولةأما سواء   ،والدفاع عن مصالحها ،تحقيق مصالحها املادية واملعنوية

من أبرز أركانها أنها جامعات ليس لها ارتباط  فإن   ،كذلك األمر مؤسسات مجتمع مدين أخرى، قوى وتنظيامت أو

املجتمع املدين تضعف الروابط السابقة  كنتيجة لتطور النسب أو الدين. وأ  ،القرابة :باملوروث القائم عىل معايري

عن  استقالليتها من أركان منظامت املجتمع املدين لصالح روابط املصلحة واالنتامء للدولة. أضف إىل ذلك أن  

لها ارتباط  نفسه الوقتيف و  ،كونها ناشئة مببادرات فردية أو جامعية لها استقاللية مالية الدولة أو الحكومة؛
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هذه املنظامت قامئة عىل القيم واملعايري األخالقية التي تلتزم بها نحو  وكذلك األمر فإن   نسبي مع الدولة،

 .(159: 2005 ،)إبراهيم. وفيام بينها كمؤسسات مجتمع مدين ،واملجتمع يف الدولة ،الدولة

 ،نحو القضايا الوطنية والقومية والدولية يف توجيه الرأي العام   إن مؤسسات املجتمع املدين لها دور هام      

 ناع القرار السيايس لتحقيق مصالح مهنية ووطنية وقومية.والضغط عىل ص  

وهي يف مجموعها مؤسسات  ،مؤسسات املجتمع املدين يف األردن لها دور واضح يف اإلصالح السيايس    

والجمعيات  ،واالتحادات ،كالنقابات :ميةوجمعيات ثقافية وسياسية غري حكو  ،حركات اجتامعيةو  ،تضم منظامت

كتساب  ثقافة اوتساعدهم عىل  ،جميعها مؤسسات  تعرب عن آراء األفراد املنتمني إليهاو الثقافية واملهنية، 

يف الحراك  بارزا   ومبا أن الدستور قد كفل وجودها فهي تلعب دورا   حقوقهم وواجباتهم اتجاه املجتمع،ومعرفة ب

فهي  تساعد يف التغيري والتحديث؛ ولها برامج متنوعة ؛ فهي تعرب عن اتجاهات متعددة،االجتامعي والسيايس

وتفتح أفق  ،مؤسسات تعزز أدبيات املشاركة الفاعلةاألفراد والتعبري عن تطلعاتهم، لطرح آراء  ان فرص  منابر تؤم  

. ومنترشة يف أنحاء اململكة ،فهي يف تزايد ؛وعقد مؤمترات وندوات ،من خالل ما تقدمه من دراسات الحوار

 .(46: 2016،)مقداد

حيث نصت  ،من أهم مظاهر املشاركة السياسية املنظمة والفاعلة فهي تعد  ، أما فيام يتعلق بدور النقابات    

الدستور األردين " للردنيني الحق يف تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية  ( من2الفقرة ) (16)املادة 

      وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور". ،لميةووسائلها س   ،عىل أن تكون غايتها مرشوعة
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  النقابات

ات الحزيب منذ الخمسيني  وكان لها فعالية ملحوظة بسبب تجميد النشاط  ،يف الدولة األردنية ها مبكرا  شوؤ جاء ن    

من  هامي  ومل الفراغ السيايس خاصة بدعم   ،ها النقايب  ات القرن املايض، حيث عزز ذلك دور  إىل مطلع تسعيني  

. بحكم الدراية السياسية والخلفية الفكرية الذين كانوا وما زالوا يتمتعون مبوقع ودور هام   قادة العمل النقايب  

 (.78: 2012،)العكش

واملحافظة عىل  نيني يف مجال عملهم،ه  ل وامل  ام  ها تنظيم الع  ت  هم  فباإلضافة لكون النقابات مؤسسات م       

فالنقابات قوة  ؛وضامن حياة كرمية لهم وألرسهم بعد تقاعدهم ،وتحسني ظروفهم ،رشوط استخدامهم

نتسبيها يف يف التعبري عن رأي م   ا  هام   ا  كام أن النقابات املهنية متتلك دور  دافها ومصالحها،ضاغطة لتحقيق أه

 .(78: 2016خاليلة , ، )مشاقبة .والدولية ،واإلقليمية ،الوطنية :القضايا السياسية

 الجمعيات

نتخب  عام بدأت مالمح الحياة السياسية تظهر بشكلها الجديد مع تطور البنية الترشيعية مع مجلس النواب امل    

 كان مدخال   ،إذوالعمل عىل توطيد التعددية السياسية وحرية التنوع الفكري، وصدور امليثاق الوطني ،م1989

 ،حقوق اإلنسان :منها ،والخريية والهيئات الثقافية بتنوع  اهتامماتها ةلتأسيس الجمعيات بأشكالها املهني

يات مبختلف الترشيعات الناظمة لعمل الجمع بأن   علام   ،والتثقيف بحقوق املواطن االقتصادية ،والدميقراطية

( لعام  51وقانون الجمعيات رقم ) ،(1966( لعام )33شكالها وأهدافها كانت بصدور قانون الجمعيات رقم )أ 

والتنمية  ،نرش الثقافة املجتمعية :ة املنوطة بها، مثل الوظائف واألدوار الرئيسبني   إذ ،( وتعديالته2008)
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 ،مع العامل الخارجي   وتوثيق عالقات الود   ،التجنيد السيايسباإلضافة إىل  ،وتقديم الخدمات العامة ،االقتصادية

 (324: 2016)مقداد، ومتابعة قرارات الحكومة ورصدها.

 ،هنيةلية م  ام  ونقابات ع   ،حزاب سياسية، وقانون أ قانون انتخاب :من ،الترشيعات الناظمة للعمل السيايس إن      

وتعديالته أوجدت البيئة املناسبة لدعم  1952ومؤسسات املجتمع املدين التي رشعت مبوجب دستور عام 

ودعت  ،الوتشجيع املشاركة السياسية، وقد وضعت األوراق النقاشية خارطة الطريق للعمل السيايس الفع  

لوصول باألردن إىل دولة بالعمل السيايس ل لالنخراطمبختلف انتامءاتهم الفكرية  األردنينياملواطنني 

 قراطية. مياملفهوم العرصي للددميقراطية ب

 ضوء األوراق النقاشية امللكية ومأسستها يفرؤية نحو متكني الدميقراطية املبحث الثالث: 

الهدف  وإرساء نهج الحكومات الربملانية إلنجاز التحول الدميقراطي يشكل التطور السيايس يف األردن    

حرية التعبري التي تقود  :منها، و يرتبط مبجموعة من القيم الواجب توافرها يف املجتمع األردينسايس الذي أل ا

وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بني  ،سيادة القانونو  ،والتسامحالتعددية، و ىل التنافس عرب صناديق االقرتاع، إ

 ألحكام الدستور. بالواجبات وفقا   االلتزاملحقوق الراسخة لجميع املواطنني، و السلطات، إضافة إىل حامية ا

األقلية ، واحرتام حقوق غلبيةرادة األ إااللتزام من قبل الجميع باحرتام  أن   د عىليتنبع أهمية هذه القيم للتأك    

عمل مؤسسات ، و النظام االنتخايب  ، و قانون االحزاب :بالتطور الذي يحصل عىل كافة املستويات من مرتبط

 ىل تحقيق الحكومة الربملانية عىل أسس حزبية. وصوال  إ، املجتمع املدين  
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هذه املشاركة يتم مبعزل عن املشاركة الفاعلة واملسؤولة من قبل املواطنني، و هذا التطور املنشود ال     

،  يف صنعبغية االشرتاك  امرسات التي يقوم بها املواطنون؛مجموعة من املتتمثل يف  القرار السيايس 

 .من الضغط الذي قد متارسه السلطة عليهم خاليا   اشرتاكا  بة تنفيذه، وتقييمه، وتنفيذه، ومراق

نه املحصلة النهائية لجملة من العوامل  من إدراك أ د  ال ب  وحتى نصل مبفهوم املشاركة إىل التطور الذي نريده     

 ردين  يف تحديد بنية املجتمع األ  تتضافراالقتصادية واملعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية التي و االجتامعية 

عالقات االجتامعية واالقتصادية التوافق بني منط ال ويعد  ، عملهامونظامه السيايس وسامتهام وآليات 

فرصة عمل  املشاركة االقتصادية املتمثلة يف وذلك من خالل ،املشاركة دليال  عىل املدنيةمبدأ والسياسية و 

يف صنع القرار،  بآلياتها املختلفةواملشاركة السياسية  املوضوعية،م العلوم واملعرفة التقنية و وتقد  

لثقافية عىل أساس املبادرات وتنمية البيئة، واملشاركة ا ،املشاركة املجتمعية والتطوع بهدف خدمة املجتمعو 

 املؤسسات.و اإلنجازات التي تهدف يف مجملها إىل التمكني الدميقراطي، وتحقيق دولة القانون و 

، وجعلها قناعة ثابتة راسخة عند ليهاسس الدميقراطية التي نسعى إأ  فإنه وإلرساء  ،ما سبقإضافة إىل     

ل املسؤولية وتحم   ،املواطنة الفاعلة ، وللوصول إىلالفئات العمريةاملواطنني يف كافة املستويات و 

صالح آليات هذا اإل صادي واالجتامعي و  من تحقيق رشوط اإلصالح السيايس واالقتد  ال ب  ، االجتامعية والوطنية

ذلك من ، و صالح الدميقراطي  ذي يؤدي إىل اإل لاوين صالح القانه، واإل اجتثاثالفساد و ومحاربة  ،لة باملساءتتم  

 .(2013)العتوم،  .ىل الحكومة الربملانيةالتي تقود يف النهاية إ خالل التعديالت الدستورية

ن خالل تقدميها للتعديالت الدستورية امللكية لتحديث املنظومة السياسية م  وهذا ما أوصت به اللجنة     

 .املتعلقة بقانوين االنتخاب واألحزاب وآليات العمل النيايب  قرتحة امل  
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وباألخص  ،مؤسسات املجتمع املدين  ، يف السيام الشبابة النخراط املواطنني، و النسبة العام   تدين    إن       

ىل ، ويعود ذلك إعيقات التي ترافق مسرية الحياة الدميقراطية يف األردنبرز امل  أ من  تعد  األحزاب السياسية 

ضعف بنية املجتمع املدين من خالل املجتمع يف تكريس هذه الصورة  همأسفقد  ؛العواملالعديد من 

 عليه الذي تسيطرر الواسع الدو  مقابل وذلك ،1989رغم االنتشار الكبري لهذه املؤسسات بعد عام  ،ومؤسساته

قطاع عريض من املواطنني، هذا باإلضافة إىل الوعي بأهميته لدى ، و وغياب مفهوم املجتمع املدين ،الدولة

يف  سايسي ؛ وذلك لعدم وجودها كرشيك أ طار العملية السياسيةساس بعدم أهمية األحزاب السياسية يف إحاإل 

عطاء الثقة للمؤسسات ، مقابل إ فية املحيطة بهايف ظل ضعف البيئة القانونية والثقا العمل السيايس  

 عضاء الحكومات.يار أ يف اخت، و مثل السلطة الترشيعيةفيام يتعلق بانتخاب م   خصوصا  ، و التقليدية للمجتمع

 ىل إيضا  عزى أ ا ي  من  ، وإ نفا   ذكره آ حزاب ال يقترص فقط عىل ما تم  يف املشاركة السياسية من خالل األ القصور  ن  إ     

 .نيا عىل طرح برامج قابلة للتحقيق، وجاذبة للمواطنقدرة األحزاب ذاته مدى

  يفتغري   ، يرافقهر يف تركيبة البنية االجتامعيةر عىل القوانني الناظمة للحياة الدميقراطية يلزمه تطو  التطو   ن  إ     

، لغاء القيود املفروضةوعدم إ، فيام يتعلق بعدم ثقة املواطنني بالحكومات طرافالثقافة السائدة من كل األ 

املجتمع املدين للسيطرة عليها وإخضاعها  صدار الرتاخيص ملؤسسات، وإ جراءات التنظيميةاملتمثلة يف اإل 

 .للدولة رشاف الرسمي  لل 

ىل الشارع ، أخذ منحى الخروج إام عند الشبابالسي   ،التحرك نحو املشاركة السياسية فإن   ضوء ما سبق، يف    

وأسايس  حوري دور م   مع فشل أن يكون هنالك ،ىل تحقيق مطالبها، تسعى إمبارشة عىل شكل حراكات شبابية

 يف الحياة الحزبية مع وجود القيود عىل البيئة املحيطة مبؤسسات املجتمع املدين. للشباب
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مؤسسات املجتمع زاب السياسية، و ة للشباب يف األحمن تفعيل املشاركة العام   د  ال ب   ،وبناء  عىل ذلك    

وذلك من خالل تخريج قيادات شبابية  ،من خالل تحسني البيئة املحيطة بعملية املشاركة السياسية ،املدين  

، مية لالختالفاتل  دارة الس  ، واإل ال عن طريق تعزيز روح التسامح، والتي لن تتم إ قادرة عىل العمل السيايس ،مميزة

صالح ، وإ وتعزيز مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وسيادة القانون ،من خالل االلتزام بالدستور ال  والتي لن تتأىت إ 

عن الجهوية والطائفية وغريها  بعيدا   واملشاركة يف األندية الرياضية والشبابية ،وتعزيز الثقافة املدنية ،التعليم

قة النقاشية السابعة التي تسلط الضوء ور ال وهنا تأيت يق بناء املجتمع والدولة املدنية.عمن التفريعات التي ت  

ت التعليمية والشبابية املختلفة التي بدورها عىل أهمية التعليم ودوره يف إعداد املوارد البرشية يف املؤسسا

 يف عملية التمكني املنشودة. ا  تسهم بشكل كبري جد

، قابلة للتطوير ثابتةراسخة  تكون قوانني عرصية بحيث ،يضا  من ترشيع القوانني الناظمة للحياة املدنية أ د  وال ب      

له وتوفر  ،السياسية وما ينبثق عنه من أنظمة وتعليامت تدعم العمل الحزيب   حزابانون األ ق :منهاو ، والتعديل

عىل  ، بحيث تعمل هذه األحزابي مطالب الشارع األردين  وتلب   ،عىل أن تكون توافقية ،ا  مالي   ا  قانوني   طاء  غ  

واألخذ  ،وتحقيق أهدافهم ،لتنسيق مطالبهم ا  إيجابي   ا  هوج  تكون م  و  ،فئة الشباب ، وال سي اماب املواطننياستقط

يقبلها   من تجسيد شعارات واقعيةد  فال ب   اتجاه املجتمع، تهام  وبدوره يقع عىل عاتق األحزاب م   .بأفكارهم

وأن  ،أن تعمل عىل تضييق الفجوة مع املجتمعو  ،للمواطننيطرح برامج وطنية جاذبة وعىل األحزاب  ،املجتمع

يف الدولة  أسايسي  ، وال بد من وجودها كرشيك  مصلحة الحزب الضيقة قة فو الوطنية العام   تكون املصلحة

 .األردنية
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 ،عامي  أفراد املجتمع األردين بشكل   ع انخراطشج  ي   ،توافقيي  من ترشيع قانون   د  ال ب   ،وفيام يتعلق بقانون االنتخاب    

يتوافق مع قانون ينسجم و ، قانون انتخاباركة من خالل الرتشح أو االنتخابيف املش ،خاصي  بشكل   الشبابو 

 املنشود. عزز النهج الدميقراطي  أهميته واعتباره، وي   يعيد للعمل الحزيب   بحيث ،األحزاب

 مديني  جتمع  م   النقابات لتعزيز بناء   من إعطاء الحرية لتشكيل الجمعيات و د  فال ب   ا مؤسسات املجتمع املدين  أم      

 .فاعل  

ونقابات ن أحزاب وجمعيات م   ،ناط مؤسسات املجتمع املدين  ت   ن أن  م   د  ال ب   ،للدميقراطية وتجسيدا   ،وأخريا      

 .املؤسسات يف حالة مخالفتها للدستورلدولة يف هذه ل ل  عىل أن يكون تدخ   ، بالقضاء،نيةه  لية وم  ام  ع  

مت اللجنة امللكية لتحديث املنظومة فقد قد   ،عيق املشاركة السياسيةولتغيري هذه الصور النمطية التي ت      

قرتحة، بإضافة فقرتني حول متكني الشباب واملرأة للامدة السادسة من السياسية التعديالت الدستورية امل  

 نتخاب واألحزاب.اال ما يتعلق مبشاريع القوانني الخاصة ب ذكر سابقا  الدستور، باإلضافة كام 

حيث هدفت التعديالت األخرية إىل  ،ة لهذه الدراسةم  ه  نتائج م   2022وميكن اعتبار التعديالت الدستورية األخرية     

الدستوري األردين منذ ملواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام  ؛تطوير آليات العمل النيايب  

 ، ومن خالله تم  والحياة السياسية بشكل عام   عزز منظومة العمل الحزيب  ي  ومبا يخدم  ،1952صدور الدستور عام 

ومنح ثلثي أعضاء املجلس حق  ،وتقييم أدائه سنويا   ،يف اختيار رئيس املجلس اب الحق  أعضاء مجلس النو   منح  

وإناطة صالحية اإلرشاف  ،تأثريات سياسية ن أي  اب السياسية وحاميتها م  إقالة رئيسه، فضال  عن تحصني األحز 

عزز مبادئ مبا ي   ،كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة ؛عىل تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة املستقلة

حكومية، وتوحيد االجتهاد القضايئ الصادر يف الطعون  تأثريات   العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي  
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مة يف صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بني املرتشحني قد  امل  

حظر وتشديد القيود عىل الترصفات واألعامل التي ي   ،لالنتخابات النيابية، وتكريس قاعدة عدم تضارب املصالح

 .أثناء عضويتهم يف األعيان والنواب القيام بها عىل أعضاء مجليس

تدعم املواطنة الفاعلة  ،خارطة الطريق نحو ترسيخ الدميقراطية كأسلوب حياة ق النقاشية امللكيةوتبقى األورا    

سيادة القانون الذي  تؤكد ،من عملية اإلصالح السيايس اأساسي   ا  هذه األوراق جزء تعدحيث  ،يف عملية املشاركة

  .ه الورقة النقاشية السادسةيلإ عامد الدولة املدنية التي تستند ألحكام الدستور الذي أشارت يعد
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  ن  عملهمامرسة يف  ههنقات التي تواجواملعو   الفلسطينياتيات اإلعالمالرضا الوظيفي لدى 

  محمد أحمد إنجاص
 جامعة الرشق األوسط  - أ.د. عزت محمد حجاب

 امللخص 
قات التي ، وتحديد املعو  الفلسطينياتيات اإلعالمالتعرف عىل املناخات التي تعمل من خاللها  إىل هدفت الدراسة     

، واعتمدت حي  س  املم  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي   .هن  تعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لديوال ،ياتاإلعالمتواجه 

( 180) :ياتاإلعالممن  عشوائية وزعت عىل عينة  الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث،

 .م2020للعام  الفلسطيننينقابة الصحفيني  جل  ب س  حسم  ،إعالمية (206)أصل  من ،إعالمية

 اإلعالم مهنة يرى املجتمع أن  ولإلعالميات،  ي  سم  وال االستقرار العائل   عىلتؤثر  اإلعالم مهنة أظهرت نتائج الدراسة أن  و     

ية للنساء من خالل اإلعالمية ال تراعي االحتياجات اإلعالم املؤسسات ، وأن  ي  أو السم  تؤثر عىل استقرار الصحفية العائل  

نظرة التقليدية ثقافة املجتمع وال ال تتناسب والظروف االجتامعية للمرأة الفلسطينية، وأن   فرض ساعات عمل ومهام  

 .اإلعالمة يف مجال قات عمل املرأ معو   هم  لعمل املرأة تعد  واحدة من أ 

ييم الداء يف عدم وضوح أسس تق فتتمثل يف يف عملهن  يات اإلعالمقات اإلدارية التي تواجه املعو   أهم  ا أم       

، إذ بني الذكور واإلناث ، وخصوصا  وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم العادل والتمييز بني املوظفني ية،اإلعالماملؤسسة 

   ية.اإلعالمذلك من نقاط ضعف املؤسسة  يعد  

 ية مبني  اإلعالمالعمل يف املؤسسة  سري يات هو أن  اإلعالمهنية التي تواجه عيقات امل  املم  أهم   إىل أن   النتائجشارت وأ      

ال توجد عدالة فيام  أنهو  . يؤثر عىل مصداقية العمل الصحفيمام وتوجهاته؛ يةاإلعالمنتامءات مالك املؤسسة عىل ا

العديد من  نم يات يواجه  اإلعالم أن  كام ها.  فيية التي يعملنم اإلعالميتعلق بنظام الرتقية لإلعالميات داخل املؤسسات 

كان هذا التقدير أمميز، سواء  نجاز عند القيام بأداء   عىل تقدير الداء واإل ال يحصلنم  أشكال التمييز عىل أسس جندرية، وأنهن  

 .ا  معنوي أم ا  مادي
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وذلك  ،ينياإلعالمز والرتقية مقارنة مع زمالئهم يف تقدير الداء والتمي   عدم عدالة   نم يواجه  الصحفيات  أن   النتائج نتوبي       

يتم من  يات اإلناث، أو نتيجة عدم وضوح السس التياإلعالميني الذكور و اإلعالمنتيجة التمييز عىل أسس جندرية بني 

 . خاللها الحصول عىل ترقية

عدم أظهرت  يف حني، عطى لهن  الحوافز والرواتب التي تم  عن راضيات الفلسطينياتيات اإلعالم أن   وأبرزت النتائج     

وبذلك ال ميكن للمرأة  ؛يات من حيث العالواتاإلعالموهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف  عن نظام العالوات؛ رضاهن  

 من دخلها. ا  جزءعىل العالوات باعتبارها  أن تعتمد

 الصحفية املؤسسة توفر ما تحتاجهم  ، وأن  مكان العمل داخل مؤسساتهن   عنيات راضيات اإلعالم ىل أن  إأشارت النتائج و      

 .من القيام بعملهن   ؛ لتمكينهن  دوات وأجهزةمن أ 

نها وتتضم   ،هن  يلإلة و املوك هام  املم  عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى إىل أن   –أيضا   -أشارت النتائج و      

هذا  لهن   بالتحدي الذي يشكله ، وإميانهن  تقان عملهن  من خالل إ  مرتفعة ، كانت بدرجةداخل مؤسساتهن   وظيفتهن  

 . العمل

لة إليه؛ و املوك هام  ويجعله ينفذ املم  ،عدم توفر نظام الحوافز يف املؤسسة يحبط املوظف النتائج أن   أظهرتكام      

 ودون كفاءة. ،اإلبداع إىلوجود ما يدفعه  ب دونلنها مجرد وظيفة يتطلب منه القيام بها فحس  

 عيقات، وتعزيز دورهن  دون مم  ملامرسة عملهن   ؛توفري الظروف املالمئة لإلعالمياتوصت الدراسة برضورة وأخريا ، أ     

 ن  حق الرتقية إذا كان أداؤهن  ، ومنحهلديهن   ت تدريبية لزيادة الكفاءةيف دورا إداريا  بني زمالئهم من خالل إرشاكهن  

 يستحق ذلك.

 . ياتاإلعالم عمل، معوقات يف فلسطنييات اإلعالمالرضا الوظيفي،  الكلامت املفتاحية:
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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

التي اهتمت بها البحاث يف مجال علم النفس التنظيمي يعد الرضا الوظيفي أحد أشهر املواضيع      

(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 

(Loyalty .للمؤسسة الصحفية التي يعمل لديها )  

؛ نظرا  لتأثريه عىل نجاح كافة املؤسسات الصحفية االرضا الوظيفي من الجوانب الساسية التي تعمل عليه ويعد       

مؤسسة صحفية أو  ( يف نجاح أي  Integral Roleفالرضا الوظيفي يلعب دورا  أساسيا  ) وشهرتها؛ املؤسسة

 إعالمية.

ات من القرن العرشين، وذلك ي  االهتامم مبوضوع الرضا الوظيفي يف مجال العلوم اإلدارية يف العرشينبدأ      

 Altonلتون مايو )أ ا  عىل يد  فيها ركنا  رئيسبظهور مدرسة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة التي ميثل العنرص البرشي  

Mayo)  تؤثر تأثريا  كبريا  عىل اإلنتاج، ومن  ميكن أن   البرشي  طبيعة العنرص  ، وهذه املدرسة تقوم عىل افرتاض أن

وتشجيعهم وتكيفهم مع التنظيم، وإشباع  ،ثم فإن زيادة اإلنتاج ميكن أن تتحقق من خالل فهم طبيعة الفراد

العمل واإلرشاف يف تأثريها عىل الرضا  بيئةحاجاتهم املعنوية واملادية، كام ركزت هذه املدرسة عىل أهمية 

 (.107، ص2016في للعامل )صالح، الوظي

كام أسهم علم اإلدارة يف ترسيخ مفاهيم الرضا الوظيفي، وذلك عندما تناول مفهوم اإلدارة الناجحة التي تهدف      

ية التي اإلعالم(، وتدعيم التعاون بني الصحفيني واملؤسسات Mutual Confidenceإىل تعزيز الثقة املتبادلة )

 يعملون لديها. 

ية أن تعمل عىل تحسني ظروف العمل الخاصة اإلعالمللمؤسسات  هم  أنه من املم  وقد أكد العديد من الباحثني     

الذين سيسهمون بدورهم  ،للمساهمة يف خلق مستويات أعىل من الصحفيني الراضني عن عملهم ؛بالصحفيني  

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.  
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performing their jobs. 
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لروح املعنوية املرتفعة، كام أن الرضا من الكفاءة واية وإنجاز مهامها بقدر أكرب اإلعالميف نجاح املؤسسة 

فالفراد الذين  (؛Performanceوالداء ) ،(، والدوافعLeadershipالوظيفي يرتبط بشكل مبارش مع القيادة )

بل إنهم كذلك  ،يشعرون بالرضا الوظيفي داخل مؤسساتهم ليسوا فقط الكرث قدرة عىل اإلنجاز والداء املتميز

 .وأكرث انتامء   ،مل أكرث إيجابيةقادرون عىل خلق بيئة ع

 emotional( بأنه " حالة عاطفية )Lockeفه لوك )عر   ،من أكرث التعريفات استخداما  للرضا الوظيفي ويف واحد       

stateالعمليةة عن عمل الفرد أو خربته ( ممرضية أو إيجابية ناتج.)Anchustigui, 2016, p.16( . ، ويتضح من تعريف

، حيث أشار إىل أن معظم العلامء والباحثني سواء عىل أهمية العمليات العاطفية واملعرفية عىل حد  لوك التأكيد 

بالرضا  ة يف البناء املعريف الخاص  نات الهام  يف الرضا الوظيفي يعتربون الجانب العاطفي واملعريف من املكو  

 الوظيفي.

ولياته، ويتعلق الجزء اآلخر منها بالعمل ومتطلباته ومسؤ ق جزء يتعل الرضا الوظيفي بكثري من العنارص، يتأثر     

جزءا  آخر من هذه العنارص يتعلق بالجوانب  بالفرد نفسه وشخصيته ودوافعه وانفعاالته ورغباته، يف حني أن  

ا إىل ومعرفتنا بهذه العنارص وتفهمها متكننا من تحسينها وتطويرها واالرتقاء به    االجتامعية للوظيفة أو املهنة. 

الرضا الوظيفي ينقسم  يرى البعض أن    املنتج املستمتع بأداء عمله، إذاملستوى الذي يضمن لنا إيجاد الصحفي  

للفرد نحو عمله ككل، والرضا النوعي الذي يشري إىل رضا  الذي يعرف بأنه االتجاه العام   هام: الرضا العام   ،إىل نوعني

هم عىل عىل حدة، وتتمثل فائدته يف متكني الباحثني من أن يضعوا أيديم  كل   ،الفرد عن كل جانب من جوانب عمله

 العنارص التي تسهم يف خفض الرضا أو زيادته.

الدخل أو الراتب، وظروف  منها: ،هناك العديد من العنارص التي تؤثر يف الرضا الوظيفي وقد وجدت الدراسات أن       

 Administrationمالء، والعالقات مع الرؤساء، وسياسات اإلدارة )(، والعالقات مع الز Work conditionsالعمل )

policies ،)،كام أن هناك عنارص أخرى تؤثر يف الرضا الوظيفي تتعلق بالجوانب  وفرص التقدم )الرتقي( يف املهنة
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، وتحديد الفلسطينياتيات اإلعالملعمل التي تعمل فيها تحاول هذه الدراسة التعرف عىل بيئة ا ،وعليه      

 درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به. ومعرفة ،ياإلعالميف العمل  هن  املعوقات التي تواجه

 الدراسات السابقة

ىل مستوى التي هدفت إىل التعرف ع) Almuqabila 2011دراسة ) :لجاي بحثت يف هذا املمن الدراسات الت     

وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات )املؤهل  ،ام كرة القدم العاملني يف الردنك  الرضا الوظيفي لدى حم 

ستخدم الباحث املنهج الوصفي وقد ا .وسنوات الخربة( يف الرضا الوظيفي لديهم ،والدرجة التحكيمية ،العلمي

ختيارهم بالطريقة تم ا 2011-2010ملوسم كرة القدم  ( حكام  125الدراسة من ) نت عينةلجمع البيانات، وتكو  

)ظروف العمل وطبيعته، : مجاالت ةموزعة عىل خمس ،( فقرة34ستبانة تكونت من )، حيث أجابوا عىل االعمدية

 أن املستوى العام   نتائجوقد أظهرت الاملكافأة )املردود املادي(، العالقة مع الزمالء، الحوافز، العالقة مع اإلدارة(. 

كان  ،والعالقة مع اإلدارة ،ن مستوى الرضا الوظيفي يف مجايل العالقة مع الزمالءمتوسطا ، وأ للرضا الوظيفي كان 

كذلك  .والحوافز واملكافأة واملردود  املادي ،ظروف العمل وطبيعته :مرتفعا ، يف حني كان متوسطا  يف مجاالت

املؤهل  :متغرياتية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

 .وسنوات الخربة ،والدرجة التحكيمية ،العلمي

  Laabboorr  CCoonnddiittiioonnss  ooff  YYoouunngg  JJoouurrnnaalliissttss  iinn راستهمن خالل د( Surigao ،2013سوريجاو ) وقد هدف     

RRoommaanniiaa   ية يف اإلعالممعرفة الصعوبات التي تواجه عمل الصحفيني الشباب يف رومانيا يف املؤسسات  إىل

من خالل استبانة وزعت عىل مجموعة من الصحفيني الشباب ، عىل املنهج الوصفيمعتمدا   عرص اإلنرتنت

الصحفيني الشباب الرومان يعملون  أظهرت النتائج أن  وقد . يةاإلعالمالذين يعملون يف املؤسسات  الرومانيني

لعدم  ؛علقون أهمية لالنتامء إىل نقابة مهنيةساعة يف السبوع، وال يم  60ـ مقابل أجور منخفضة، ويعملون ل
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ورصف رواتب عادلة  ،التزامها بحقوق الصحفيني. وأوصت الدراسة برضورة مراعاة توافر العمل الالئق للصحفيني

 .العمل السبوعي   والتقليل من عدد ساعات ،لهم

هدفت حيث   ،،ععممللههنن    يفيف  ممججاالل    ررؤؤييةة  االلصصححففييااتت  ااململرصرصييااتت  للننففسسههنن     حول فقد قام بدراسة (2014العزب ) أما     

ية التي يتعرضن سم للضغوطات املهنية واملجتمعية وال إىل معرفة مستوى تقييم الصحفيات املرصيات الدراسة 

 نسبة أن  الدراسة:  أهم نتائج هذهمن و . عن تعامل الرؤساء والزمالء معهن   لها، والتعرف عىل مدى رضاهن  

%(، وبلغت نسبة الصحفيات 28بلغت ) معهن   ما عن تعامل رؤسائهن   ىل حد  ات اللوايت يشعرن بالرضا إالصحفي

 ،رضا لديهن   %(، والنسبة الكربى من الصحفيات10) معهن   رضا عىل اإلطالق عن تعامل رؤسائهن   اللوايت لديهن  

 %(.4عن ) ومل تتجاوز نسبة عدم رضاهن   ،معهن   عن تعامل زمالئهن   ،خر أو بآ بشكل  

 .للللققاامئمئنيني  ببااالالتتصصاالل  ىفىف  ااململووااققعع  ااإلإلخخببااررييةة  ااإلإلللككرترتووننييةة  االلععوواامملل  ااململؤؤثثررةة  يفيف  االلددااءء  ااململههننيي( 2014) فكريودرس      

للقامئني باالتصال يف املواقع الداء املهني  التعرف عىل العوامل املٔوثرة يف ىلهدفت هذه الدارسة إ وقد

عىل مستوى الرضا الوظيفي لديهم. ومن أهم نتائج  خالل التعرفذلك من و لكرتونية اإلخبارية املرصية، اإل

هناك  لكرتونية اإلخبارية، وأن  للقامئني باالتصال يف املواقع اإلالدراسة كانت ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي 

    الوظيفي.خبارية ومحور الرضا للقامئني باالتصال يف املواقع اإل  مستوى الداء املهني عالقة عكسية بني

ددااءء  ااململههننيي  للللصصححففييااتت  االلععااممالالتت  يفيف  االلععوواامملل  ااململؤؤثثررةة  ععىلىل  االل  بعنوان:  دراسة (2015ن )عنانزة وآخرو وأجرى      

ىل التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل أداء الصحفيات العامالت هدفت إ ،،سسححييةةااللصصححفف  االلييووممييةة  االلررددننييةة،،  ددررااسسةة  مممم  

 التي توصلت إليها الدارسة: من أهم النتائجو يف الصحف اليومية الردنية، وبعض الخصائص املهنية للصحفيات. 

العالقة  نكس عىل الداء الصحفي للصحفيات، كام يؤثر عامل الرضا ع، وينعإيجابيا   يؤثر عامل الرضا عن العمل ثأتريا  

عامل اللوائح  :نم   كل   يؤثر وأيضا  عىل الداء الصحفي للصحفيات،  يجابيا   إ مع الرؤساء والتواصل مع الجمهور تأثريا  
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 الصحفية للمرأة، تأثريا   هام  وكرثة العباء واملم  ،واملنافسة مع الزمالء الصحفيني ،اإلدارية والسياسية والتحريرية

  عىل أدائها الصحفي.  سلبيا  

االلععوواامملل  ااململؤؤثثررةة  ععىلىل  االلررضضاا  االلووظظييففيي  للددىى  االلصصححففييااتت  بعنوان:  فقد قام بدراسة (2017وري )العج   اأم      

ف عىل مستوى الرضا الوظيفي والعوامل املؤثرة تعر  الإىل  هدفت ددررااسسةة  ممييددااننييةة..  --  االلففللسسططييننييااتت  يفيف  ففللسسططنيني

 ، وتؤثر عىل أدائهن  تعرف عىل الضغوط التي تواجههن  وال ،فيه لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني

بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،  ا  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك رضا وظيفيو املهني. 

نت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابة الصحفيات حول الرضا الوظيفي وبي  

ية، املؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الحالة االجتامعية، ملكية املؤسسة(. اإلعالم)نوع املؤسسة  إىلتعزى 

بنظام  خلصت الدراسة إىل رضورة توفري المن واالستقرار الوظيفي للصحفيات الفلسطينيات من خالل إلحاقهن  و 

 التأمني واملعاشات املعمول به يف فلسطني.

التعرف إإىلىل    هدفتووققدد    ضضاا  االلووظظييففيي  للددىى  االلصصححففيينيني  االلررييااضضيينيني  يفيف  ددووللةة  ففللسسططنيني،،االلرر    ((22001188))  االلغغااننممدراسة      

 :وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات ،ىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطنيع

سحي املم ستخدم املنهج الوصفي ، يف الرضا الوظيفي لديهم، وقد اوسنوات الخربة ،والعمر ،املؤهل العلمي  

، حيث أجابوا عىل ختيارهم بالطريقة العمديةا ، تم ارياضي ا  ( صحفي47نات، وتكونت عينة الدراسة من )لجمع البيا

)ظروف العمل وطبيعته، املردود املادي، العالقة مع  :مجاالت ةموزعة عىل خمس ،( فقرة 32ستبانة تكونت من )ا

 وأن   ،للرضا الوظيفي كان متوسطا   املستوى العام   أن   ظهرت النتائجوقد أ   الزمالء، الحوافز، العالقة مع اإلدارة(.

وكانت متوسطة يف مجال املردود املادي  ،درجة الرضا الوظيفي كانت مرتفعة يف مجال العالقة مع الزمالء

كذلك أظهرت النتائج عدم وجود  ل العالقة مع اإلدارة.وكانت منخفضة يف مجا ،والحوافز وظروف العمل وطبيعته
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 .وسنوات الخربة ،والعمر ،املؤهل العلمي :متغرياتية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل فروق ذات داللة إحصائ

  .لالرتقاء بهم ؛للصحفيني ،داخلية وخارجية ،رضورة عقد دورات صحفيةوأوصت الدراسة ب

غياب الصحفيات  ،االلررددننييةة  ااإلإلععالالممتتققييييمم  ووااققعع  ععمملل  االلصصححففييااتت  يفيف  ممؤؤسسسسااتت  حول ( 2019)زايدة وأظهرت دراسة      

عن املناصب القيادية ومواقع القرار التحريري واإلداري، التي يهيمن الرجال عليها، كام ” بدرجة كبرية“الردنيات 

كإعالميات، وإىل  نوعيا   ودورهن   ،عدديا   تحجيم حضورهن   من التمييز عىل أسس جندرية أدت إىل أشكاال  نم واجه   أنهن  

ردنيات، كام ظهر يات ال اإلعالمالتي تواجه عيقات املوتتمثل أبرز  .يف املهنة وتطورهن   من فرص تقدمهن   الحد  

يف العمل من حيث الفرص واالمتيازات،  يف التمييز ضدهن  الدراسة  ةانكات يف استب% من املشار   90يف إجابات 

وهيمنة الشعور  ،يات يف املهنة والوظيفةاإلعالمهم يف إعاقة تطور يسام م ؛وماليا   وتقدير الداء واإلنجاز معنويا  

 . كنساء يف العملعن واقعهن   باإلحباط نتيجة عدم رضاهن  

 مشكلة الدراسة

حيث يبلغ مجموع  ،فلسطنييف  نقابة الصحفيني%( من املنتسبني إىل 23ه )ما مجموعم  ياتاإلعالمتشكل        

ولعل لهذا داللة واضحة عىل  .(2020، قابة الصحفيني)ن ا  ( عضو 897أصل )( عضوة من 206)العضوات يف النقابة 

وتشكيل الخطاب  ،ي، وبمعدها كذلك عن دوائر صنع القراراإلعالمومحدودية تأثريها يف املشهد  ،تهميش املرأة

ات، ياإلعالمإذا استعرضنا واقع حال و  (.2018 مؤسسة فلسطينيات،وظائف عليا يف هذا املجال ) ؤوتبو   ،ياإلعالم

حني يتعلق المر بالتوظيف والتنافس عىل  عليهن   ضم فرم ظروفا غري صحية تم  ي نجد أن  اإلعالمأو العامالت يف الحقل 

، واضطرار كام نجد أنه يف وقت الزمات واالقرتاب من دوائر صنع القرار.، فرص العمل، والرتقي الوظيفي

وذلك  لضحية املفضلة لهذه العملية؛لتخلص من موظفيها وترسيحهم، تكون النساء العامالت ااملؤسسات إىل ا

باملؤسسات  ارتباط معظمهن   عادة بالدوار الثانوية يف العمل، كام أن   واضطالعهن   ،لهامشية ومحدودية أدوارهن  

، أو قانونيا   ماديا   ،كبري   دون عناء   ل عىل املؤسسات ترسيحهن  يكون عرب عقود مؤقتة ال تحفظ حقوقهن، وتسه  

 

 الصحفية للمرأة، تأثريا   هام  وكرثة العباء واملم  ،واملنافسة مع الزمالء الصحفيني ،اإلدارية والسياسية والتحريرية
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االلععوواامملل  ااململؤؤثثررةة  ععىلىل  االلررضضاا  االلووظظييففيي  للددىى  االلصصححففييااتت  بعنوان:  فقد قام بدراسة (2017وري )العج   اأم      
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بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،  ا  أظهرت نتائج الدراسة أن هناك رضا وظيفيو املهني. 

نت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابة الصحفيات حول الرضا الوظيفي وبي  

ية، املؤهل العلمي، سنوات الخدمة، الحالة االجتامعية، ملكية املؤسسة(. اإلعالم)نوع املؤسسة  إىلتعزى 

بنظام  خلصت الدراسة إىل رضورة توفري المن واالستقرار الوظيفي للصحفيات الفلسطينيات من خالل إلحاقهن  و 

 التأمني واملعاشات املعمول به يف فلسطني.

التعرف إإىلىل    هدفتووققدد    ضضاا  االلووظظييففيي  للددىى  االلصصححففيينيني  االلررييااضضيينيني  يفيف  ددووللةة  ففللسسططنيني،،االلرر    ((22001188))  االلغغااننممدراسة      

 :وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات ،ىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطنيع

سحي املم ستخدم املنهج الوصفي ، يف الرضا الوظيفي لديهم، وقد اوسنوات الخربة ،والعمر ،املؤهل العلمي  

، حيث أجابوا عىل ختيارهم بالطريقة العمديةا ، تم ارياضي ا  ( صحفي47نات، وتكونت عينة الدراسة من )لجمع البيا

)ظروف العمل وطبيعته، املردود املادي، العالقة مع  :مجاالت ةموزعة عىل خمس ،( فقرة 32ستبانة تكونت من )ا

 وأن   ،للرضا الوظيفي كان متوسطا   املستوى العام   أن   ظهرت النتائجوقد أ   الزمالء، الحوافز، العالقة مع اإلدارة(.

وكانت متوسطة يف مجال املردود املادي  ،درجة الرضا الوظيفي كانت مرتفعة يف مجال العالقة مع الزمالء

كذلك أظهرت النتائج عدم وجود  ل العالقة مع اإلدارة.وكانت منخفضة يف مجا ،والحوافز وظروف العمل وطبيعته
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 ؛ني   وهذا بدوره أثار اهتامم الباحث صعوبة الحصول عىل فرص عمل جديدة، فريسة للبطالة، مع مجددا   نم فيقع  

يف التعرف ، وميكن تحديد مشكلة الدراسة عملهن  يف  الفلسطينياتيات ا اإلعالمملعرفة املعيقات التي تواجه 

االحتالل  :مثل ،من مشاكل كثرية هم نم وما يواجه   ،ات يف دولة فلسطنيىل مستوى الرضا الوظيفي لدى الصحفي  ع

تقييد ة إىل باإلضاف ،حيانا   أ القتل   ، وقد تصل حد  التي تتمثل باملضايقات واالعتقالإلسائيل ومامرساته الهمجية ا

وقلة الرواتب  ،وصعوبة التنقل ،غالق املدن والحواجز بينها إ يضا  وأ  حرية الراي لدى الصحفيني الفلسطينني،

. ولوحظت هذه املشاكل والصعوبات التي تواجه الصحفيني الفلسطينيني من خالل واملوارد املالية بشكل عام  

أنهم يتجهون إىل  أو ،ن يكونوا قد تركوا هذه املهنةا أ م  يني إاإلعالم هناك الكثري من لوحظ أن   ، إذعملهم ممامرسته

ولهذا أجريت هذه  ر وعدم الرىض الوظيفي لديهم؛صبح هناك نوع من التذم  ؛ ولهذا أ تركها والبحث عن وظيفة أخرى

  .الدراسة للتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيات يف دولة فلسطني

 التهوأسئهداف الدراسة أ 

  ::تيةتهدف هذة الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآل  

  ؟؟ععالالمميي      إإ  ععمملل    ببهه  ممنن    ننمم    ييققمم    اماممم  لل      االلففللسسططييننييااتتييااتت  ااإلإلععالالممللددىى  ددررججةة  االلررضضاا  االلووظظييففيي    مماا

 نبثق عن هذا السؤال السئلة الفرعية اآلتية:وقد ا

 ؟الفلسطينياتيات اإلعالمية التي تواجه ما املعوقات االجتامعية والسم  .1

  يات الفلسطينيات؟اإلعالمما املعوقات اإلدارية التي تواجه  .2

  يات الفلسطينيات؟اإلعالمما املعوقات املهنية التي تواجه  .3

 ؟فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالمما درجة الرضا لدى  .4

 ؟خل مؤسساتهن  الحوافز والرواتب دا عن الفلسطينياتيات اإلعالمما درجة الرضا لدى  .5

 ؟مكان العمل داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالمما درجة الرضا لدى  .6

داخل  ن  نها وظيفتهم وتتضم   هن  يلإلة و املوك هام  املم  عن الفلسطينياتيات اإلعالمما درجة الرضا لدى  .7

 ؟مؤسساتهن  
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 همية الدراسةأ 

االجتامعية  ية والحياةاإلعالمالتأثري الحيوي للمتغريات التنظيمية يف املؤسسات  يفأهمية الدراسة  تحددت     

ا ، مبا يف ذلك العوامل الشخصية. ولعلنا نخصص هنياإلعالموعوامل ارتقاء الداء الوظيفي للعاملني يف الحقل 

لفت راسة تسعى جاهدة إىل  هذه الدمن منظور النوع االجتامعي. إن  ي اإلعالمأو العامالت يف الحقل  ياتاإلعالم

ي اإلعالمورفع كفاءة املنتج  ،تحسني مستوى أداء كوادرهاية إىل اإلعالماب القرار يف املؤسسات أنظار أصح

 . لجمهورم إىل االصادر عن هذه املؤسسات واملقد  

املناخات التي تعمل من خاللها  تناولإذ ت ؛فلسطنيعة من نوعها يف تعد هذه الدراسة من الدراسات املوس  و      

يف  والتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به ،هن  وتحديد املعوقات التي تواجه ،الفلسطينياتيات اإلعالم

الضوء عىل مستوى الرضا  هاطيتسل هايتوقع منو. ية، واإلدارية، والقانونيةوالسم شتى املجاالت االجتامعية، 

، وتسهم يف وهذا ميثل االتجاه الصحيح يف تذليل هذه املعوقات الفلسطينيات، ياتاإلعالمالوظيفي لدى 

واملكتبات الجامعية بالبحوث الكادميية املتصلة مبوضوع  إثراء الدب النظري  إضافة إىل  تحسني أدائهن  املهني،

 .به   نم يقم   عام   ياتاإلعالمدرجة الرضا لدى 

 حدود الدراسة

 اآلتية: الدراسة عىل الحدوداقترصت 

  ..(2020من العام ) الثاينالدراسة يف النصف  جريتأ  االلححددوودد  االلززممااننييةة:: -

 .فلسطنيمحافظة رام الله والبرية يف  االلححددوودد  ااململككااننييةة:: -

يف محافظة رام الله والبرية يف  الفلسطينياتيات اإلعالمهذه الدراسة عىل  طبقت ::االلححددوودد  االلببرشرشييةة -

 (.2020الفلسطينية للعام حصائية نقابة الصحفيني )وفقا  إل  ( إعالمية206) البالغ عددهن  و  ،فلسطني

 

 

 

 ؛ني   وهذا بدوره أثار اهتامم الباحث صعوبة الحصول عىل فرص عمل جديدة، فريسة للبطالة، مع مجددا   نم فيقع  

يف التعرف ، وميكن تحديد مشكلة الدراسة عملهن  يف  الفلسطينياتيات ا اإلعالمملعرفة املعيقات التي تواجه 
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 مصطلحات الدراسة

 اآليت: مصطللحات الدراسة يف  تثلمت

يتمثل يف الرضا الكل الذي  ،الرضا الوظيفي مفهوم متعدد البعاد ميكن القول إن   الرضا الوظيفي:

ومن الذين يخضع إلرشافهم، وكذلك من  ،يستمده الفرد من وظيفته، ومن جامعة العمل التي يعمل معها

سعادة اإلنسان واستقراره يف  الرضا الوظيفي هو دالة عىل املنظمة والبيئة التي يعمل فيها، وباختصار فإن  

الرضا الوظيفي  ن  : إ -بشكل عام  -لحاجاته، وميكن القول  عمله وما يحققه له هذا العمل من وفاء وإشباع

، والرضا عن الرؤساء ،والرضا عن زمالء العمل ،والرضا عن عالقات العمل ،ن من الرضا عن الوظيفةيتكو  

 .(2018والرضا عن سياسات الفراد )عمر، والرضا عن بيئة العمل، 

الصحفي  بخصوص عملهن   الفلسطينياتيات اإلعالمويقصد بالرضا الوظيفي يف الدراسة الحالية: شعور  

 .عنه رضاهن  ومدى 

. وعوائق الدهر: الشواغل من أحداث )املعجم المر الشاغل :ف والتثبيط، والعوقالحبس والرص  هي :املعوقات

ية اإلعالمالتي تواجهها  ديات والصعوبات(. ويقصد باملعوقات يف الدراسة الحالية: التح2004الوسيط، 

 ي. اإلعالمنتيجة عملها يف املجال  الفلسطينية

 .الفلسطينينيالعضوات يف نقابة الصحفيني يات اإلعالمهن جميع  :الفلسطينياتيات اإلعالم

 املستخدم منهج البحث

واقع املشكالت سحية، وتهدف البحوث يف هذا املنهج إىل وصف تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية املم      

التي يجب أن تكون عليها يف ظل معايري محددة، مع تقديم توصيات أو  وتحديد الصورةوالظواهر كام هي، 

 للوصول إىل ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر.  ؛اقرتاحات من شانها تعديل الواقع
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 وعينتها مجتمع الدراسة

( 206) عددهن  ، البالغ الفلسطيننيالعضوات يف نقابة الصحفيني  ياتاإلعالمن مجتمع الدراسة من جميع تكو       

 . صحفية( 180) عينة منتم اختيار حيث  ،عتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطةا، و صحفيات

 (بانةأداة الدراسة )االست

، ستخدام مقياس الرضا الوظيفياوتم اعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث،      

ختيار حيث تم اAlmuqabila (2011 )بدراسة  االستعانةومن أجل إعداد هذه الدراسة متت  ومناسبة بيئة العمل.

 ،( فقرة89من ) تعديل عليها، وأصبحت الداة مكونةجراء إ  وتم ،هداف الدراسةأ بعض الفقرات التي تتالءم مع 

فرص التقدم و املعوقات املهنية، و دارية، واملعوقات اإل املعوقات االجتامعية، ) ، هي:مجاالت ةسبعموزعة عىل 

 (.هن  إلياملهام املوكلة و  العمل وطبيعته، ظروفو الحوافز والرواتب، و والرتقية، 

 صدق األداة

تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها عىل أهل االختصاص والخربة من أساتذة الجامعات املتخصصني      

ي، وبعد تلقي املالحظات منهم اإلعالمومناهج البحث العلمي، وبعض الخرباء يف املجال  اإلعالميف الصحافة و 

    .تعديل صحيفة االستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق العمل   تم  

 ثبات األداة

باستخدام  ان(، ولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحثReliabilityوقية )هو املوث -أبسط معانيه يف  -الثبات     

معامل تم إيجاد حيث . Cronbach Alpha Testطريقة معادلة االتساق الداخل باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 

 0000,,7799--0000,,83ألفا( معامل االتساق الداخل )كرونباخ بلغ  وقدلفا( لكل مجال عىل حدة. االتساق الداخل )كرونباخ أ 

  .لغراض تطبيق الدراسةوهي قيم مقبولة  ،تدل عىل ثبات الداة وهي

 

 مصطلحات الدراسة

 اآليت: مصطللحات الدراسة يف  تثلمت

يتمثل يف الرضا الكل الذي  ،الرضا الوظيفي مفهوم متعدد البعاد ميكن القول إن   الرضا الوظيفي:

ومن الذين يخضع إلرشافهم، وكذلك من  ،يستمده الفرد من وظيفته، ومن جامعة العمل التي يعمل معها

سعادة اإلنسان واستقراره يف  الرضا الوظيفي هو دالة عىل املنظمة والبيئة التي يعمل فيها، وباختصار فإن  

الرضا الوظيفي  ن  : إ -بشكل عام  -لحاجاته، وميكن القول  عمله وما يحققه له هذا العمل من وفاء وإشباع

، والرضا عن الرؤساء ،والرضا عن زمالء العمل ،والرضا عن عالقات العمل ،ن من الرضا عن الوظيفةيتكو  

 .(2018والرضا عن سياسات الفراد )عمر، والرضا عن بيئة العمل، 

الصحفي  بخصوص عملهن   الفلسطينياتيات اإلعالمويقصد بالرضا الوظيفي يف الدراسة الحالية: شعور  

 .عنه رضاهن  ومدى 

. وعوائق الدهر: الشواغل من أحداث )املعجم المر الشاغل :ف والتثبيط، والعوقالحبس والرص  هي :املعوقات

ية اإلعالمالتي تواجهها  ديات والصعوبات(. ويقصد باملعوقات يف الدراسة الحالية: التح2004الوسيط، 

 ي. اإلعالمنتيجة عملها يف املجال  الفلسطينية

 .الفلسطينينيالعضوات يف نقابة الصحفيني يات اإلعالمهن جميع  :الفلسطينياتيات اإلعالم

 املستخدم منهج البحث

واقع املشكالت سحية، وتهدف البحوث يف هذا املنهج إىل وصف تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية املم      

التي يجب أن تكون عليها يف ظل معايري محددة، مع تقديم توصيات أو  وتحديد الصورةوالظواهر كام هي، 

 للوصول إىل ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر.  ؛اقرتاحات من شانها تعديل الواقع
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 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا الخاصة مبجاالت الدراسة واملجال الكيل تمعامال  :(1) رقم جدول

 معامل كرونباخ ألفا املجال

 80,00 مجال املعوقات االجنامعية
 82,00 داريةمجال املعوقات اإل 

 83,00 مجال املعوقات املهنية
 80,00 فرص الرتقية والتقدم

 79,00 الحوافز والرواتب
 83,00 بيئة العمل

 80,00 دارةالعالقة مع اإل 
 81,00 الدرجة الكلية للمقياس

 

 تصحيح املقياس

 5) :إعطاء اإلجابة أوافق بشدة حيث تم   ،عتامد مقياس ليكرت الخاميس يف اإلجابة عن فقرات أداة الدراسةتم ا      

واإلجابة ال أوافق  ،(: )درجتنيواإلجابة ال أوافق ،درجات( 3) :واإلجابة محايد ،درجات( 4) :واإلجابة أوافق ،درجات(

 عتامد التدريج التايل للحكم عىل املتوسط الحسايب:: )درجة واحدة(، وابشدة

 )درجة رضا منخفضة( 33.2املتوسط الحسايب: أقل من  -

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

 )درجة رضا مرتفعة( 66.3الحسايب: أعىل من املتوسط  -

 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 ؟الفلسطينياتيات اإلعالمأوالً: ما املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه 

 مرتبة تنازلياً  عملهن  يف الفلسطينيات يات اإلعالماملعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه : (2)رقم جدول 

 الفقرة الرتبة
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

1 
لإلعالمية تؤثر عىل  اإلعالم مهنة يرى املجتمع أن  

 ي.العائل أو السم  استقرارها
 مرتفعة 0.747 3.63

2 
ية عىل توليها اإلعالمال يشجع صناع القرار املرأة 

 مناصب إدارية.
 متوسطة 1.038 3.51

3 
مسؤوليايت ال تتعارض مهامي كإعالمية مع 

 السية.
 متوسطة 1.031 3.43
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 متوسطة 1.038 3.39 ية.اإلعالملعمل  كبريا   تعد نظرة املجتمع معيقا   4

4 
ية إىل اإلعالمغطية الصحفية الليلية ض التعر  تم 
 النتقاد املجتمعي.ا

 متوسطة 1.065 3.39

6 
نجاح املرأة وتكرميها موضوع صوري ال يشمل 

 قرارات فاعلة تقدمية.
 متوسطة 1.151 3.11

7 
ي عىل اإلعالمية اإلعالمتفضل املؤسسات 

 ية يف التغطيات الصحفية.اإلعالم
 متوسطة 1.193 3.09

8 
ي من شبكة العالقات اإلعالميقلل العمل 

 االجتامعية لإلعالمية.
 متوسطة 1.176 3.04

9 
ي عىل الذكر من وجهة اإلعالميقترص جوهر العمل 

 نظر املسؤول.
 متوسطة 1.032 2.95

10 
ي يف اإلعالمية بالثقة مثل اإلعالمال تحظى 

 التغطيات امليدانية.
 متوسطة 1.085 2.88

11 
وليات العائلة يف حياة ال يشارك الزوج يف مسؤ 

 ية العاملةاإلعالماملرأة 
 متوسطة 0.901 2.71

 متوسطة 0.761 2.59 ية ومسؤولها يف العمل.اإلعالمالعالقة متوترة بني  12

13 
منصب إداري مرموق ية إىل اإلعالميصعب وصول 
 ية.اإلعالميف املؤسسة 

 متوسطة 1.300 2.56

14 
ية عنرصا  ضعيفا إداريا أمام اإلعالمتعد املرأة 
 طاقمها.

 منخفضة 1.186 2.16

 متوسطة 0.539 3.03 املتوسط الكيل ملحور املعوقات االجتامعية واألرسية

 

املتوسط الكل ملحور املعوقات االجتامعية والسية التي تواجه  أن  إىل  (2رقم ) أشارت نتائج الجدول     

 (، إذ حصلت3.63-2.16وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ) كان بدرجة متوسطة، الفلسطينياتيات اإلعالم

 ،ي( عىل أعىل متوسط حسايبلإلعالمية تؤثر عىل استقرارها العائل أو السم  اإلعالمالفقرة )يرى املجتمع أن مهنة 

ية التي ال يتناسب معها العمل وبدرجة مرتفعة، وقد يعود ذلك إىل طبيعة املرأة والتزاماتها السم  ،(3.63وقيمته )

وغريها من المور، بينام حصلت الفقرة )تعد  ،ي الذي قد يتطلب التغطية الصحفية ليال ، أو التعرض للخطراإلعالم

، وبدرجة متوسطة؛ (2.16وقيمته ) ،أمام طاقمها( عىل أقل متوسط حسايب داريا   إ ضعيفا   ا  ية عنرص اإلعالماملرأة 

 العمل أكرث من الرجل.، وذات كفاءة وإبداع يف نه قد تكون املرأة من أعضاء الطواقم الصحفية الفاعلةل 

 

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا الخاصة مبجاالت الدراسة واملجال الكيل تمعامال  :(1) رقم جدول

 معامل كرونباخ ألفا املجال

 80,00 مجال املعوقات االجنامعية
 82,00 داريةمجال املعوقات اإل 

 83,00 مجال املعوقات املهنية
 80,00 فرص الرتقية والتقدم

 79,00 الحوافز والرواتب
 83,00 بيئة العمل

 80,00 دارةالعالقة مع اإل 
 81,00 الدرجة الكلية للمقياس

 

 تصحيح املقياس

 5) :إعطاء اإلجابة أوافق بشدة حيث تم   ،عتامد مقياس ليكرت الخاميس يف اإلجابة عن فقرات أداة الدراسةتم ا      

واإلجابة ال أوافق  ،(: )درجتنيواإلجابة ال أوافق ،درجات( 3) :واإلجابة محايد ،درجات( 4) :واإلجابة أوافق ،درجات(

 عتامد التدريج التايل للحكم عىل املتوسط الحسايب:: )درجة واحدة(، وابشدة

 )درجة رضا منخفضة( 33.2املتوسط الحسايب: أقل من  -

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

 )درجة رضا مرتفعة( 66.3الحسايب: أعىل من املتوسط  -

 

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 ؟الفلسطينياتيات اإلعالمأوالً: ما املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه 

 مرتبة تنازلياً  عملهن  يف الفلسطينيات يات اإلعالماملعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه : (2)رقم جدول 

 الفقرة الرتبة
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

1 
لإلعالمية تؤثر عىل  اإلعالم مهنة يرى املجتمع أن  

 ي.العائل أو السم  استقرارها
 مرتفعة 0.747 3.63

2 
ية عىل توليها اإلعالمال يشجع صناع القرار املرأة 

 مناصب إدارية.
 متوسطة 1.038 3.51

3 
مسؤوليايت ال تتعارض مهامي كإعالمية مع 

 السية.
 متوسطة 1.031 3.43
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 ،ية للنساءاإلعالمحتياجات تراعي اال ية ال اإلعالماملؤسسات  من أن (2019دراسة زايدة )هذه النتيجة مع تتفق و      

وأن ثقافة املجتمع والنظرة يات االجتامعية، اإلعالمال تتناسب وظروف  وذلك من خالل فرض ساعات عمل ومهام  

ام اختلفت هذه النتائج مع يف، اإلعالمة يف مجال  معوقات عمل املرأ هم  يدية لعمل املرأة تعترب واحدة من أ التقل

 ،الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني وظيفي بدرجة كبرية لدى من حيث وجود رضا (2017)وري دراسة العج  

 ضئيلة.، وإذا وجدت قد تكون كإعالميةاملرأة  لعملية جود معوقات أسم وأنه ال تو 

 يات الفلسطينيات؟اإلعالمثانياً: ما املعوقات اإلدارية التي تواجه 
 مرتبة تنازلياً  يات الفلسطينياتاإلعالماملعوقات اإلدارية التي تواجه : (3) رقم جدول

 الفقرة الرتبة
املتوسط 

 الحسايب
االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

15 
أسس تقييم اآلداء يف  عدم وضوح
 ية.اإلعالماملؤسسة 

 مرتفعة 0.919 3.76

16 
ال يوجد نظام تقييم لنواقص املؤسسة 

 اإلدارية.
 متوسطة 1.068 3.63

17 
يعد  دور "املظهر الخارجي" لإلعالمية أساسيا  

 يف تطورها.
 متوسطة 1.160 3.50

18 
لطبيعة اللباس لإلعالمية دور يف عملية 

 التوظيف.
 متوسطة 1.160 3.49

19 
ية بضغط العمل بسبب طول اإلعالمتشعر 

 ساعات الدوام.
 متوسطة 1.174 3.48

20 
إبداء يات عىل اإلعالمة تشجع اإلدار 
 دون متييز. مقرتحاتهن  

 متوسطة 0.763 3.44

21 
ية أولوية لدى اإلعالميعد توظيف 
 لتدين الراتب. ؛يةاإلعالماملؤسسات 

 متوسطة 1.176 3.33

22 
تعد السياسة التحريرية أمرا  غري منوط بنظام 

 مؤسيس.
 متوسطة 0.843 3.24

23 
تتوفر لإلعالميات تسهيالت كام تتوفر 

 .نيلإلعالمي
 متوسطة 1.272 2.94

24 
بسبب تغيري  ؛ية بعدم اإلنجازاإلعالمتشعر 

 املهام املطلوبة.
 متوسطة 1.023 2.88

 متوسطة 0.992 2.79 ية عىل إجراءات مجحفة.اإلعالمتجرب   25

26 
تعد السياسة التحريرية معوقا  يف تطور 

 . داريا  إ ية اإلعالم
 متوسطة 0.821 2.72
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27 
العمل غري الهداف املراد تحقيقها يف 

 واضحة.
 متوسطة 0.977 2.49

28 
تتسم املسؤوليات املنوطة لإلعالمية بعدم 

 الوضوح. 
 متوسطة 1.169 2.46

29 
تعد الطبيعة البيولوجية لإلعالمية معوقا  يف 

 مجال عملها.
 متوسطة 1.143 2.42

  ممتتووسسططةة  440088..00  1100..33  ااإلإلددااررييةة  ققااتتوو  االلككلل  ململححوورر  ااململععااململتتووسسطط  
 

كانت بدرجة متوسطة.  الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة املعوقات اإلدارية التي تواجه  أن  إىل أشارت النتائج     

أسس تقييم اآلداء يف  إذ حصلت الفقرة )عدم وضوح (؛3.76-2.42توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل

وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم  ،وبدرجة مرتفعة ،(3.76وقيمته ) ،ية( عىل أعىل متوسط حسايباإلعالماملؤسسة 

حيث يعترب ذلك من نقاط ضعف املؤسسة  ،بني الذكور واإلناث ، وخصوصا  والتمييز بني املوظفني ،العادل

عالمية معوقا  يف مجال عملها( عىل أقل متوسط فقرة )تعد الطبيعة البيولوجية لإل ية، بينام حصلت الاإلعالم

( التي أظهرت غياب 2019وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة )وبدرجة متوسطة.  ،(2.42وقيمته ) ،ايبحس

ن أشكال التمييز عىل أسس العديد م نم يواجه   وأنهن   ،يةاإلعالميات عن املناصب القيادية يف املؤسسات اإلعالم

 جندرية.

 ؟الفلسطينياتيات اإلعالمما املعوقات املهنية التي تواجه ثالثاً: 
 يات مرتبة تنازلياً اإلعالماملعوقات املهنية التي تواجه : (4)رقم جدول 

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 

 الحسايب
االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.635 3.69   وجود متييز عىل أساس جندري   37

38 
داء واإلنجاز عدم وجود تقدير لأل 

 معنويا  أو ماديا . 
 متوسطة 0.949 3.60

39 
ي يف تغطية الحداث اإلعالميفضل  
 ية .اإلعالمعىل 

 متوسطة 1.104 3.37

40 
يات بتغطية  اإلعالمتكليف 

املواضيع االجتامعية والثقافية 
 البسيطة فقط.

 متوسطة 0.628 3.34

 

 ،ية للنساءاإلعالمحتياجات تراعي اال ية ال اإلعالماملؤسسات  من أن (2019دراسة زايدة )هذه النتيجة مع تتفق و      

وأن ثقافة املجتمع والنظرة يات االجتامعية، اإلعالمال تتناسب وظروف  وذلك من خالل فرض ساعات عمل ومهام  

ام اختلفت هذه النتائج مع يف، اإلعالمة يف مجال  معوقات عمل املرأ هم  يدية لعمل املرأة تعترب واحدة من أ التقل

 ،الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني وظيفي بدرجة كبرية لدى من حيث وجود رضا (2017)وري دراسة العج  

 ضئيلة.، وإذا وجدت قد تكون كإعالميةاملرأة  لعملية جود معوقات أسم وأنه ال تو 

 يات الفلسطينيات؟اإلعالمثانياً: ما املعوقات اإلدارية التي تواجه 
 مرتبة تنازلياً  يات الفلسطينياتاإلعالماملعوقات اإلدارية التي تواجه : (3) رقم جدول

 الفقرة الرتبة
املتوسط 

 الحسايب
االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

15 
أسس تقييم اآلداء يف  عدم وضوح
 ية.اإلعالماملؤسسة 

 مرتفعة 0.919 3.76

16 
ال يوجد نظام تقييم لنواقص املؤسسة 

 اإلدارية.
 متوسطة 1.068 3.63

17 
يعد  دور "املظهر الخارجي" لإلعالمية أساسيا  

 يف تطورها.
 متوسطة 1.160 3.50

18 
لطبيعة اللباس لإلعالمية دور يف عملية 

 التوظيف.
 متوسطة 1.160 3.49

19 
ية بضغط العمل بسبب طول اإلعالمتشعر 

 ساعات الدوام.
 متوسطة 1.174 3.48

20 
إبداء يات عىل اإلعالمة تشجع اإلدار 
 دون متييز. مقرتحاتهن  

 متوسطة 0.763 3.44

21 
ية أولوية لدى اإلعالميعد توظيف 
 لتدين الراتب. ؛يةاإلعالماملؤسسات 

 متوسطة 1.176 3.33

22 
تعد السياسة التحريرية أمرا  غري منوط بنظام 

 مؤسيس.
 متوسطة 0.843 3.24

23 
تتوفر لإلعالميات تسهيالت كام تتوفر 

 .نيلإلعالمي
 متوسطة 1.272 2.94

24 
بسبب تغيري  ؛ية بعدم اإلنجازاإلعالمتشعر 

 املهام املطلوبة.
 متوسطة 1.023 2.88

 متوسطة 0.992 2.79 ية عىل إجراءات مجحفة.اإلعالمتجرب   25

26 
تعد السياسة التحريرية معوقا  يف تطور 

 . داريا  إ ية اإلعالم
 متوسطة 0.821 2.72
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41 
السياسة التحريرية  للمؤسسة 

 ية اإلعالم
 متوسطة 1.175 3.32

42 
تختلف التوجهات الفكرية لإلعالمية 

املؤسسة التي تعمل  عن توجهات 
 ها.في

 متوسطة 1.114 3.26

43 
تختلف أسس العمل يف املؤسسة 
بحسب توجهات أصحاب املؤسسة 

 ية.اإلعالم
 متوسطة 1.188 3.22

44 
يستثنى املجال امليداين من 

 تغطية لإلعالميات.ال
 متوسطة 1.155 3.11

45 
يات مبساحة اإلعالمال تحظى 

 صحفيا . لتغطية اهتامماتهن  
 متوسطة 944. 3.04

46 
ال تراعي الدورات املطروحة 

 يات. اإلعالماحتياجات 
 متوسطة 0.933 2.89

47 
سياسات وإجراءات العمل الخاصة 

 يات. اإلعالمب
 متوسطة 1.075 2.80

  ممتتووسسططةة  556622..00  2244..33  ااململتتووسسطط  االلككلل  ململححوورر  ااململععووققااتت  ااململههننييةة
 

كانت بدرجة متوسطة. الفلسطينيات يات اإلعالمدرجة املعوقات املهنية التي تواجه  أن  إىل أشارت النتائج      

( عىل س جندرياوجود متييز عىل أسإذ حصلت الفقرة ) (؛3.69-2.80توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل

داء يف املركز الثاين عدم وجود تقدير لأل ومن ثم جاء وبدرجة مرتفعة،  ،(3.69وقيمته ) ،أعىل متوسط حسايب

يات اإلعالم ( من أن  2017وري )ودراسة العج   ،(2019واإلنجاز )ماديا  أو معنويا (، وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة )

نجاز عند القيام بأداء  عىل تقدير الداء واإل ال يحصلنم  العديد من أشكال التمييز عىل أسس جندرية، وأنهن   نم يواجه  

 .ا  معنوي ا  أمكان هذا التقدير ماديأمميز، سواء 
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 ؟فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن   عنالفلسطينيات يات اإلعالمما درجة الرضا لدى  رابعاً:

مرتبة  فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن   عن الفسطينياتيات اإلعالمالرضا لدى  درجة: (5) رقم جدول
 تنازلياً 

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

48 
يوجد نظام وظيفي معمول به يف 

 مؤسستي 
 متوسطة 0.725 3.57

49 
تمعد  املهنية يف العمل أساس الرضا يف 

 العمل بعيدا  عن النوع االجتامعي.
 متوسطة 1.114 3.43

50 
أرى أن فرصة الرتقية يف مؤسستي تخضع 

 ملعايري واضحة. 
 متوسطة 1.131 3.15

 متوسطة 1.049 2.50 توجد حوافز تشجيعية بشكل مستمر.  51
 منخفضة 1.147 2.19 أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية. 52

  ممتتووسسططةة 775599..00  9966..22  ففررصص  االلرترتققييةة  ووااللتتققددمم  ااململتتووسسطط  االلككلل  ململححوورر  االلررضضاا  ععنن
 

 فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن   عن الردنياتيات اإلعالميف درجة الرضا لدى  أن  إىل أشارت النتائج      

إذ حصلت الفقرة )يوجد نظام  (؛3.57-2.19توسطات الحسابية بني )كانت بدرجة متوسطة. وترواحت قيم امل

وبدرجة متوسطة، بينام حصلت  ،(3.57وقيمته ) ،وظيفي معمول به يف مؤسستي( عىل أعىل متوسط حسايب

 ؛وبدرجة منخفضة ،(2.19وقيمته ) ،الفقرة )أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية( عىل أقل متوسط حسايب

يات اإلناث، أو نتيجة عدم وضوح السس اإلعالميني الذكور و اإلعالمبني عىل أسس جندرية تمييز الوذلك نتيجة 

 نم يات يواجه  اإلعالم ( من أن  2019دراسة زايدة )هذه النتيجة مع  وتتفقا الحصول عىل ترقية. التي يتم من خالله

 يني. اإلعالمز والرتقية مقارنة مع زمالئهم عدم عدالة يف تقدير الداء والتمي  

 ؟الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالم: ما درجة الرضا لدى خامساً 

 مرتبة تنازلياً  الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن   يات عناإلعالمدرجة الرضا لدى : (6)رقم جدول 

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 
 الحسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 مرتفعة 898. 3.82 عتمد عىل دخل الشهري لسد احتياجايت.أ  53
 مرتفعة 1.285 3.73 حالمي.راتبي وسيلة لتحقيق أ  54

 

41 
السياسة التحريرية  للمؤسسة 

 ية اإلعالم
 متوسطة 1.175 3.32

42 
تختلف التوجهات الفكرية لإلعالمية 

املؤسسة التي تعمل  عن توجهات 
 ها.في

 متوسطة 1.114 3.26

43 
تختلف أسس العمل يف املؤسسة 
بحسب توجهات أصحاب املؤسسة 

 ية.اإلعالم
 متوسطة 1.188 3.22

44 
يستثنى املجال امليداين من 

 تغطية لإلعالميات.ال
 متوسطة 1.155 3.11

45 
يات مبساحة اإلعالمال تحظى 

 صحفيا . لتغطية اهتامماتهن  
 متوسطة 944. 3.04

46 
ال تراعي الدورات املطروحة 

 يات. اإلعالماحتياجات 
 متوسطة 0.933 2.89

47 
سياسات وإجراءات العمل الخاصة 

 يات. اإلعالمب
 متوسطة 1.075 2.80

  ممتتووسسططةة  556622..00  2244..33  ااململتتووسسطط  االلككلل  ململححوورر  ااململععووققااتت  ااململههننييةة
 

كانت بدرجة متوسطة. الفلسطينيات يات اإلعالمدرجة املعوقات املهنية التي تواجه  أن  إىل أشارت النتائج      

( عىل س جندرياوجود متييز عىل أسإذ حصلت الفقرة ) (؛3.69-2.80توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل

داء يف املركز الثاين عدم وجود تقدير لأل ومن ثم جاء وبدرجة مرتفعة،  ،(3.69وقيمته ) ،أعىل متوسط حسايب

يات اإلعالم ( من أن  2017وري )ودراسة العج   ،(2019واإلنجاز )ماديا  أو معنويا (، وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة )

نجاز عند القيام بأداء  عىل تقدير الداء واإل ال يحصلنم  العديد من أشكال التمييز عىل أسس جندرية، وأنهن   نم يواجه  

 .ا  معنوي ا  أمكان هذا التقدير ماديأمميز، سواء 
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55 
وجد محفزات مالية يف املؤسسات ال ي

 ية.اإلعالم
 متوسطة 1.234 3.24

 متوسطة 1.231 3.21 أشعر بأن راتبي يتساوى مع زماليئ. 56

57 
ايري نسب الزيادة يف املؤسسات تمعد  مع
 ية واضحةاإلعالم

 متوسطة 1.148 2.97

58 
يحقق نظام الرواتب الذي أحصل عليه لسد 

 احتياجايت.
 متوسطة 1.193 2.87

59 
تحرتم مؤسستي جهدنا عند طرح 

 املكافآت.
 متوسطة 1.113 2.75

60 
وسط الرواتب يف جميع املؤسسات مت

.اإلعالم  ية متساو 
 متوسطة 868. 2.50

61 
مع الجهد الذي  يتناسب الجر الذي أتلقاه

 ي.اإلعالمأبذله يف عمل 
 متوسطة 1.094 2.43

 متوسطة 1.119 2.43 عتمد عليه.تمعد  العالوات جزءا  من دخل أ  61
  ممتتووسسططةة 445566..0 9999..22  االلححووااففزز  ووااللررووااتتبب  االلررضضاا  ععنن  ااململتتووسسطط  االلككلل  ململححوورر

 

كانت  الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى  أن  إىل أشارت النتائج      

عتمد عىل دخل (؛ إذ حصلت الفقرة )أ 3.82-2.43)توسطات الحسابية بني وترواحت قيم امل بدرجة متوسطة،

رضا  وهذا يدل عىل ،وبدرجة مرتفعة ،(3.82وقيمته ) ،الشهري لسد احتياجايت( عىل أعىل متوسط حسايب

عتمد عليه( عىل أقل )تمعد  العالوات جزءا  من دخل أ  عليه، بينام حصلت الفقرة نحصليات عن الراتب الذي ياإلعالم

يات من حيث اإلعالموهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف  ، وبدرجة متوسطة؛(2.43يمته )وق ،متوسط حسايب

وقد اتفقت النتائج السابقة مع النتائج  عىل العالوات كجزء من دخلها. مدوبذلك ال ميكن للمرأة أن تعت ،العالوات

 كام اختلفتالوظيفي عن املهنة مرتفعة،  حيث جاءت درجة الرضا ،Surigao (2013)دراسة التي توصلت إليها 

، وتدين الجور والحوافز واملكافآت ، عدم اإلنصاف يف فرص الرتقيحيث تبني   ،نتيجة أخرىنفسها مع  الدراسة

 لوضاع املادية لإلعالميات.ورضورة تحسني ا
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 ؟يةاإلعالم مكان العمل داخل مؤسساتهن   عنالفلسطينيات يات اإلعالمما درجة الرضا لدى : سادساً 

 اً مرتبة تنازلي مكان العمل داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى : (7) رقم جدول

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

 متوسطة 849. 3.61 ما أحتاجه من أجهزة.  توفر املؤسسة 76
 متوسطة 812. 3.57 تمعد  ظروف العمل مناسبة. 77
 متوسطة 987. 3.44 تتوفر السالمة املهنية يف مؤسستي. 78
يتناسب تصميم املؤسسات مع  79

 احتياجايت كإعالمية.
 متوسطة 855. 3.24

متتاز أساليب العمل املستخدمة يف  80
 إنجاز العمل بالسهولة.

 متوسطة 927. 3.17

يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء  81
 عمل بسهولة. 

 متوسطة 868. 3.11

 متوسطة 717. 3.356 املتوسط الكيل ملحور الرضا عن مكان العمل

 

  كانت بدرجة متوسطة،مكان العمل داخل مؤسساتهن   عن ياتاإلعالميف درجة الرضا لدى  ن  أ إىل شارت النتائج أ      

إذ حصلت الفقرة )توفر املؤسسة ما أحتاجه من أجهزة(  (؛3.61-3.11توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل

عدم توفر املبلغ  وقد يعود السبب يف ذلك إىل ؛وبدرجة متوسطة ،(3.61وقيمته ) ،عىل أعىل متوسط حسايب  

لكرتونية، بينام حصلت الفقرة )يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء زانية املخصصة لتوفري الجهزة اإلالكايف للمي

ا  إىل وذلك أيضا  قد يكون عائد ؛وبدرجة متوسطة ،(3.11وقيمته ) ،ولة( عىل أقل متوسط حسايبعمل بسه

املوظف  خصصة لتصميم املكاتب مبا يناسبأو نتيجة تدين حجم امليزانية امل ،طبيعة تصميم مبنى املؤسسة

 ،ئل التكنولوجية لالتصالمن حيث استخدام الوسا (2013دراسة التل )وطبيعة عمله. وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 ية.اإلعالموهذا يدل عىل مستوى أهمية توفر الجهزة اإللكرتونية يف املؤسسات 

 

 

 

 

55 
وجد محفزات مالية يف املؤسسات ال ي

 ية.اإلعالم
 متوسطة 1.234 3.24

 متوسطة 1.231 3.21 أشعر بأن راتبي يتساوى مع زماليئ. 56
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كانت  الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن   عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى  أن  إىل أشارت النتائج      

عتمد عىل دخل (؛ إذ حصلت الفقرة )أ 3.82-2.43)توسطات الحسابية بني وترواحت قيم امل بدرجة متوسطة،
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وقد اتفقت النتائج السابقة مع النتائج  عىل العالوات كجزء من دخلها. مدوبذلك ال ميكن للمرأة أن تعت ،العالوات

 كام اختلفتالوظيفي عن املهنة مرتفعة،  حيث جاءت درجة الرضا ،Surigao (2013)دراسة التي توصلت إليها 

، وتدين الجور والحوافز واملكافآت ، عدم اإلنصاف يف فرص الرتقيحيث تبني   ،نتيجة أخرىنفسها مع  الدراسة

 لوضاع املادية لإلعالميات.ورضورة تحسني ا
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 ؟هن  يلإهام املوكلة امل عنالفلسطينيات يات اإلعالم: ما درجة الرضا لدى سابعاً 

 مرتبة تنازلياً  هن  يلإاملوكلة  املهام   عنالفلسطينيات ا يات اإلعالمالرضا لدى  درجة: (8)رقم جدول 

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

82 
 كل يوم يشكل تحديا   ن  ؛ إلمياين بأ أتقن عمل

 .جديدا  
 مرتفعة 0.792 4.34

 مرتفعة 0.957 3.98 أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به. 83

84 
يجعلني حبي لعمل مواظبة عىل إثبات 

 قدرايت.  
 مرتفعة 0.884 3.97

 مرتفعة 0.695 3.88 تتناسب طبيعة عمل مع طبيعتي كامرأة. 85

86 
  اإلعالمأرى أن الهداف املتعلقة بعمل يف 

 واضحة.
 مرتفعة 0.751 3.83

 متوسطة 0.719 3.62 ي. اإلعالمم العمل تتوافق قيمي مع قي 87

88 
فرصا  البتكار طرق  اإلعالمتتيح وظيفتي يف 
 جديدة يف التعبري.

 متوسطة 0.998 3.44

 متوسطة 1.046 3.33 عمل يقدر مهارايت. لن   ؛أشعر بالسعادة 89
 مرتفعة 0.539 3.79 املهام املوكلة املتوسط الكيل ملحور الرضا عن

 

  وتتضمنها وظيفتهن  هن  يلإاملهام املوكلة  عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى  إىل أنأشارت النتائج      

إذ حصلت الفقرة  (؛4.34-3.33توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل كانت بدرجة مرتفعة، داخل مؤسساتهن  

 ؛وبدرجة مرتفعة ،(4.34وقيمته ) ،( عىل أعىل متوسط حسايبجديدا   كل يوم يشكل تحديا   ن  ؛ إلمياين بأ )أتقن عمل

وبذلك يقومون بتنفيذ العامل  ،وظف يخلق لديه درجة كبرية من القناعة والرضا عن العملفالتحدي لدى امل

لن عمل يقدر مهارايت( عىل  ؛مكتبية، بينام حصلت الفقرة )أشعر بالسعادة أكانت ميدانية أمسواء  ،املوكلة إليهم

ن عدم توفر نظام الحوافز يف ع وقد يكون ذلك ناجام   ،وبدرجة متوسطة ،(3.33وقيمته ) ،أقل متوسط حسايب

تطلب منه القيام بها املوكلة إليه؛ لنها مجرد وظيفة تويجعله ينفذ املهام  ،وذلك يحبط املوظف ،املؤسسة

هناك  ( من أن  2017وري )( والعج  2014واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فكري )ودون كفاءة.  ،إبداع، دون بفحس  

  إليهالتي توصلت وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة ايات الفلسطينيات، اإلعالمدرجة رضا وظيفي عالية لدى 
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 التوصيات

 .قاتدون معو  عملهن  يات عىل مامرسة اإلعالمتوفري الظروف املالمئة ملساعدة  .1

 .تطوير سياسات تسهم يف تعزيز التوازن الجندري   .2

 من خالل دعمها وتطويرها مهنيا .ية اإلعالمتعزيز دور املرأة   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟هن  يلإهام املوكلة امل عنالفلسطينيات يات اإلعالم: ما درجة الرضا لدى سابعاً 

 مرتبة تنازلياً  هن  يلإاملوكلة  املهام   عنالفلسطينيات ا يات اإلعالمالرضا لدى  درجة: (8)رقم جدول 

 الفقرة الرتتيب
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

82 
 كل يوم يشكل تحديا   ن  ؛ إلمياين بأ أتقن عمل

 .جديدا  
 مرتفعة 0.792 4.34

 مرتفعة 0.957 3.98 أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به. 83

84 
يجعلني حبي لعمل مواظبة عىل إثبات 

 قدرايت.  
 مرتفعة 0.884 3.97

 مرتفعة 0.695 3.88 تتناسب طبيعة عمل مع طبيعتي كامرأة. 85

86 
  اإلعالمأرى أن الهداف املتعلقة بعمل يف 

 واضحة.
 مرتفعة 0.751 3.83

 متوسطة 0.719 3.62 ي. اإلعالمم العمل تتوافق قيمي مع قي 87

88 
فرصا  البتكار طرق  اإلعالمتتيح وظيفتي يف 
 جديدة يف التعبري.

 متوسطة 0.998 3.44

 متوسطة 1.046 3.33 عمل يقدر مهارايت. لن   ؛أشعر بالسعادة 89
 مرتفعة 0.539 3.79 املهام املوكلة املتوسط الكيل ملحور الرضا عن

 

  وتتضمنها وظيفتهن  هن  يلإاملهام املوكلة  عن الفلسطينياتيات اإلعالمدرجة الرضا لدى  إىل أنأشارت النتائج      

إذ حصلت الفقرة  (؛4.34-3.33توسطات الحسابية بني )وترواحت قيم امل كانت بدرجة مرتفعة، داخل مؤسساتهن  

 ؛وبدرجة مرتفعة ،(4.34وقيمته ) ،( عىل أعىل متوسط حسايبجديدا   كل يوم يشكل تحديا   ن  ؛ إلمياين بأ )أتقن عمل

وبذلك يقومون بتنفيذ العامل  ،وظف يخلق لديه درجة كبرية من القناعة والرضا عن العملفالتحدي لدى امل

لن عمل يقدر مهارايت( عىل  ؛مكتبية، بينام حصلت الفقرة )أشعر بالسعادة أكانت ميدانية أمسواء  ،املوكلة إليهم

ن عدم توفر نظام الحوافز يف ع وقد يكون ذلك ناجام   ،وبدرجة متوسطة ،(3.33وقيمته ) ،أقل متوسط حسايب

تطلب منه القيام بها املوكلة إليه؛ لنها مجرد وظيفة تويجعله ينفذ املهام  ،وذلك يحبط املوظف ،املؤسسة

هناك  ( من أن  2017وري )( والعج  2014واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فكري )ودون كفاءة.  ،إبداع، دون بفحس  

  إليهالتي توصلت وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة ايات الفلسطينيات، اإلعالمدرجة رضا وظيفي عالية لدى 



قات التي تواجههن في ممارسة عملهّن  الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات والمعوِّ

122

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 

 املراجع

 
. دار اليازوري العلمية للنرش 2012-1876(. اإلعالم الفلسطيني: نشأته، ومراحل تطوره 2014أبو السعيد، أحمد )

 والتوزيع، عامن، الردن.

(. التحديات السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي تواجهها النساء الفلسطينيات 2014أبو زيد، هدى )

جامعة بريزيت،  ،غري منشورة املقدسيات املتزوجات يف املناطق الفلسطينية. رسالة ماجستري

 فلسطني.

توظيف وأداء اإلعالميات يف املؤسسات اإلعالمية يف العوامل التي تؤثر عىل  .(2016) أبوطعيمة، ناهد

 فلسطني من منظور النوع االجتامعي. مركز تطوير اإلعالم، جامعة بريزيت، فلسطني.

(. متكني اإلعالميات الردنيات من التعامل مع تكنولوجيا االتصال يف املؤسسات اإلعالمية 2013) .حننيالتل، 

ن، الردن.دراسة ميدانية. رسالة  –الردنية   ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق الوسط، عام 

(. تقييم واقع عمل الصحفيات يف مؤسسات اإلعالم الردنية. اللجنة الوطنية الردنية 2019) .سوسنزايد، 

ن، الردن.  لشؤون املرأة، عام 

 (. ثورة االتصال وحرية اإلعالم.  مكتبة الفالح، الكويت.2016) .سليامن، صالح

 -(. العوامل املؤثرة عىل الرضا الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني2017) .ج وري، ساميةالع

 .دراسة ميدانية. رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني

،  (.2014) .العزب، الشيامء . دراسة ميدانية. الصو رؤية الصحفيات املرصيات لنفسهن  يف مجال عملهن  ت الحر 

http://asahnetwork.org  

 ومهارات إدارة ضغوط العمل.  نيو لنك للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص. -(. الرضا الوظيفي 2018) .عمر، عصام



محمد إنجاص   -   أ.د. عزت حجاب

123

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 

العامالت يف الصحف العوامل املؤثرة عىل الداء املهني للصحفيات (. 2015) وعادل صادق محمد عنانزة، عزام

 .22-9(:1) 35، دراسة ممسحية. مجلة حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية.اليومية الردنية

(. الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطني. مجلة جامعة النجاح 2018) .معاذ، الغانم

 .804-779(: 4)32. لألبحاث )العلوم اإلنسانية(

. العوامل املؤثرة يف الداء املهني للقامئني باالتصال يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية. (2014) .فكري، راند

 أطروحة دكتوراه، جامعة عني شمس، القاهرة، مرص.

(. اإلعالمية الفلسطينية وتحديات املشهد اإلعالمي الول. جريدة الحياة الجديدة، 2018مؤسسة فلسطينيات )

  http://filastiniyat.org/newsite  رام الله، فلسطني /0875العدد

(. متكني وتعزيز قدرات املرأة الفلسطينية للنوع االجتامعي. موقع وزارة 2017وزارة شؤون املرأة الفلسطينية )

 شؤؤن املرأة، فلسطني. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 املراجع

 
. دار اليازوري العلمية للنرش 2012-1876(. اإلعالم الفلسطيني: نشأته، ومراحل تطوره 2014أبو السعيد، أحمد )

 والتوزيع، عامن، الردن.

(. التحديات السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي تواجهها النساء الفلسطينيات 2014أبو زيد، هدى )

جامعة بريزيت،  ،غري منشورة املقدسيات املتزوجات يف املناطق الفلسطينية. رسالة ماجستري

 فلسطني.

توظيف وأداء اإلعالميات يف املؤسسات اإلعالمية يف العوامل التي تؤثر عىل  .(2016) أبوطعيمة، ناهد

 فلسطني من منظور النوع االجتامعي. مركز تطوير اإلعالم، جامعة بريزيت، فلسطني.

(. متكني اإلعالميات الردنيات من التعامل مع تكنولوجيا االتصال يف املؤسسات اإلعالمية 2013) .حننيالتل، 

ن، الردن.دراسة ميدانية. رسالة  –الردنية   ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق الوسط، عام 

(. تقييم واقع عمل الصحفيات يف مؤسسات اإلعالم الردنية. اللجنة الوطنية الردنية 2019) .سوسنزايد، 

ن، الردن.  لشؤون املرأة، عام 

 (. ثورة االتصال وحرية اإلعالم.  مكتبة الفالح، الكويت.2016) .سليامن، صالح

 -(. العوامل املؤثرة عىل الرضا الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني2017) .ج وري، ساميةالع

 .دراسة ميدانية. رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني

،  (.2014) .العزب، الشيامء . دراسة ميدانية. الصو رؤية الصحفيات املرصيات لنفسهن  يف مجال عملهن  ت الحر 

http://asahnetwork.org  

 ومهارات إدارة ضغوط العمل.  نيو لنك للنرش والتوزيع، القاهرة، مرص. -(. الرضا الوظيفي 2018) .عمر، عصام



قات التي تواجههن في ممارسة عملهّن  الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات والمعوِّ

124

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 

References 

Abu- Alsaid, Ahmed. (2014). Palestanian Media: its Inception and development. Dar Al- 

Yazori, Amman, Jordan. 

Abu Taima, Nahid. (2016). Factors affecting the employment and performance of female 

media professionals in media organizations in Palestine from a gender perspective. 

Media Development Center, Birzeit University, Palestine. 

Abu-Zaid, Huda. (2014). The political, social and economic challenges encountered by 

Palestinian Jerusalemite women married to men from the Palestinian Authority areas, 

unpublished Master's thesis, Birzeit University, Palestine. 

Al-Ajouri, Samia. (2017). Factors affecting job satisfaction among Palestinian female 

journalists in Palestine - a field study. unpublished Master's thesis, Islamic University, 

Gaza, Palestine. 

Al-Azab, Shaima. (2014). The vision of Egyptian female journalists in their field of work, a field 

study. Free Voice. http://asahnetwork.org  

Al-Ghanim, Moath. (2018). Job satisfaction among Sports Journalists in the State of 

Palestine. Al-Najah University Journal for Research (Humanities), 32(4):779-804 

Alhumaidhi, Naimah Nasser. (2015).  Job satisfaction among Saudi female department heads: 

A comparative study between King Saud University and Princess Noura University, 

unpublished PhD thesis, University of Kansas, United States of America. 



محمد إنجاص   -   أ.د. عزت حجاب

125

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 

Almuqabila, Mohamed Adel. (2011). Job satisfaction among Football officials in Jordan, 

unpublished Master’s thesis, Yarmouk University, Irbid, Jordan.  

Al-Tal, Hanin. (2013). Enabling Jordanian female media professionals to deal with 

communication technology in Jordanian media institutions: a field study, unpublished 

master's thesis, Middle East University, Amman, Jordan. 

Ananza, Azzam and Adel Sadiq Mohammad (2015). Factors affecting the professional 

performance of female journalists working in Jordanian daily newspapers, a survey 

study. Journal of Arts and Social Sciences, Kuwait University. 35(1):9-22 

Anchustigui, Julie. (2016). Life satisfaction, job satisfaction, and the unemployed Spouse, 

unpublished PhD thesis. Walden University, United Kingdom. 

Fikri, Raed. (2014). Factors affecting the professional performance of communicators in 

electronic news sites, unpublished PhD thesis, Cairo, Egypt. 

Maryilan, Greenwald. (2004). The Portrayal of Women in Newspapers: A Meta-Analysis, 

annual meeting of the association foreducation in journalism and mass 

communication. Reinardy Publication, United States of America. 

Omar, Essam. (2018). Job satisfaction and work stress management skills, New Link for 

Publishing and Distribution, Cairo, Egypt. 

Palestinian Ministry of Women's Affairs (2017). Empowering and Strengthening the Gender 

Capabilities of Palestinian Women. Ministry of Women's Affairs website. 

 

References 

Abu- Alsaid, Ahmed. (2014). Palestanian Media: its Inception and development. Dar Al- 

Yazori, Amman, Jordan. 

Abu Taima, Nahid. (2016). Factors affecting the employment and performance of female 

media professionals in media organizations in Palestine from a gender perspective. 

Media Development Center, Birzeit University, Palestine. 

Abu-Zaid, Huda. (2014). The political, social and economic challenges encountered by 

Palestinian Jerusalemite women married to men from the Palestinian Authority areas, 

unpublished Master's thesis, Birzeit University, Palestine. 

Al-Ajouri, Samia. (2017). Factors affecting job satisfaction among Palestinian female 

journalists in Palestine - a field study. unpublished Master's thesis, Islamic University, 

Gaza, Palestine. 

Al-Azab, Shaima. (2014). The vision of Egyptian female journalists in their field of work, a field 

study. Free Voice. http://asahnetwork.org  

Al-Ghanim, Moath. (2018). Job satisfaction among Sports Journalists in the State of 

Palestine. Al-Najah University Journal for Research (Humanities), 32(4):779-804 

Alhumaidhi, Naimah Nasser. (2015).  Job satisfaction among Saudi female department heads: 

A comparative study between King Saud University and Princess Noura University, 

unpublished PhD thesis, University of Kansas, United States of America. 



قات التي تواجههن في ممارسة عملهّن  الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات والمعوِّ

126

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 

Palestinian Women Foundation (2018). The Palestinian Media and the Challenges of the First 

Media Scene. Al-Hayat Al-Jadida Newspaper, 875, Ramallah, Palestine 

http://filastiniyat.org/newsite  

Pinsker, Sharon. (2012). Job satisfaction among social Workers: satisfaction with facets of the 

job and overall satisfaction, and the Impact of work-family conflict and disposition, 

unpublished PhD thesis, New York University, USA. 

Suleiman, Saleh. (2016). Communication Revolution and Media Freedom. Al Falah Library, 

Kuwait. 

Zayed, Sawsan. (2019). Assessing the reality of the work of female journalists in Jordanian 

media institutions. Jordan National Committee for Women's Affairs. Amman, Jordan. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



محمد إنجاص   -   أ.د. عزت حجاب

127

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 

صل عىل درجة ح الوسطالرشق  جامعة ،اإلعالمكلية  - اإلعالمالصحافة و قسم:  األستاذ الدكتور عزت محمد حجاب،
عالمية إ سياسات  -التخصص الدقيق يف  جامعة مينسوتا الواليات املتحدة االمريكيةمن  1985 عامالدكتوراه 

يف جامعة  اإلعالمولغاية تاريخه، شغل وظيفة عميد كلية  الوسطأستاذ يف جامعة الرشق ، ذاعة وتلفزيونإ و 
، وعضو هيئة 2011 - 2008/ جامعة الريموك /  اإلعالم، شغل وظيفة عميد كلية 2015-2020 الوسطالرشق 

 ehijab@meu.edu.jo  ولغاية تاريخه 1985 / الوسطتدريس / جامعة الريموك وجامعة الرشق 
 

عام  درجة املاجستري حاصل عىل، وسطالرشق ال  ، جامعةاإلعالمكلية -اإلعالمالصحافة و  ،انجاصمحمد أحمد 
يات يف فلسطني اإلعالمعنوان رسالة املاجستري: "الرضا الوظيفي لدى ، عالقات عامة الدقيق:التخصص ، 2019

  hotmail.com84-media@ صحفي - " واملعوقات التي تواجهم يف مامرسة عملهم

 

Palestinian Women Foundation (2018). The Palestinian Media and the Challenges of the First 

Media Scene. Al-Hayat Al-Jadida Newspaper, 875, Ramallah, Palestine 

http://filastiniyat.org/newsite  

Pinsker, Sharon. (2012). Job satisfaction among social Workers: satisfaction with facets of the 

job and overall satisfaction, and the Impact of work-family conflict and disposition, 

unpublished PhD thesis, New York University, USA. 

Suleiman, Saleh. (2016). Communication Revolution and Media Freedom. Al Falah Library, 

Kuwait. 

Zayed, Sawsan. (2019). Assessing the reality of the work of female journalists in Jordanian 

media institutions. Jordan National Committee for Women's Affairs. Amman, Jordan. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



تأطير الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية: دراسة تحليلية للمقال الصحفي

128

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

128

تأطري الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية:
دراسة تحليلية للمقال الصحفي

د. هاين البدري 

 How the Palestinian Cause Has   Been Framed in the
Jordanian Opinion Articles

Dr. Hani Al-Badri – Middle East University



د. هاني البدري 

129

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

 ية: دراسة تحليلية للمقال الصحفيتأطري الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطين

 جامعة الرشق األوسط -البدري فايز أحمد د. هاين 
 

 لخصامل
كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية املنشورة يف ىل هدفت هذه الدراسة إىل التعرف ع    

ومقارنة  ،الرتكيز عليها الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية، ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم  املواقع اإلخبارية 

الـمسح ية االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة يف طريقة تقدميها لهذه القضية، وقد استخدمت الدراسة منهج

الـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف و  ،بهدف الحصول عىل البيانات والـمعلومات املطلوبة واملقارن؛ اإلعالمي

مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل  يف ومتثل مجتمع الدراسة، الصحيفتني: الغد والدستور

الدراسة ، وقد توصلت يومية ورقية، وتشكلت عينة الدراسة من صحيفتي الدستور والغد لتمثيل مجتمع الدراسة صحفا  

 اب الرأي األردنيني يتعاملون مع القضية الفلسطينية عىل أنها يف قمة أولويات األردن  ت  كُ أن   :هاأهم   ،إىل عدد من النتائج

، أهدافه ه، والنضال من أجل تحقيق يجب االستمرار فيالرعاية الهاشمية للمقدسات واجب وطني   الشعبي والرسمي، وأن  

يزة بني الشعبني األردين والفلسطيني، وأنه ال بد من أن يصل الشعب الفلسطيني إىل بناء هناك عالقة خاصة ومم وأن  

 لقرارات الرشعية الدولية، وعاصمتها القدس الرشقية.  دولته املستقلة وفقا  

 ، املقال الصحفي.الصحف األردنية ،القضية الفلسطينية ،األردنية مقاالت الرأي: املفتاحيةالكلامت 
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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. 



د. هاني البدري 

131

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

 مقدمة 

  –مثلها مثل مختلف وسائل اإلعالم األردنية  –ظهره الصحف اليومية األردنية من املالحظ التفاعل الكبري الذي تُ     

وهي تفرد صفحات كاملة لتغطية أحداث القضية  ؛ ومنذ نشأة هذه الصحففيام يتعلق بالقضية الفلسطينية

، وال تقترص هذه التغطيات يف اب أعمدتها يركزون بشكل كبري عىل مواضيع القضية الفلسطينيةت  الفلسطينية، كام أن كُ

من مضامني الصحف  أوقات األزمات، والحروب، بل متتد إىل مختلف الفقرات، بحيث تشكل القضية الفلسطينية جزءا  

كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية ومن هنا جاءت هذه الدراسة من أجل الكشف عن  ية؛األردن

 ،املنشورة يف املواقع اإلخبارية الرقمية املمثلة لصحف ورقية يومية، ورصد الـمـواضيع والقضايا التي تم الرتكيز عليها

 يف طريقة تقدميها لهذه القضية.  ومقارنة االتفاقات واالختالفات بني صحف العينة

 مشكلة الدراسة

فالضفة  ؛تعد القضية الفلسطينية عىل رأس أولويات الـمملكة األردنية الهاشمية، عىل مستوى الدولة والشعب معا  

وهناك  ،ت إىل األردن بعد مبايعة مؤمتر أريحا للملك عبد الله األولم  ضُ  -وهي جزء من فلسطني التاريخية –الغربية 

بني األردن وفلسطني التاريخية.  كيلو مرتا   335الت وروابط تاريخية بني الشعبني، إضافة إىل حدود طويلة تصل إىل ص  

عىل مواضيع القضية الفلسطينية، وتتناولها من جوانب متعددة،  ،بشقيها التقليدي والرقمي ،وتركز الصحافة األردنية

الكشف عن كيفية تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية  ويف ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث يف

 ،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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 هداف الدراسةأ 

ع عن هذا ويتفر  يتمثل الهدف الرئيس للدراسة يف معرفة كيفية تقديم مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية، 

 تتمثل يف التعرف عىل: ،مجموعة من األهداف الفرعيةالهدف الرئيس 

 سطينية يف مقاالت الرأي األردنية.تقديم القضية الفل مواضيع -1

 ناولها للقضية الفلسطينية.اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تمسارات الربهنة التي  -2

 لقضية الفلسطينية.ة يف تناولها لوسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األردني -3

 يف تناولها للقضية الفلسطينية. التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية األسبابأطر   -4

 ت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.الحلول التي استخدمتها مقاال أطر  -5

 النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية.أطر  -6

 ة التي تناولت القضية الفلسطينية.مقاالت الرأي األردني يفبروزا  القوى الفاعلة األكرث  -7

 ة يف تناولها للقضية الفلسطينية.أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردني -8

 سطينية يف مقاالت الرأي األردنية.االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفل -9

 ناولها للقضية الفلسطينية. االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف ت -10

 أهمية الدراسة

الحظ الباحث محدودية الدراسات األردنية التي تناولت تأطري مقاالت الرأي األردنية للقضية الفلسطينية، وبذلك  

لألردن، عىل  م  مه   الرصاع العريب اإلرسائيل   ، فإن  كونها نادرة يف مجاالتها، وعموما  من تكتسب هذه الدراسة أهميتها 

 لخصوصية العالقة األردنية الفلسطينية.  نظرا   ؛عىل مدى عقود الغ  ب املستوى الشعبي والرسمي، ويتمتع باهتامم  
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 أسئلة الدراسة 

 مت مقاالت الرأي األردنية القضية الفلسطينية؟السؤال الرئيس: كيف قد  

 وهي:  ،وتنبثق عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية

 األردنية؟ما مواضيع تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي  -1

 ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ -2

 الفلسطينية؟االت الرأي األردنية يف تناولها للقضية ما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مق -3

 سطينية؟األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلأطر ما  -4

 الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ أطر ما -5

 النتائج التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟أطر ما  -6

 الفلسطينية.القوى الفاعلة األكرث بروزا يف مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية ما  -7

 الفلسطينية؟أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية ما  -8

 ؟االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنيةما  -9

 الفلسطينية؟االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية ما  -10

 مصطلحات الدراسة 

 (إجرائيا  الفلسطينية: )القضية 

من  كل ما يخص احتالل فلسطني والتداعيات التي حصلت بسبب ذلك، واألحداث التي بنيت عليها ابتداء  

 وحتى وقت إنجاز هذه الدراسة.  1948العام 
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الدستور، والرأي، والغد، وقد اختار الباحث  :، وهيالصحف األردنية: الصحف األردنية الورقية األكرث انتشارا   

 باعتبارهام عينة.صحيفتي الدستور والغد 

 (الصحف الرقمية األردنية: )إجرائيا  

وهو أنها املواقع الرقمية اإلخبارية األردنية التي جاءت  ،إجرائيا   عرف الباحث الصحف الرقمية األردنية تعريفا  

: مثل املواقع اإلخبارية الرقمية للصحف اليومية األكرث انتشارا   ،لتمثيل الصحف الورقية يف عامل اإلنرتنت

 الغد. و الدستور، و الرأي، 

 ()إجرائيا   مقاالت الرأي األردنية:

م والتي 2021-6-30إىل  م2020-7-1 يف الفرتة من صحف العينةيقصد بها الـمقاالت املنشورة يف  

 تناقش بشكل رئيس القضية الفلسطينية أو ما يتعلق بها. 

 الـمقال الصحفي: 

( بأنه قطعة من النرث، لها طول محدد، وموضوع معني، تكتب بطريقة بعيدة عن 2011يعرفه )أبو عرجة، 

 التكلف، وتعرب بشكل صادق عن شخصية الكاتب. 

 ظري والدراسات السابقة األدب الن

 رية تحليل اإلطار اإلعالمينظ

توجيه  1974من العام  " مؤسس نظرية األطر اإلعالمية، وقد استطاع ابتداء   Gofmanيعد عامل االجتامع كوفامن "

الرمزي عن ر من خاللها مفهوم البناء االجتامعي، إضافة إىل التفاعل اهتامم عدد من الباحثني نحو هذه النظرية، وطو  

 (.2013الطريق التي ينظم من خاللها أفراد الجمهور خرباتهم العملية. )مزروع، 
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كونها تقوم عىل  ليها دراسات علم االتصال الحديثة؛وميكن اعتبار نظرية األطر واحدة من أهم الركائز التي تقوم ع

ضعت يف سياق وأطر إعالمية، وميكن عن طريق مضامني الـمحتوى اإلعالمي ال يكون لها معنى بذاتها، إال إذا و  أساس أن  

 (. 2009)مكاوي والسيد،. وتفسري تأثرياتها عىل اآلراء واالتجاهات ،رسالةتأطري الرسالة اإلعالمية قياس محتوى ال

 أهمها أن   ،، وتستند هذه النظرية إىل عدد من االفرتاضات(2002مضمون )إبراهيم،  تعطي األطر معنى ومغزى ألي  

 (  2009ذاتها. )مكاوي والسيد ، ألنها ال تعطي معنى يف حد    وانسجاما؛يعطيها معنى جديدا   األحداث يف إطار معنيوضع 

 ة، وهي:لألطر اإلعالمي  عدةأنواع   ( فهناك2016)الدليمي، ب وحس  

 : اإلطار املحدد بقضية: حيث يتم الرتكيز من خالل اإلطار عىل عنارص الحدث وتداعياته. أوال 

مع ربطها مبجموعة املعايري  ،: حيث يتم من خالله االهتامم بتقديم تفسريات عامة للواقع: اإلطار العام  ثانيا  

 للولوج إىل فهم الـمشكالت، وابتكار الحلول، وتحقيق اإلقناع.   م  ه  السياسية والثقافية السائدة، وهذا اإلطار مُ 

كز عىل املصالح التي تحصل بسبب هذا التنافس بني القوى الـمختلفة، وير الرتكيز عىل  فيه يتمو  : إطار الرصاع:ثالثا  

 التنافس والرصاع. 

 ة. : إطار النتائج االقتصادية: يستخدم اإلنجازات االقتصادية التي نتجت عن األحداث، ويربزها للتأثري عىل العام  رابعا  

وضع الـمحتوى من خالل قصص تركز عىل العاطفة لتحدث تأثريات  يتم  وفيه : إطار االهتاممات اإلنسانية: خامسا  

 الناس.إنسانية وعاطفية عىل 

ية، ويفرس الـمشكالت بهدف الوصول إىل أفهام هذا اإلطار باملنطلقات االسرتاتيج: إطار االسرتاتيجية: يهتم سادسا  

 مشرتكة تتوافق مع البيئة الـمحيطة. 
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حد واالربوز  (، وميكن اعتبار أن  2009للقضية املطروحة )وهيب  األطر اإلعالمية تقدم حلوال  إضافة إىل ما سبق فإن   

 لتبدو   ة الرتكيز عىل عدد من العنارص؛وقد تم تعريف الربوز عىل أنه عمليعنارص التأطري يف النصوص اإلخبارية،  من أهم  

 (. 2002أكرث أهمية للمتلقي. )جمعة 

 األردن وفلسطني 

 ،يرى السيد أحمد عبيداتوقامت الوحدة بني الضفتني: الضفة الغربية نهر األردن، والضفة الرشقية،  1950يف عام 

العالقة األردنية الفلسطينية تشكل "ضامنة من ضامنات االستقرار لكل من األردن  أن   ،رئيس الوزراء األردين األسبق

ظ عىل الهوية القومية للشعبني األردين والفلسطيني، والستمرار للحفا ؛من مفاصل القوة الذاتية وفلسطني، ومفصال 

ر مؤمتر قر   م،1974، ويف العام (2، ص1995وجودهام كعنرص إنساين فاعل يف هذا الجزء من الوطن العريب". )عايد، 

فقبلت األردن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني،  القمة العريب يف الرباط أن  

وقد (، 1995عايد، الغربية، )بالضفة  واإلداري   االرتباط القانوين   أعلن األردن قرار فك   م،1988هذا القرار، ويف متوز عام ب

 جمعت األردنيني وحدة املصري والخطر الـمشرتك الذي ميثله االحتالل اإلرسائيل.

،"وضع قانوين  للقدس : (2021وقد جاء يف )وزارة الخارجية األردنية،  إىل القانون الدويل، وقرارات  استنادا    خاص 

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم الـمتحدة"  181الرشعية الدولية، وأبرزها القرار 

االحتالل، وصدور القرارات الدولية التي تدعو إرسائيل إىل االنسحاب من األرايض  سيطرة ومنذ وقوع القدس تحت

)وزارة  2334، 446، 267، 252، 242: القرارات همهاوأ  ،إىل قرارات مجلس األمن الدويل استنادا   1967التي احتلتها عام 

 (. 2021الخارجية األردنية، 

الدولتني، مبا يضمن  عىل رضورة حل   وتعمل األردن يف املحافل الدولية عىل دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد دوما  

 املستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الرشقية.   دولته   ةرأسها إقام الحقوق الرشعية للشعب الفلسطيني، وعىل
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"وينطلق املوقف األردين الثابت من أن القدس الرشقية أرض محتلة، السيادة فيها للفلسطينيني، والوصاية عىل 

الثاين،  هعبد الللك جاللة امل ،مقدساتها اإلسالمية واملسيحية هاشمية، يتوالها ملك اململكة األردنية الهاشمية

)وزارة  ".ةب القانون الدويل والقرارات الدولياللتزامات الدول بحس   ومسؤولية حامية املدينة مسؤولية دولية وفقا  

 (. 2021الخارجية األردنية، 

بسبب الرتابط الكبري بني   بالقضية الفلسطينية؛عىل كل ما سبق، يظهر سبب اهتامم الصحافة األردنية دامئا   وبناء  

 األردن وفلسطني.

 الدراسات السابقة

  الدراسة األوىل

 والرشق. ،الراية :(. دراسة تحليلية عىل عينة من صحيفتي2021، دراسة )عبد العال وميك

هدفت هذه الدراسة إىل تحليل كيفية تغطية الصحافة القطرية للقضية الفلسطينية، والتعرف عىل مدى اهتاممها و 

استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي و  لها.بها من خالل تحليل الـمـوضوعات والقضايا، واملساحات الـمخصصة 

ابالت املنتظمة مع الخرباء واملختصني، ومتثل مجتمع تحليل الـمحتوى، واملنهج املقارن، واملق :التحليل، ومن ضمنه

القطريتني اليوميتني، وجاءت العينة من خالل العينة العشوائية املنتظمة، ووظفت  ،والرشق ،الراية :العينة يف صحيفتي

اممات الدراسة نظريتي األجندة )ترتيب األولويات(، وقد خلصت الدراسة إىل أن القضية الفلسطينية تقع يف صلب اهت

هات إيجابية بالكلية، القضية الفلسطينية توج   نحوهات الصحافة القطرية توج   نت الدراسة أن  الصحافة القطرية، كام بي  

لها، من خالل إظهار موضوعات القضية الفلسطينية عىل صفحاتها األوىل. وأظهر البحث امليداين  واضحا   ييدا  أ وتعكس ت

، ثم الـمـوضوعات ذات األبعاد اإلنسانية، وأظهرت الدراسة إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية بشكل أساس  
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من اللغة اإلنشائية،  بدال  دقيقا   حداث وصفا  إىل وصف األ  يلالصحف القطرية استخدمت األسلوب التقريري الذي مي أن  

 لقرارات الرشعية الدولية.  وركزت الصحف القطرية يف افتتاحياتها عىل الحقوق الفلسطينية وفقا  

 الدراسة الثانية

(. موقف جمعية العلامء الـمسلمني الجزائرييني من القضية الفلسطينية من خالل 2020دراسة )عويجي، ومقورة، 

 بصائر.جريدة ال

تجلت فيها القضية الفلسطينية يف فكر التيار اإلصالحي املتمثل يف  لتيهدفت هذه الدراسة للكشف عن الكيفية ا

استخدمت الدراسة و جمعية العلامء الـمسلمني الجزائريني، ومدى اهتامم جريدتها بالقضية الفلسطينية وتطوراتها. 

أن جريدة البصائر فتحت صفحاتها  ، منها:إىل عدد من النتائج وتوصلتواملنهج التحليل، املنهج التاريخي الوصفي، 

املخططات الصهيونية الحتالل فلسطني، واعتبار  د  لفضح املخططات الصهيونية، وأنها دعت إىل الوحدة والجهاد ض

 . كلهم الـمسلمني من القضية التي تهم   ا  فلسطني جزء

 الدراسة الثالثة

 الفلسطينية يف الرأي العام العريب. ( القضية 2019دراسة )حسني، 

كان يعتربها قضية عربية، وإذا ما العريب تجاه القضية الفلسطينية،  هدفت هذه الدراسة إىل قياس الرأي العام  

هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو تعريف السكان العرب أنفسهم إىل  وتوصلت الدراسة إىل أن  

، كام أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بني االتجاه نحو مفهوم )النـزعة مركزية القضية الفلسطينية عربيا  

 العريب. ستوى الرأي العام  الوطنية( واعتبار القضية الفلسطينية قضية الفلسطينيني أنفسهم عىل م
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 الرابعة الدراسة

  ااتتججااههااتت  االلررأأيي  االلععاامم  االلععرريبيب  ننححوو  االلققضضييةة  االلففللسسططييننييةة  ووااللرصرصااعع  االلععرريبيب  ااإلإلرسرساائئييلل..  ((22001144ددررااسسةة  ))ااململرصرصيي،،  

للتوصل إىل إذا ما كانت القضية  ؛القضية الفلسطينية نحوهذه الدراسة إىل رصد اتجاهات الرأي العام العريب  هدفت

مع األردن  –يف وقتها  –التفاقيات السالم العربية الثالث  الفلسطينية ما زالت قضية العرب كلهم، ومدى تأييد الرأي العام  

  العرتاف البلدان العربية بإرسائيل. ومدى تأييد الرأي العام   -والسلطة الوطنية الفلسطينية ومرص

عن طريق االستبانة، وتشكلت عينة البحث من عدد من املبحوثني يف  ية مسح الرأي العام  تم استخدام منهجوقد 

سوريا )الالجئون السوريون و الجزائر، و املغرب، و موريتانيا، و تونس، و الكويت، و هي: اليمن،  ،خمس عرشة دولة عربية

  من نتائج الدراسة أن  السودان، ولبنان. وتبني  و مرص، و العراق، و السعودية، و فلسطني، و ليبيا، و األردن، و يف الخارج(، 

مل  هايف الـمنطقة العربية ما زال يعترب القضية الفلسطينية قضيته املركزية، وهي قضيتهم الخاصة، وأن الرأي العام  

تأييد الدول العريب للتطبيع مع إرسائيل، وعدم  تخرس االهتامم العريب الشعبي بها، وأظهرت الدراسة عدم تأييد الرأي العام  

 باالعرتاف بإرسائيل.

  الخامسة دراسةال

االلققددسس  وو  االلررأأيي  ااألألررددننييةة،،  ))  22000099--22000088تتغغططييةة  االلصصححااففةة  االلععررببييةة  للللععددوواانن  ااإلإلرسرساائئييلل  ععىلىل  ققططااعع  غغززةة  ععاامم    ((22001111))ففررجج،،  

  االلققااههررةة  يفيف  ااألألههرراامموو  للننددنن،،    يفيف  االلععرريبيب

زة يف ثالث صحف غىل حجم التغطية الصحفية للعدوان اإلرسائيل عىل قطاع هدفت هذه الدراسة إىل التعرف ع

للخصائص  وفقا  وقات اإلحصائية بني صحف الدراسة عربية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليل، ودراسة الفر 

: الرأي هي، بيةعر صحف ن مجتمع الدراسة من ثالثالفنية وأسلوب عرض األخبار املتبعة يف صحف الدراسة، وتكو  

ويف النتائج   الشامل،من خالل الحرص   ذت  فأخ   ا عينة الدراسةهرام الـمرصية، والقدس العريب اللندنية، أم  األردنية، واأل 
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حصلت نتائج العدوان عىل املستوى السياس عىل أعىل نسبة، ثم جاءت نتائج العدوان عىل الشعب الفلسطيني، ثم 

 جاءت أسباب العدوان ودوافعه عىل قطاع غزة. 

 جراءات منهجية الدراسة: الطريقة واإل 

 منهج البحث املستخدم  

قام ، ثم والـمعلومات املطلوبةبيانات البهدف الحصول عىل  ؛هذه الدراسة عىل منهج الـمسح اإلعالمي اعتمدت

أسلوب تحليل  استخدمت الدراسةويف إطاره  ،للوصول إىل صورة دقيقة حول الظاهرة ؛الباحث بتحليلها وتفسريها

نة البحث الـمقارنة املنهجية بني املواقع اإلخبارية التي تم اختيار عي استخدمت، كام والكيفي   ي  املضمون بشقيه الكم  

والـمنهج املقارن بهدف الـمقارنة بني نتائج تحليل مقاالت الرأي يف قعا صحيفتي الغد والرأي الرقميني، وهي مو  ،منها

 والدستور.  ،الصحيفتني: الغد

 الدراسةمجتمع 

 ورقية. يتمثل مجتمع الدراسة يف مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع اإلخبارية األردنية التي متثل صحفا يومية 

 عينة الدراسة

تشكل مجتمع الدراسة من كافة الصحف اليومية األردنية الورقية التي لها مواقع رقمية، وقد اختار الباحث صحيفتي 

 الفلسطينية.اهتامم هاتني الصحفتني بالقضية بالدستور والغد لتمثيل مجتمع البحث، وسبب االختيار هو علم الباحث 

عينة الدراسة جميع املقاالت املنشورة يف موقعي صحيفة الدستور والغد اإلخباريني الرقميني من تاريخ  شملتو 

 الشامل لكل مقاالت الرأي التي تناولت القضية الفلسطينية أو أحد م بأسلوب الحرص  2021-6-30حتى  -1-4-2021

بالقضية الفلسطينية  هناك اهتامما   قال، ورغم أن  يف امل هي الـموضوع الرئيس بحيث تكون ،عنارصها، أو ما يتعلق بها

حصول الدعوات اإلرسائيلية الواسعة القتحام الـمسجد هذه الفرتة متثل  ضمن اب األعمدة طوال العام، ولكنت  من قبل كُ



د. هاني البدري 

141

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

األقىص يف الثامن والعرشين من شهر رمضان الـمبارك، وقد شهدت هذه الفرتة كثافة أكرب يف كتابة مقاالت الرأي التي 

 تخص القضية الفلسطينية. 

أنه تم تحديد العينة باملوقع اإلخباري الرقمي لصحيفة الغد اليومية األردنية التي متثل الصحف املستقلة،  علام  

 . قمي لصحيفة الدستور األردنيةواملوقع اإلخباري الر 

 مقال لصحيفة الغد(. 77مقال لصحيفة الدستور و  224مقال منها  301) وقد بلغ عدد املقاالت التي تم تحليلها

 أداة التحليل

 أسئلة الدراسة.  تحليل املضمون كأداة لإلجابة عن استامرة تم استخدام

 وحدة التحليل

 ليدور حولها تحليل مقاالت العينة.  ؛فقرة أكان يف جملة، أم عبارة، أم استخدم الباحث "وحدة الـموضوع" سواء  

 اختبار الصدق والثبات

مني املختصني بعلوم اإلعالم والعلوم السياسية، ومن تم إجراء صدق كشاف التحليل من خالل مجموعة من املحك  

موضوع البحث، وليك تحقق النتائج  مون تم تعديل االستامرة يك تتناسب معخالل املالحظات التي وضعها املحك  

التحليلية الختبار ملادة املرجوة منه، واستخدمت وسيلة أخرى الختبار الصدق من خالل إجراء اختبار مبديئ عىل عينة من ا

 الفئات، وكذلك عن طريق تعريف كل فئة من فئات تحليل املضمون واألطر بدقة متنع التداخل فيام بينها. 

 اسوحدة التحليل والقي

اإلخبارية الرقمية  حدد الباحث املقال الصحفي وحدة للتحليل، وقد تم اختيار مقاالت الرأي املنشورة يف املواقع

فاختريت الفكرة داخل كل موضوع يتناوله الكاتب من آراء  ضمن اسم كاتبها، أما وحدة القياسالتي تت لعينة البحث

 وأفكار لها عالقة مبارشة بالقضية الفلسطينية. 
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 حليلفئات الت

فها من أجل ضبط التحليل، وتظهر هذه عىل محتوى العينة التي درسها، وقد عر    فئات التحليل بناء  قام البحث بحرص       

 الفئات من خالل الجداول التي تتضمنها هذه الدراسة. 

 النتائج

 صحيفة الغد  تحليل مقاالت نتائج

 الرأي األردنية؟ما أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت  -1

  الرصاع.فئة األطر الرئيسة )ماذا قيل؟(. إطار : (1)رقم جدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %23.4 87 بناء املستوطنات 
 %20.4 76 اقتحامات الـمسجد األقىص 

 %16.2 60 هدم البيوت 
 %11.7 43 املفاوضات 

 %10.6 39 االعتقاالت والقمع 
 %7.8 29 والعسكريةاملواجهات الشعبية 
 %6.7 25 العنرصية الصهيونية 

 %3.2 12 أخرى 
 %100 371 املجموع

 

فئة األطر الفرعية املندرجة تحت  األطرترتيب تكرار عىل عدد التكرارات،  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 1)رقم يظهر الجدول 

بناء املستوطنات، اقتحامات الـمسجد األقىص، اآليت: من األعىل إىل األسفل عىل النحو  اإلطار هذا جاء ، وقدالرئيسة

إطار  هدم البيوت، املفاوضات، االعتقاالت والقمع، املواجهات الشعبية والعسكرية، العنرصية الصهيونية، وأخريا  

 . )أخرى(
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أهمية األطر التي يتم تناولها يف كتاباتهم،  اب مقاالت الغد، ووجهة نظرهم حولت  ويكشف هذا الرتتيب اهتاممات كُ

 أن    التفاقات السالم، وتؤكدرصيحا   قا  حيث تشكل خر   ،بناء املستوطنات يأيت يف رأس هذه األولويات ومن الواضح أن  

التي تؤذي مشاعر ألف وسبعامئة  دولة االحتالل ال تسعى إىل سالم حقيقي، ثم تأيت بعدها اقتحامات الـمسجد األقىص

هدم البيوت، واملفاوضات، واالعتقاالت، وغريها، وهي موضوعات سياسية، وهذا  :مليون مسلم يف العامل، وبعدها

أظهرت إبراز الصحف القطرية للموضوعات السياسية فيام يتعلق  ( التي2021يتفق مع دراسة )عبد العال وميك، 

بالقضية الفلسطينية، ويأيت بناء املستوطنات، وهدم البيوت، واالعتقاالت والقمع من أجل تفريغ األرض من أهلها، 

ل وأشكاله ( فركزت عىل العدوان اإلرسائي2011(، أما دراسة )فرج، 2020وهذا ما أشارت إليه دراسة )عويجي ومقورة، 

 رئيسة تندرج تحت بند العدوان.  نت أطرا  عىل الشعب الفلسطيني، وهذا يتوافق مع هذه الدراسة التي بي  

 . (. إطار املسؤوليةقيل؟فئة األطر الرئيسة )ماذا : (2جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %17.1 86 إطار مسؤولية حركة حامس 
 %15.8 79 إطار مسؤولية حركة فتح 

 %15.2 76 إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية 
 %12.9 65 إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل 

 %12.6 63 إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية 
 %11.4 56 إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني 

 %5.8 28 إطار مسؤولية مجلس األمن 
 %4.8 24 إطار مسؤولية الدول العربية  

 %4.3 22 إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية 
 %0.1 3 أخرى 

 %100 502 املجموع

فئة األطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 2)رقم يظهر الجدول 

إطار مسؤولية حركة حامس، إطار  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  وجاءت هذه التكرارات، وقد ماذا قيل :الرئيسة

مسؤولية حركة فتح، إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل، إطار مسؤولية 
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ار مسؤولية مجلس األمن، إطار مسؤولية الدول السلطة الوطنية الفلسطينية، إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني، إط

 جاء إطار )أخرى(. ، وأخريا  إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية، العربية

حيث حصلت عىل أكرث تكرارات يف  ،كشفت نتائج هذه الدراسة عن تأثريات حركة حامس عىل الساحة الفلسطينيةو 

ثم بعدها بقليل منظمة التحرير الفلسطينية، التي  - التحرر الفلسطينية أكرب حركات – إطار املسؤولية، تليها حركة فتح

 تعد فتح أكرب تنظيامتها عىل الساحة. 

اب املقاالت األردنيني يوزعون مسؤولية التعامل مع القضية الفلسطينية ما بني التنظيمني ت  كُ  وتؤكد هذه النتائج أن  

 يتعرض له الشعب نفسه يظهرون مسؤولية االحتالل اإلرسائيل عام  ويف الوقت  -حامس وفتح –كربين الفلسطينيني األ 

 ؛الفلسطيني من عدوان، وعىل عكس ما هو متوقع، جاء إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية يف أسفل القامئة

حصل بعد مام يدل عىل انخفاض التعويل عىل ردود فعل هذه الشعوب اتجاه األحداث التي تجري يف فلسطني، وهذا ما 

ما أطلق عليه مصطلح )الربيع  العريب( حيث لوحظ قلة ردود فعل الشعوب العربية واإلسالمية عىل اقتحامات الـمسجد 

، ورمبا يعود ذلك إىل انشغال معظم هذه الشعوب باملقارنة مع ما كان يحصل سابقا   -عىل سبيل الـمثال –األقىص 

 بقضاياها املحلية. 

 اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ ما مسارات الربهنة التي -2
 كيف قيل(.الربهنة )مسارات : (3)رقم جدول 

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %19.5 65 تقديم االستنتاجات 
 %12.5 42 املربرات اإلنسانية 

 %9.9 33 األسئلة 
 %9.6 32 املربرات القانونية 

 %9 30 املربرات االقتصادية 
 %8.4 28 املربرات التاريخية 
 %8 27 املربرات السياسية
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 %7.5 25 املربرات الدينية 
 %6.9 23 األدلة 

 %6.9 23 التوقعات املستقبلية 
 %1.8 6 أخرى 

 %100 334 املجموع

 

مسارات املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 3)رقم يظهر الجدول 

تقديم االستنتاجات، املربرات اإلنسانية،  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الربهنة

املربرات السياسية، املربرات الدينية، األدلة، األسئلة، املربرات القانونية، املربرات االقتصادية، املربرات التاريخية، 

 جاء إطار )أخرى(.  التوقعات املستقبلية، وأخريا  

عىل املربرات  تقديم االستنتاجات جاء يف املرتبة األوىل من حيث التكرارات، متفوقا    من هذه النتائج أن  يتبني  و

اب املقاالت يف صحيفة الغد نحو تقديم هذه ت  تجاه كُ اإلنسانية، والقانونية، واالقتصادية، وغريها، وهذا يدل عىل ا

يف ظل غياب أدوات  –لغموض الـمواقف الـمحيطة بالقضية الفلسطينية وتذبذبها، واعتامدها  نظرا   ؛االستنتاجات

 عىل ما يقدمه االحتالل من تنازالت.  -الضغط العربية الكافية

 لقضية الفلسطينية؟ا لردنية يف تناولهما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مقاالت الرأي األ -3
 . فئة وسائل اإلبراز: (4)رقم جدول 

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %40.7 24 استخدامات لغوية أخرى
 %39 23 استخدام صيغ املبالغة

 %20.3 12 التكرار
 %100 59 املجموع
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وسائل املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 4)رقم يظهر الجدول 

استخدامات لغوية أخرى، استخدام صيغ  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد اإلبراز

 جاء إطار التكرار.   املبالغة، وأخريا  

اللغوية الـمختلفة يف مقاالت الرأي املنشورة يف صحيفة الغد،  من نتائج هذه الفئة استخدام وسائل اإلبراز يتبني  و

وهذه النتيجة منطقية مع طبيعة نرش هذه املقاالت التي ال تعتمد عىل إرفاق الصور، أو إبراز بعض الجمل داخل 

ب اعتقاد الباحث ة، والسبب حس  ن مر   وعرشيتكررت ثالثا  اإلكثار من استخدام صيغ املبالغة التي نصوصها، كام يظهر 

ا آلت إليه القضية الفلسطينية، والتعقيدات التي ترافقها يف كل مرحلة ملنتيجة  ؛ابت  رقة التي يكتب بها بعض الكُ هو الحُ 

 من مراحلها. 

 الفلسطينية؟ة يف تناولها للقضية ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردني -4

 . ماذا قيل(األسباب )فئة أطر : (5) رقمجدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %20.4 89 االحتالل اإلرسائيل 
 %19.9 87 االستيطان اإلرسائيل 

 %19.7 86 انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية 
 %14.9 65 الحصار عىل غزة

 %9.2 40 فشل مشاريع التسوية 
 %7.8 34 التفوق العسكري اإلرسائيل 

 %6 26 التنافس بني الفصائل الفلسطينية 
 %0.9 4 فساد السلطة الفلسطينية 

 %0.6 3 خذالن الدول العربية 
 %0.6 3 أخرى 

 %100 437 املجموع

 



د. هاني البدري 

147

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (5) رقم يظهر الجدول

االحتالل اإلرسائيل، االستيطان اإلرسائيل،  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد األسباب

ع التسوية، التفوق العسكري اإلرسائيل، انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية، الحصار عىل غزة، فشل مشاري

 (.جاء إطار )أخرى التنافس بني الفصائل الفلسطينية، فساد السلطة الفلسطينية، خذالن الدول العربية، وأخريا  

االحتالل  :لهابني األسباب التي أدت إىل تعقيد القضية الفلسطينية، وأو   هناك تقاربا   ن  أ كشفت نتائج هذه الدراسة و 

انحياز الواليات الـمتحدة األمريكية والدول الغربية لدولة االحتالل، وهذا موافق  :االستيطان، ثم :يل، وثانيهااإلرسائ

 جمود القضية الفلسطينية وعدم حلها.  للواقع، فلوال هذه األمور الثالثة، وغريها مام جاء يف الجدول، ملا استمر  

 (. 2021(، ودراسة )فرج، 2021وهذا يتوافق مع دراسة )عبد العال وميك، 

 .فئة أطر الحلول )ماذا قيل؟( -5

 :(6) رقم جدول

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %22.8 108 وقف االستيطان اإلرسائيل 
 %22 104 ب اإلرسائيل من األرايض العربيةاالنسحا

 %12 57 الوحدة الفلسطينية 
 %9.5 45 انتهاء االنحياز األمرييك والغريب 

 %9.1 43 الوحدة العربية 
 %8.6 41 التضامن العريب 

 %8.4 40 الرعاية الهاشمية للمقدسات 
 %5.3 25 رفع الحصار عن غزة 
 %1.7 8 مقاطعة إرسائيل 

 %0.6 3 أخرى 
 %100 474 الـمجموع
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أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  تنازليا  الذي تم ترتيبه (، 6)رقم يظهر الجدول 

االنسحاب ، وقف االستيطان اإلرسائيل اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الحلول

العريب، لتضامن العربية، االوحدة ، والغريبانتهاء االنحياز األمرييك الفلسطينية، الوحدة العربية، اإلرسائيل من األرايض 

 جاء إطار )أخرى(.  ، وأخريا  مقاطعة إرسائيلالرعاية الهاشمية للمقدسات، رفع الحصار عن غزة، 

اب مقاالت الرأي ت  )وقف االستيطان اإلرسائيل( جاء يف مقدمة الحلول التي يقرتحها كُ حل   كشفت نتائج الدراسة أن  و 

من الحل الـمنطقي  أعىل قليال  بنسبة   سطينية يف صحيفة الغد، وعىل عكس املتوقع، جاء هذا الحل  الخاصة بالقضية الفل

 . والدائم، وهو انسحاب االحتالل من األرايض العربية املحتلة، بينام جاءت الحلول األخرى تاليا  

اب الرأي ت  الرتكيز من قبل كُ ث أن  ويرى الباح ،)التاسع( :منخفض ترتيب  اءت يف )مقاطعة إرسائيل( ج ومن املالحظ أن  

 ب وجهة نظرهم. االستيطان، وإنهاء االحتالل ميثل أولوية قصوى حس   عىل وقفيف جريدة الغد 

 . (قيل؟فئة أطر النتائج )ماذا  -6
 :(7) رقمجدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %25.1 107 مصادرة األرايض الفلسطينية

 %24.9 106 زيادة االستيطان
 %20.9 89 الحصول عىل تعاطف عريب ودويل

 %18.5 79 الحصول عىل دعم سياس

 %8 34 استمرار االحتالل اإلرسائيل

 %1.7 7 الحصول عىل دعم عسكري

 %0.9 4 أخرى
 %100 426 الـمجموع

 

أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (7)رقم يظهر الجدول 

زيادة مصادرة األرايض الفلسطينية،  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد النتائج
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الحصول عىل  ،استمرار االحتالل اإلرسائيل ،الحصول عىل دعم سياس، الحصول عىل تعاطف عريب ودويل ،االستيطان

 (أخرىجاء إطار ) وأخريا   ،دعم عسكري

عىل تفكري  (زيادة االستيطانوموضوع )، (مصادرة األرايض الفلسطينيةموضوع ) وتؤكد هذه النتائج عىل أهمية

، ثم يأيت موضوع )الحصول عىل تعاطف عريب ودويل(، ومن املالحظ أن موضوع )الحصول عىل اب مقاالت الرأيت  كُ

وهذا يؤكد عىل استبعاد الخيارات العسكرية يف  ،-%1.7حصل فقط عىل  حيث – دعم عسكري( مل يتم التطرق إليه كثريا  

 التعامل العريب مع االحتالل اإلرسائيل. 

 مقاالت الرأي األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟ يف  القوى الفاعلة األكرث بروزا  ما  -7
 . فئات القوى الفاعلة(: 8جدول رقم )

 املئويةالنسبة  التكرار نوع الفئة

 %16 124 إرسائيل
 %14 108 السلطة الوطنية الفلسطينية 
 %13.9 107 الواليات الـمتحدة األمريكية 

 %12.8 99 األردن 
 %11.2 87 مجلس األمن 

 %9 69 السعودية 
 %8.5 65 األمم الـمتحدة 

 %6.2 47 مرص 
 %4.9 37 إيران 

 %3.5 26 منظمة التحرير الفلسطينية 
 0 7 أخرى 

 %100 776 املجموع

 

فئات املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (8)رقم يظهر الجدول 

 الفلسطينية،السلطة الوطنية  ،إرسائيل اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد القوى الفاعلة
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 منظمة التحرير الفلسطينية، ،إيران مرص، ،األمم الـمتحدة السعودية، ،مجلس األمن ،األردن ،الـمتحدة األمريكية الواليات

 (.أخرىإطار ) وجاء أخريا  

يف مقاالت الرأي األردنية  ويتضح من خالل هذه النتائج أن دولة االحتالل تأيت يف طليعة القوى الفاعلة األكرث بروزا  

 ثم تأيت السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعدها الواليات الـمتحدة األمريكية، ثم األردن.  ،صحيفة الغداملنشورة يف 

من القضية الفلسطينية، والواليات الـمتحدة  األردن هي أكرث الدول العربية قربا   ن  ، إذ إ وهذا ما ينطبق مع الواقع

 دائم لدولة االحتالل، وملصالحها املتشابكة يف الـمنطقة. لعدة عوامل لها عالقة بدعمها ال ؛رئيس األمريكية العب  

 الفلسطينية؟ رأي األردنية يف تناولها للقضية ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت ال -8
 فئة أمناط الرسد.: (9) رقمجدول 

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %29.1 145 رسد معلومات 
 %25.2 125 رسد ترصيحات 

 %24.9 124 رسد آراء 
 %17.2 85 رسد أحداث 

 %3.6 18 أخرى 
 %100 497 املجموع

تحت فئة أمناط املندرجة  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (9) رقم يظهر الجدول

رسد  ،رسد آراء ،رسد ترصيحات معلومات،رسد  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الرسد

 (. أخرىإطار ) وجاء أخريا   ،أحداث

بني فئات الرسد الـمختلفة، وهذا نابع من طبيعة املقاالت التي تظهر  هناك توازنا    من خالل الجدول أن  ويتبني  

 ع بني أمناط الرسد الـمختلفة. جوانب مختلفة من الـموضوع، فتنو  
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 االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟ما  -9

 مة يف تأطري القضية الفلسطينية. خداالسرتاتيجيات املست(: 10جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %28.1 109 الرتكيز عىل حل الدولتني 
 %22.9 89 الرتكيز عىل التضامن العريب 
 %16.8 65 الرتكيز عىل البعد اإلنساين 
 %11.9 46 الرتكيز عىل الحق التاريخي 

 %10.8 42 الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات 

 %4.6 18 الرتكيز عىل املقاومة
 %3.7 14 الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية 
 %0.7 3 الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع 

 %0.5 2 أخرى 
 %100 388 املجموع

 

املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 10)رقم يظهر الجدول 

الرتكيز عىل الرتكيز عىل حل الدولتني،  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد االسرتاتيجيات

الرتكيز عىل  ،الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات ،الرتكيز عىل الحق التاريخيالعريب، الرتكيز عىل البعد اإلنساين، التضامن 

 (.أخرىكيز عىل البعد الديني يف الرصاع، وجاء أخريا إطار )الرت لرتكيز عىل دور املنظامت الدولية، ا، املقاومة

يه السياسية األردنية من رضورة قيام دولة فلسطينية قابلة ما تقوم عل مع ويتوافق الرتكيز عىل حل الدولتني

 لالستمرار.

 مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ما االستامالت املستخدمة يف   -10
 ئة االستامالت )كيف قيل(.ف(: 11جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع  

 %63.5 66 استامالت عقلية 
 %19.2 20 استامالت عاطفية 
 %17.3 18 استامالت مختلطة 
 %100 104 املجموع
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فئة املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 11)رقم يظهر الجدول 

 ،استامالت عاطفية ،استامالت عقلية اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد االستامالت

عىل  %( يدل عىل التناول العقالين املبني  63.5واستخدام االستامالت العقلية بنسبة عالية ) .استامالت مختلطة وأخريا  

 اب املقال يف صحيفة الغد مع ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ت  املنطق الذي يتعامل به كُ

 صحيفة الدستورتحليل 

 أطر تقديم القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟ما  -1
 رئيسة )ماذا قيل؟(. إطار الرصاع. فئة األطر ال(: 12جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %23.4 169 اقتحامات الـمسجد األقىص 
 %15.4 111 املفاوضات 

 %14 101 االعتقاالت والقمع 
 %12.9 93 بناء املستوطنات 

 %11.4 82 والعسكريةاملواجهات الشعبية 
 %9.4 68 هدم البيوت 

 %7.3 52 العنرصية الصهيونية 
 %6.2 45 أخرى 

 %100 721 املجموع

 

األطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 12) رقم يظهر الجدول

 املفاوضات، ،األقىصاقتحامات الـمسجد  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الرئيسة

جاء  وأخريا   ،العنرصية الصهيونية ،هدم البيوت ،املواجهات الشعبية والعسكرية ،بناء املستوطنات ،االعتقاالت والقمع

 (. أخرىإطار )

اب مقاالت الرأي يف صحيفة ت  حامات الـمسجد األقىص تأيت يف قمة أولويات كُاقت  من خالل هذا الجدول أن  ويتبني  

(، وإذا قارنا هذه 2011الدستور، ثم تأيت املفاوضات، وبعدها االعتقاالت والقمع، وهذا ما يتوافق مع دراسة )فرج، 

اب مقاالت الرأي يف ت  أولويات كُ، وهذا يعكس ا  النتائج مع تحليل املقاالت الواردة يف صحيفة الغد نجد الرتتيب مختلف
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اب املقاالت يف الغد بناء املستوطنات الـموضوع الرئيس األول يف فئة األطر الرئيسة، ت  كال الصحيفتني: فبينام يعترب كُ

يف ترتيب مقاالت الدستور، بينام تشكل اقتحامات الـمسجد األقىص املرتبة األوىل يف  هذا الـموضوع يأيت رابعا   فإن  

، ومع ذلك فإن هات الصحيفة التي متيل إىل الجانب الديني أكرث من صحيفة الغدالدستور، وهذا رمبا يعكس توج   صحيفة

الصحيفتني تتفقان يف موضوع االهتامم بالقضية الفلسطينية، وإن كانت صحيفة الدستور تفرد مساحات أوسع 

منه إىل كثافة املقاالت املنشورة يف  د يف جزء  ابها، وهذا عائت  للقضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي الخاصة بكُ 

 الدستور، وقلتها يف الغد بالنسبة للدستور. 

 (. قيل؟فئة األطر الرئيسة )ماذا  -2
 . إطار املسؤولية(: 13جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %22.3 186 إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل  
 %21 175 إطار مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية 

 %11.1 93 إطار مسؤولية حركة حامس 
 %8.1 68 إطار مسؤولية مجلس األمن 

 %7.7 64 إطار مسؤولية حركة فتح 
 %7.6 63 إطار مسؤولية الدول العربية  

 %7.3 61 إطار مسؤولية الشعب الفلسطيني 
 %6.4 53 إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية 
 %6.3 52 إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية 

 %2.2 18 أخرى 

 %100 833 املجموع

 

األطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 13)رقم يظهر الجدول 

 ،إطار مسؤولية االحتالل اإلرسائيل اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد ماذا قيلالرئيسة 

إطار مسؤولية  ،إطار مسؤولية مجلس األمن حامس،إطار مسؤولية حركة  ؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية،إطار مس
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إطار مسؤولية منظمة التحرير  ،مسؤولية الشعب الفلسطينيإطار  العربية،إطار مسؤولية الدول  ،حركة فتح

 (.أخرىجاء إطار ) وأخريا   ،إطار مسؤولية الشعوب العربية واإلسالمية الفلسطينية،

فة الدستور  يف مقاالتها عىل مسؤولية االحتالل اإلرسائيل اتجاه القضية الفلسطينية، وتتقارب النسبة يتركز صحو 

الوطنية الفلسطينية، بينام ترتاجع مسؤولية االحتالل إىل املرتبة الرابعة يف الغد التي يتم  مع إطار مسؤولية السلطة

 األقوى عىل الساحة الفلسطينية، وقد يكون ذلك وصفهام القوتني الفاعلتنيالرتكيز فيها عىل حركتي فتح وحامس ب

للقوى  امل مع القضية الفلسطينية وفقا  فالغد تتع  من الصحيفتني؛راجع إىل زاوية تناول مواضيع القضية يف كل  

 وترى أنها القادرة عىل إحداث التغيري، بينام تركز الدستور عىل مسؤولية االحتالل املبارشة عنها.  ،الفاعلة الفلسطينية

 ما مسارات الربهنة التي اعتمدت عليها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ -3

 كيف قيل(. الربهنة )رات مسا(: 14رقم ) جدول

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %13.8 112 األسئلة 
 %13.1 106 املربرات الدينية 

 %11 89 األدلة 
 %11 89 املربرات اإلنسانية 
 %10.5 85 املربرات السياسية
 %8.8 71 تقديم االستنتاجات 
 %8.5 69 املربرات القانونية 

 %8.4 68 التوقعات املستقبلية 
 %7.7 62 املربرات االقتصادية 
 %5.6 45 املربرات التاريخية 

 %1.6 13 أخرى 

 %100 809 املجموع

 

مسارات املندرجة تحت  األطر الفرعيةبناء عىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 14) رقم يظهر الجدول

املربرات  ،األدلة املربرات الدينية، األسئلة، اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الربهنة
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 ،املربرات االقتصادية ،التوقعات املستقبلية القانونية،املربرات  ،تقديم االستنتاجات ،املربرات السياسية ،اإلنسانية

 (أخرىإطار ) وجاء أخريا   ،املربرات التاريخية

الغد عىل االستنتاجات واملربرات اإلنسانية واألسئلة يف مسارات الربهنة، نجد أن صحيفة بينام تركز صحيفة و 

بينام تأيت يف صحيفة  ،الدستور تركز عىل األسئلة، واألدلة، وبينهام تأيت املربرات الدينية التي تأيت هنا يف املرتبة الثانية

اب الغد الذين ينظرون إىل القضية الفلسطينية من منطلق ت  هات العامة لكُ الغد يف املرتبة الثامنة، وهذا يعكس التوج  

ورغم تركيز صحيفة الدستور عىل املربرات الدينية التي إنساين، بينام تزداد املنطلقات الدينية يف صحيفة الدستور. 

فرتض أن تكون مقرتنة عىل املربرات التاريخية التي ي نها مل تركز كثريا  الثاين يف الرتتيب التصاعدي، إال أ  احتلت الـمركز

 من البحث.  حيث جاءت يف املرتبة قبل األخرية، وهذا يحتاج إىل مزيد   ،باملربرات الدينية

 لقضية الفلسطينية؟االت الرأي األردنية يف تناولها لما وسائل اإلبراز التي استخدمتها مق -4

 . فئة وسائل اإلبراز(: 15جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %35.2 43 التكرار 

 %33.6 41 استخدامات لغوية أخرى 

 %31.2 38 استخدام صيغ املبالغة 

  0 أخرى 

 %100 122 املجموع

 

فئة املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 15)رقم يظهر الجدول 

 ،استخدامات لغوية أخرى ،التكرار اآليت: إىل األسفل عىل النحو من األعىل التكراراتجاءت هذه ، وقد وسائل اإلبراز

 .استخدام صيغ املبالغةو 
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يف صحيفة الغد، جاءت يف املرتبة األوىل يف استخدامات  أقل وسائل اإلبراز استخداما  وبينام جاءت فئة التكرار 

هذا راجع إىل اإلكثار من  يف استخدام الوسائل األخرى، ويرى الباحث أن   مقاالت الرأي يف صحيفة الدستور، مع توازن  

 جج التي تركز عىل أحقية الشعب الفلسطيني يف أرضه، ووطنه. استخدام املربرات الدينية يف دعم الحُ 

  الفلسطينية؟ما أطر األسباب التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية  -5

 .ماذا قيل(األسباب )فئة أطر : (16جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %21.5 125 االحتالل اإلرسائيل 
 %18.6 108 االستيطان اإلرسائيل 

 %17.4 101 انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدول الغربية 
 %16 93 الحصار عىل غزة

 %10.8 63 التنافس بني الفصائل الفلسطينية 
 %7.4 43 فشل مشاريع التسوية 

 %3.8 22 التفوق العسكري اإلرسائيل 
 %2.6 15 فساد السلطة الفلسطينية 

 %1.4 8 خذالن الدول العربية 
 %0.5 3 أخرى 

 %100 581 املجموع
 

أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا   ،(16)رقم يظهر الجدول 

 ،االستيطان اإلرسائيل االحتالل اإلرسائيل، اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد األسباب

فشل مشاريع  الفلسطينية،التنافس بني الفصائل  ،الحصار عىل غزة ملتحدة األمريكية والدول الغربية،انحياز الواليات ا

 .إطار )أخرى( وجاء أخريا   خذالن الدول العربية، الفلسطينية،فساد السلطة  ،العسكري اإلرسائيلالتفوق  التسوية،

فيام يتعلق باالحتالل  ، ال سي امومن املالحظ التشابه يف ترتيب فئة أطر األسباب بني صحيفتي الدستور والغد

الغربية، والحصار عىل غزة، وهذا يدل عىل شبه  انحياز الواليات املتحدة األمريكية والدولو اإلرسائيل، واالستيطان، 

 القضية الفلسطينية.اب يف الصحيفتني فيام يتعلق بأسباب ت  تطابق ما بني نظرة الكُ 
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 الفلسطينية؟ما أطر الحلول التي استخدمتها مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية  -6

 فئة أطر الحلول )ماذا قيل؟(.(: 17جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %22.5 158 وقف االستيطان اإلرسائيل 
 %20.8 146 الرعاية الهاشمية للمقدسات 

 %15.4 108 االنسحاب اإلرسائيل من األرايض العربية 
 %9.7 68 الوحدة الفلسطينية 

 %9.3 65 انتهاء االنحياز األمرييك والغريب 
 %8.9 63 رفع الحصار عن غزة 
 %5 35 التضامن العريب 
 %3.2 22 الوحدة العربية 

 %2.6 18 مقاطعة إرسائيل 
 %2.6 18 أخرى 

 %100 701 املجموع

فئة أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (17)رقميظهر الجدول 

الرعاية الهاشمية  ،وقف االستيطان اإلرسائيل اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد الحلول

رفع  ،انتهاء االنحياز األمرييك والغريبالوحدة الفلسطينية،  العربية،االنسحاب اإلرسائيل من األرايض  ،للمقدسات

 .إطار )أخرى( أخريا   وجاء ،مقاطعة إرسائيل العربية،الوحدة التضامن العريب،  ،الحصار عن غزة

 ،يف جانب هناك اتفاقا   رغم االتفاق يف توصيف األسباب املؤدية إىل القضية الفلسطينية بني الصحيفتني، فإن  و 

رتيب الحلول األخرى فهناك اتفاق بني الصحيفتني عىل وقف االستيطان اإلرسائيل، ولكن ت  يف جوانب أخرى؛واختالفا  

تأيت هذه الفئة  ،لدستور عىل الرعاية الهاشمية للمقدسات، وقد جاءت يف املرتبة الثانيةتركز صحيفة ا يختلف، ففي حني

يف املرتبة السابعة يف الغد، ورغم ذلك فهناك نوع من االتفاق عىل آليات الحلول، خاصة فيام يتعلق باالنسحاب 

 وغريها من الفئات.  ،اإلرسائيل من األرايض العربية، والوحدة الفلسطينية
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 . (قيل؟فئة أطر النتائج )ماذا   -7

 (: 18جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %25.9 156 زيادة االستيطان 
 %23.4 141 مصادرة األرايض الفلسطينية 

 %17.4 105 الحصول عىل تعاطف عريب ودويل 
 %16.8 101 استمرار االحتالل اإلرسائيل 
 %11.3 68 الحصول عىل دعم سياس 

 %3 18 أخرى 
 %2.2 13 الحصول عىل دعم عسكري

 %100 602 املجموع

 

فئة أطر املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  ، (18) رقم يظهر الجدول

زيادة االستيطان، مصادرة األرايض  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد النتائج

الفلسطينية، الحصول عىل تعاطف عريب ودويل، استمرار االحتالل اإلرسائيل، الحصول عىل دعم سياس، أخرى، 

 والحصول عىل دعم عسكري.

 بني الصحيفتني عىل فئة أطر النتائج، فبينام -يف الرتتيب بسيط   مع اختالف   –هناك شبه اتفاق  من املالحظ أن  و 

املرتبة الثانية يف صحيفة  هذه إىلانتقلت  ،جاءت مصادرة األرايض الفلسطينية يف أول ترتيب الفئات يف صحيفة الغد

 اب الرأي يف كال الصحيفتني. ت  يف أولويات كُ  الدستور، ومن املالحظ أن فئة الحصول عىل دعم عسكري مل تأت  

 األردنية التي تناولت القضية الفلسطينية؟مقاالت الرأي يف  ما القوى الفاعلة األكرث بروزا   -8

 .فئات القوى الفاعلة(: 19جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %20.4 189 إرسائيل
 %18.4 171 الواليات الـمتحدة األمريكية 

 %11.5 107 األردن 
 %10 93 السلطة الوطنية الفلسطينية 
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 %9.8 91 مجلس األمن 
 %8 74 األمم الـمتحدة 

 %7.3 68 مرص 
 %6.8 62 السعودية 

 %5.8 53 إيران 
 %1.2 11 منظمة التحرير الفلسطينية 

 %0.8 8 أخرى 
 %100 927 املجموع

 

فئات املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 19) رقم يظهر الجدول

 ،الواليات الـمتحدة األمريكية، إرسائيل اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد القوى الفاعلة

منظمة التحرير  ،إيران ،السعودية مرص، ،األمم الـمتحدة ،مجلس األمن الفلسطينية،السلطة الوطنية  ،األردن

 .إطار )أخرى( وجاء أخريا  الفلسطينية، 

، وكذلك يف ةدولة االحتالل هي القوة الفاعلة األوىل يف القضية الفلسطيني صحيفتا الدستور والغد عىل أن  تتفق و 

هو تراجع  ولكن  املالحظ –والرابعة يف الغد  ،جاءت يف ترتيب صحيفة الدستور يف املرتبة الثالثة –األردن دولة فاعلة  أن  

مجيء دور منظمة التحرير الفلسطينية يف املرتبة األخرية يف صحيفة الدور اإليراين واملرصي لدى الصحيفتني، وكذلك 

من دور  جدا   كبريا   السلطة الوطنية الفلسطينية أخذت جزءا   ن  الدستور، وهذا يطابق الواقع، إذ إ  الغد، وقبل األخرية يف

 نية عىل أرض الواقع. يمنظمة التحرير الفلسط

 أي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ ما أمناط الرسد املستخدمة يف مقاالت الر  -9
 فئة أمناط الرسد.(: 20جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %35 285 رسد أحداث 
 %25.2 205 رسد معلومات 

 %23.4 191 رسد آراء 
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 %12.4 101 رسد ترصيحات 
 %4 33 أخرى 

 %100 815 املجموع

 

فئة املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   تم ترتيبه تنازليا   الذي، (20) رقم يظهر الجدول

رسد آراء،  رسد معلومات، ،رسد أحداث اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد أمناط الرسد

 .إطار )أخرى( وجاء أخريا   ،رسد ترصيحات

%، وهذا يتفق مع أسلوب 17.1بينام تأيت يف الغد بنسبة  ،%35عىل رسد األحداث بنسبة تركز صحيفة الدستور و 

اب الدستور أكرث من الغد يف تناول القضية الفلسطينية، وهذا ت  استخدام األسئلة واملربرات الدينية التي يستعملها كُ

ب وهذا يحتاج إىل معلومات أكرث حس   ،ستنتاجاتاب الغد إىل تقديم اال ت  يحتاج إىل اإلكثار من رسد األحداث، بينام مييل كُ 

 وجهة نظر الباحث.

 ما االسرتاتيجيات املستخدمة يف تأطري القضية الفلسطينية يف مقاالت الرأي األردنية؟ -10
 القضية الفلسطينية. خدمة يف تأطرياالسرتاتيجيات املست(: 21جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار الفئةنوع 

 %29 128 الرتكيز عىل حل الدولتني 
 %16.2 71 الرتكيز عىل الحق التاريخي 

 %14.4 69 الرتكيز عىل التضامن العريب 
 %11.7 51 الرتكيز عىل البعد اإلنساين 

 %9.8 43 الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات 
 %7.6 33 الرتكيز عىل دور املنظامت الدولية 
 %4.4 19 الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع 

 %4.1 18 الرتكيز عىل املقاومة
 %1.9 8 أخرى 

 %100 440 املجموع
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املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 21)رقم يظهر الجدول 

الرتكيز عىل حل الدولتني، الرتكيز عىل  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد االسرتاتيجيات

الحق التاريخي، الرتكيز عىل التضامن العريب، الرتكيز عىل البعد اإلنساين، الرتكيز عىل الوثائق واملعاهدات، الرتكيز عىل 

 .إطار )أخرى( عىل املقاومة، وجاء أخريا   دور املنظامت الدولية، الرتكيز عىل البعد الديني يف الرصاع، الرتكيز

تتفق الصحيفتان عىل اسرتاتيجية حل الدولتني يف التعامل مع القضية الفلسطينية، وهذا يتطابق مع وجهة نظر و 

الدولة األردنية يف حل القضية الفلسطينية، وبينام تركز الغد عىل التضامن العريب يف املرتبة الثانية، وهذا يأيت يف 

تسلط صحيفة الدستور الضوء عىل الحق التاريخي يف فلسطني، وهذا  بينامو  ة الثالثة يف صحيفة الدستور،املرتب

يسري  هناك منطا   يتوافق مع ما جاء يف النتائج األخرى الـمرتبطة باملربرات الدينية يف مسارات الربهنة، ويدل عىل أن  

 اب الصحيفتني. ت  من كُ عليه كل  

موضوع  ع، إذ تركز صحيفة الدستور عىل البعد الديني يف القضية الفلسطينية، فإن  وعىل عكس ما هو متوق

املقاومة املرتبط بهذا األمر يأيت يف املرتبة الثامنة يف اسرتاتيجيات تأطري القضية الفلسطينية، ويرتفع إىل املرتبة 

الدولة األردنية  إىل أن   ا  يكون هذا عائد السادسة يف صحيفة الغد، ومع ذلك فهو يأيت يف مراتب أقل من املتوقع، ورمبا

 وفق قرارات الرشعية الدولية.  القائم عىل حل الدولتني ،للقضية الفلسطينية لمي  تركز عىل الحل الس  

 ما االستامالت املستخدمة يف مقاالت الرأي األردنية يف تناولها للقضية الفلسطينية؟ -11
 .فئة االستامالت )كيف قيل((: 22جدول رقم )

 النسبة املئوية التكرار نوع الفئة

 %46 99 استامالت عقلية 
 %31.6 68 استامالت عاطفية 
 %22.4 48 استامالت مختلطة 

 %100 215 املجموع
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املندرجة تحت  األطر الفرعيةعىل عدد التكرارات، ترتيب تكرار  بناء   الذي تم ترتيبه تنازليا  (، 22) رقم يظهر الجدول

 ،استامالت عاطفيةاستامالت عقلية،  اآليت:من األعىل إىل األسفل عىل النحو  جاءت هذه التكرارات، وقد االستامالت

 .استامالت مختلطة

اب صحيفة الغد مييلون إىل استخدام ت  كان كُ وإن   ،وتتفق الصحيفتان يف استخدام االستامالت من حيث الرتتيب

  %.63.4وبنسبة  ،االستامالت العقلية أكرث

 الخالصة 

يف مقاالت الرأي، وعىل عكس ما يقال، مل يرتاجع  رئيسا   فلسطني ما زالت تشكل محورا   تدل نتائج الدراسة عىل أن  

عينة الدراسة، بل هناك اهتامم متزايد بها، وتركيز عىل عمق العالقة  ،االهتامم بالقضية الفلسطينية يف الصحف األردنية

مواضيع الرعاية  ويظهر من خالل النتائج أن  بني الشعبني األردين والفلسطيني، والقضايا املشرتكة بني الشعبني، 

لدى  تشكل هاجسا  الهاشمية، واقتحامات الـمسجد األقىص، وبناء املستوطنات، وهدم البيوت، والعنرصية الصهيونية 

 إىل بناء دولته املستقلة وفقا   ل  يص  ل   ؛عىل دعم صمود الشعب الفلسطيني يحثون دوما   اب املقاالت األردنيني، الذينت  كُ

 رات الرشعية الدولية، وعاصمتها القدس الرشقية. القر 

رأي يتعامل مع جميع الفصائل، محتوى مقاالت ال الحظ أن  وبرصف النظر عن النـزاع بني بعض الفصائل الفلسطينية، يُ 

 كه بأرضه، وهذا يشء  حدة الشعب الفلسطيني، ومتس  عىل و   دامئا   ويحث   ،وفئات الشعب الفلسطيني مبسافة واحدة

 ل لإلعالم األردين. سج  يُ  إيجايب  

مقاالت الرأي األردنية  ، وأن  فلسطني ما تزال حارضة بكل قوة يف اإلعالم األردين أن   وعىل هذا األساس يظهر جليا  

 . ا  شعبيا  و رسميساسية، ويف قمة أولويات األردن رت القضية الفلسطينية عىل أنها القضية الرئيسة، واأل أط  
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 التوصيات 

 املحل   ، ولفت انتباه الرأي العام  : االستمرار بالرتكيز عىل القضية الفلسطينية يف الصحف اليومية األردنيةأوال 

 إىل ما يحصل من محاوالت مستمرة من الشعب الفلسطيني للحصول عىل حريته ودولته املستقلة.  والدويل  

األردنية، وإشباع رغبة املتلقي يف  أوسع يف املقاالت اليومية يف الصحافة : الرتكيز عىل تحليل األحداث بشكل  ثانيا  

 أكرث. ريف  ح   ترشاف الـمستقبل، والحصول عىل الـمعلومات بشكل  اس

 ،عىل وحدة الشعب الفلسطيني، ورضورة االبتعاد عن النـزاع من مقاالت الرأي التي تحث   السعي إىل مزيد  : الثا  ث

 والرتكيز عىل القضايا األساسية التي تخدم القضية الفلسطينية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تأطير الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية: دراسة تحليلية للمقال الصحفي

164

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 
 

 املراجع

. املؤمتر العلمي ااململععررففييةة  ووااللووججددااننييةةااألألططرر  االلخخربربييةة  للالالننتتففااضضةة  االلففللسسططييننييةة  ووتتأأثثريريااتتههاا  (. 2002إبراهيم، محمد سعد )

  السنوي لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مرص.

ععىلىل    (. خطاب العوملة والهوية يف وسائل اإلعالم العربية املوجهة بالعربية وانعكاساته2004إبراهيم، محمد سعد. )

 عربية. جامعة القاهرة. القاهرة.، املؤمتر العلمي السنوي العارش، اإلعالم العريب والهوية الااسستتججااببااتت  االلششبباابب

 . عامن: دار مجدالوي. ففنن  ااململققاالل  االلصصححففيي(. 2011أبو عرجة، تيسري. )

سسببتتممربرب::  ددررااسسةة  تتححللييللييةة  يفيف    1111صصووررةة  ااإلإلسسالالمم  ووااململسسللممنيني  يفيف  االلصصححااففةة  االلغغررببييةة  ببععدد  أأححددااثث  (، 2002) .جمعة، إميان

منشورات املؤمتر العلمي السنوي الثامن، كلية اإلعالم جامعة  االلصصححفف  ااألألممررييككييةة  ووااللففررننسسييةة  ووااألألململااننييةة..

 القاهرة.

 .125-117 ):41(، مجلة سياسات عربية االلققضضييةة  االلففللسسططييننييةة  يفيف  االلررأأيي  االلععاامم  االلععرريبيب(. 2019حسني، نبيل. )

ن: دار اليازوري 2016) .الدليمي، عبد الرزاق محمد  للنرش والتوزيع.(. نظريات االتصال يف القرن الحادي والعرشين. عام 

 ا ، ومستقبال . مجلة الدراسات(. العالقات األردنية الفلسطينية: ماضيا ، وحارض 1995) .عايد، خالد

 54-1:(24)6،الفلسطينية

  تغطية الصحافة القطرية للقضية الفلسطينية: (.2021عبد العال، عبد املطلب، وائل بكر وعبد املطلب صديق ميك. )

(: 4) 8. مجلة الحكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية، ددررااسسةة  تتححللييللييةة  ععىلىل  ععييننةة  ممنن  صصححييففتتيي::  االلررااييةة،،  ووااللرشرشقق

179-208. 

موقف جمعية العلامء الـمسلمني الجزائرييني من القضية الفلسطينية من  (.2020عويجي، مقورة، عائشة ونجوى. )

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة محمد بوضياف، املسيلة. الجزائر. خالل جريدة البصائر



د. هاني البدري 

165

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

الرأي ) 2009-2008تغطية الصحافة العربية للعدوان اإلرسائيل عىل قطاع غزة عام (. 2011). فرج، محمد نرص الله

جامعة الرشق  . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اإلعالم،األردنية، القدس العريب/ لندن، األهرام/ القاهرة

 األوسط.

أطر معالجة القنوات العامة واإلسالمية للرصاع بني القوى السياسية الفاعلة بشأن (. 2013مزروع، رشا عبد الرحيم )

 9- 4(:9) 22دورية إعالم الرشق األوسط،يناير، 25االستفتاء عىل الدستور بعد ثورة 

سياسات   القضية الفلسطينية والرصاع العريب اإلرسائيل. اتجاهات الرأي العام العريب نحو(. 2014) .املرصي، محمد

 122-112(:10) عربية

 (. االتصال ونظرياته املعارصة، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، القاهرة، مرص.2009) .مكاوي، عامد والسيد، ليىل

النسخة  -ليل مضمون مجلة نيوزويك املعالجة اإلعالمية لالحتالل األمرييك للعراق، تح(. 2009وهيب، إستربق فؤاد. )

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق األوسط، عامن، األردن.العربية

 

 

 

 

 

 

 

 



تأطير الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية: دراسة تحليلية للمقال الصحفي

166

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 
 

References 

Abd Al-Al, Abdel Muttalib, Wael Bakr & Abdel Muttalib Siddiq Maki. (2021). Qatari Press coverage of 

the Palestinian Cause: an analytical study on sample Alraya and alsharq newspapers.  Al-

Hikma Journal for Media and Communication Studies, 8 (4):179-208. 

Al-Dulaimi, Abdul Razzaq. (2016). Communication Theories in the 21st Century. Dar Al-Yazuri for 

publication and distribution, Amman, Jordan.  

Al-Masry, Mohamed. (2014). Attitudes in Arab public opinion towards the Palestinian cause and the 

Arab-Israeli conflict, Arab Policies Journal, (10):112-122. 

Ayed, Khaled. (1995). Jordanian-Palestinian relations: past, present and future. Journal of Palestine 

Studies, 6(24):1-54. 

Faraj, Mohamed Nasrallah. (2011). Arab Press Coverage of the Israeli attack on the Gaza Strip in 2008-

2009 (Alrai (Jordan), Al-Quds Al-Arabi (London), and Al-Ahram (Cairo), unpublished Master's 

thesis, Faculty of Media, Middle East University, Amman, Jordan. 

Hussein, Nabil. (2019). The Palestinian cause in Arab public opinion, Arab Politics Journal, (41):117-

125. 

Jordan Ministry of Foreign Affairs. (2022) Jerusalem and Hashemite Guardianship of HolyPlaces  
https://tinyurl.com/mr2j9mzn  



د. هاني البدري 

167

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 
 

Jumaa, Iman. (2002). The Image of Islam and Muslims in the Western press after the September 11 

Events: An analytical study in the American, French and German newspapers, Publications of 

the Eighth Annual Scientific Conference, Faculty of Media, Cairo University, (1):234-235. 

Mazrou, Rasha. (2013). Frameworks for dealing with public and Islamic channels of the conflict 

between the political actors regarding the referendum on the constitution after the January 25 

Revolution, Middle East Media Journal, 22(9):4-9. 

Owaiji, Aisha and Najwa, Maqoura. (2020). The Position of the Association of Algerian Muslim Ulama 

on the Palestinian cause through the Albasair Newspaper, Boudiaf University of M'sila, Algeria. 

Waheeb, Istabraq. (2009). Media Treatment of the American Occupation of Iraq- Content Analysis of 

Newsweek Magazine, unpublished Master's thesis, Middle East University, Amman, Jordan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



تأطير الصحافة األردنية وتناولها للقضية الفلسطينية: دراسة تحليلية للمقال الصحفي

168

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 
 
 درجة ، حاصل عىليف جامعة الرشق األوسط أستاذ اإلعالم املشارك يف كلية اإلعالم حمد فايز البدري،أ . هاين د

عالمي أردين ومذيع إ تابعة لجامعة الدول العربية/ القاهرة، ال الدكتوراه يف اإلذاعة والتلفزيون من معهد الدراسات العربية
( يف السفارة األردنية بواشنطن ثم يف الديوان املليك ثم عالميا  إ  )مستشارا   إخباري ومحاور تلفزيوين، عمل دبلوماسيا  

يف التلفزيون األردين، له عدد من البحوث والدراسات املنشورة ومن أهمها كتاب "الصورة االعالمية النمطية يف االعالم 
  .وينمن الجوائز العربية والعاملية يف اإلنتاج الوثائقي والتسجيل التلفزي العديداألمرييك"، حائز عىل 
Hbadri@meu.edu.jo 



رنا خالد - د. ليلى جرار

169

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

169

اهتامم منظمة الصحة العاملية برسائلها االتصالية عر 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



اهتمام منظمة الصحة العالمية برسائلها االتصالية عبر منصتي فيسبوك وتوتير بجائحة )كوفيد-91(

170

مجلة الشرق األوسط لعلوم االتصال

 (19-بوك وتوتري بجائحة )كوفيدرسائلها االتصالية عرب منصتي فيسباهتامم منظمة الصحة العاملية 

 رنا مزهر خالد
 جامعة الرشق األوسط - جرارأحمد  د. ليىل

 لخص امل

منظمة الصحة العاملية عرب شبكات التواصل االجتامعي يف  درجة اهتاممالدراسة إىل التعرف عىل  تهدف

االعتامد و  ،يةاإلعالمإذ تم استخدام نظرية األطر  ، وتويرت؛فيسبوك :عىل منصتي 19-التعامل مع جائحة كوفيد 

تضمنت  ،االتصالية للمنظمة، وتم اختيار عينة عمديةعىل أداة تحليل املضمون للتحليل الكمي والكيفي للرسائل 

خالل الفرتة  :جميع رسائل منظمة الصحة العاملية خالل الفرتة من بداية املرض وحتى إعالنه جائحة عاملية، أي

 :عىل النحو اآليت مت هذه املدة الزمنية اىل ثالث مراحل، وقس  11/3/2020 -30/12/2019من 

 22/1/2020 -30/12/2019املرحلة األوىل:  -

  15/2/2020_ 23/1/2020املرحلة الثانية:  -

 11/3/2020 -16/2/1020املرحلة الثالثة:  -

 

نسبة اهتامم منظمة الصحة العاملية  ن  أ  :هاأهم   من كان ،انتهت الدراسة إىل مجموعة من النتائجقد و 

 يف املجمل من خالل دراسة وتويرت، وتبني   ،الفيسبوك :باملرض كانت متفاوتة بشكل ملحوظ بني منصتي

االهتامم الكايف للتحذير من املرض يف  عط  مل ت  نها أ  19-دمنظمة الصحة العاملية يف التعامل مع كوفي رسائل

والحيلولة  ،يف احتواء األزمة كان من املمكن لها أن تساعد   ،ت فرصة اتخاذ تدابري رسيعةاألمر الذي فو   ،بداياته

أي خالل الفرتة من  ،بلغ عدد الرسائل املتعلقة باملرض يف بداياته ، إذعامل املرض يف كل الدون تفش  

املنظمة   أن  ، كام تبني  ( عىل تويرت64قابلها ) ( رسالة،11عىل منصة فيسبوك ) 30/1202019-22/1/2020

تجىل ذلك بعدم موازنتها يف الرسائل  لتها عىل العامة من الناس، وقداهتمت مبخاطبة النخب العاملية وفض  

سب الرسائل كانت ن  ؛ فتويرت منصةاالهتامم األكرب عىل  انصب   ، والفيسبوك، إذتويرت :االتصالية بني منصتي
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رت ة، يف حني بلغت هذه النسبة يف تويجمل رسائل املنظم%( من م   42عىل الفيسبوك ) 19-املتعلقة بكوفيد

الرسائل التي %( من  9.5عىل منصة الفيسبوك ) صحتها الحقا   ل التي ثبت عدم  %(، وبلغت نسبة الرسائ 68.8)

 .%( فقط من مجمل الرسائل املنشورة 2.1بثتها املنظمة، قابلها عىل تويرت )

، وعدم التمييز تساو  م   االهتامم بالشعوب بشكل  رضورة  :هاأهم   ،من التوصيات وخرجت الدراسة بعدد  

مرض من بداياته، والتعامل  الحتواء أي   ؛عدم التأخري يف أخذ التدابريرضورة ضافة إىل إ  ة الناس،بني النخب وعام  

ق الرسائل التطمينية يف حاالت بشفافية للقضاء عىل الشائعات، والرتكيز عىل الرسائل التحذيرية قبل إطال 

 زمات الصحية الوبائية.األ 

 .(19-التصالية، )كوفيدمنظمة الصحة العاملية، الرسائل ا  الكلامت املفتاحية:
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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

 هجوممواجهة وجد نفسه يف ف العامل،يف  الرسيع يهش  وتف"  19-" كوفيد ر فريوس و ظهبتفاجأ العامل 

 ىل حد  إ وصل أحيانا   ب إرباكا  مانع، هذا الوضع سب   أو لقاح   ،ناجع   ون وجود عالج  د ،ينترش برسعة خارقة ،وباء قاتل

األوىل يف ة عني  الجهة امل   كونها ؛منظمة الصحة العامليةمن التوجه إىل  البد  كان الظروف  هذهويف ط، التخب  

الذي تعتمد عليه املنظامت   الرئيسالصحي   املرجع   فكانت ؛مراض عىل مستوى العاملقضايا األوبئة واأل 

، الشؤون الصحية إالها سري  يادية ال ي  ها جهة ح  عىل اعتبار أن ،يها لهذا املرضوتصد  الوطنية والدول يف تعاطيها 

كت يف شك   ،متعددة تصاعدت أصوات   ،عىل العامل تمر  روف الغامضة والصعبة التي وخالل هذه الظ ،لكن  

مام أدى إىل  ؛تاما   ة، األمر الذي نفته املنظمة نفيا  دها باألطر الصحي  حيادية منظمة الصحة العاملية ومدى تقي  

 عات هذا املرض.زيادة املعاناة العاملية من تب 

الرسائل التي نرشتها  مضمون د وتحليلهذه الدراسة برص   قامت ،اولة للوقوف عىل حقيقة األمرمحويف       

 ي  والكم   واعتمدت عىل التحليل الكيفي  ، وتويرت ،الفيسبوك :منصتيفحاتها عىل منظمة الصحة العاملية عىل ص

 .ي  اإلعالمللمضمون 

 مشكلة الدراسة 

 ز اهتامم  ترك ، 2019يف مدينة ووهان يف الصني يف نهايات عام  (19-)كوفيدفايروس عندما ظهر 

 واجهة مثل هذه الظروفعنية مبامل  الجهة الصحية  عىل اعتبار أنها ،منظمة الصحة العاملية العامل مبا تنرشه

طريقة  ملنظمة يفمتعددة تنتقد ا من جهات  خرجت أصوات  ،الفايروس يف العامل وبعد تفش   لكن  ، العصيبة

ووصل  مبا يتناسب مع خطورة الوضع، كاف   تم اتهامها بالتقصري وعدم االهتامم بشكل   ؛ إذمع الوضع تعاملها

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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بعدم  يف ذلك الحني" دونالد ترامب" املنظمة األمريك   الرئيس  م اته  لها؛ ف االتهاماتتوجيه  األمر إىل حد  

 ي لتفش  رسيعة وفاعلة للتصد   وبأنها مل تتخذ إجراءات   ،ها بتحذير العامل من خطورة املرض يف بداياتهاهتامم  

 ؛رة عىل املرضيطع عىل العامل فرصة الساألمر الذي ضي   ،ها للصنيحابات  بسبب انحيازها وم   ؛البداياتاملرض يف 

عربية، )سكاي نيوز  مر الذي نفته املنظمةاأل  ،(2020ة، ر  )قناة الح   رضيال املنتيجة عدم االهتامم الذي أبدته ح  

2020) .  

 ،جتامعي )فيسبوكملنظمة عرب أهم وسائل التواصل اال ي املتمثل يف رسائل ااإلعالموكان التعامل 

من ذلك تقوم هذه الدراسة بالكشف  وانطالقا  من أركان تعامل املنظمة مع هذه الجائحة،  ا  أساسي ا  وتويرت( ركن

منذ بداية  وتويرت ،الفيسبوك :منصتية العاملية عىل عن مضامني الرسائل االتصالية التي نرشتها منظمة الصح

ملعرفة درجة االهتامم الذي أبدته منظمة  France 24, 2000))، عامليا   ه وباء  انتشار املرض بني البرش وحتى إعالن  

 .وتويرت ،فيسبوك :ية بجائحة كورونا عىل منصتياإلعالمالصحة العاملية يف رسائلها 

ررسساائئللههاا  ببممننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة    ااههتتامامممممععررففةة   :وبهذا ميكن صياغة مشكلة هذه الدراسة يف 

  ..  ((1199--ووتتووييرترت  ببججاائئححةة  ))ككووففييدد  ،،ففييسسببووكك  ::ممننصصتتييااالالتتصصااللييةة  ععربرب  

 هداف الدراسةأ 

 منصتيعرب يف رسائلها االتصالية منظمة الصحة العاملية درجة اهتامم الدراسة إىل التعرف عىل  تهدف

، ويندرج تحت هذا الهدف األهداف 19 -يف التعامل مع جائحة كوفيد  ،وتويرت ،فيسبوك :التواصل االجتامعي

 ية:تاآل 
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 :نسبة الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب منصتي التواصل االجتامعيمعرفة  .1

 .(19–وتويرت املتعلقة بجائحة )كوفيد ،فيسبوك

( التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية 19-الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة )كوفيد معرفة نسبة .2

 .وتويرت ،فيسبوك :التواصل االجتامعي منصتيعىل  وثبت عدم صحتها الحقا  

شكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل منصتي التواصل معرفة األ  .3

 (.19–ناء انتشار جائحة )كوفيدأث ، يفوتويرت ،سبوكفي :االجتامعي

 أهمية الدراسة

 همية التطبيقيةاأل 

الدراسة محاولة جادة تعد  ( وآثاره الخطرية عىل حياة البرش، و 19 -األهمية من خطورة انتشار )كوفيدتنبع 

االجتامعي مبا  اإلعالملصحة العاملية يف توظيف وسائل ه منظمة اقوف عىل حقيقة الدور الذي قامت بللو 

 علنة لها.يتوافق مع األهداف امل  

  لميةهمية الع  األ 

زمات، يف التعامل مع األ  اإلعالموسائل  زمات، وهو استخدامتندرج هذه الدراسة ضمن دراسات إعالم األ 

العليا من ن وطلبة الدراسات  الباحثو يستفيد   ن  (، وتتطلع الدراسة إىل أ 19-وهنا ينحرص البحث يف جائحة )كوفيد

ها غط  خرى التي مل ت  األ  اإلعالموتطبيق ذلك عىل وسائل  ،جراء املزيد من البحوث حول إعالم األزماتإل  ؛نتائجها

 هذه الدراسة.

 

بعدم  يف ذلك الحني" دونالد ترامب" املنظمة األمريك   الرئيس  م اته  لها؛ ف االتهاماتتوجيه  األمر إىل حد  

 ي لتفش  رسيعة وفاعلة للتصد   وبأنها مل تتخذ إجراءات   ،ها بتحذير العامل من خطورة املرض يف بداياتهاهتامم  

 ؛رة عىل املرضيطع عىل العامل فرصة الساألمر الذي ضي   ،ها للصنيحابات  بسبب انحيازها وم   ؛البداياتاملرض يف 

عربية، )سكاي نيوز  مر الذي نفته املنظمةاأل  ،(2020ة، ر  )قناة الح   رضيال املنتيجة عدم االهتامم الذي أبدته ح  

2020) .  

 ،جتامعي )فيسبوكملنظمة عرب أهم وسائل التواصل اال ي املتمثل يف رسائل ااإلعالموكان التعامل 

من ذلك تقوم هذه الدراسة بالكشف  وانطالقا  من أركان تعامل املنظمة مع هذه الجائحة،  ا  أساسي ا  وتويرت( ركن

منذ بداية  وتويرت ،الفيسبوك :منصتية العاملية عىل عن مضامني الرسائل االتصالية التي نرشتها منظمة الصح

ملعرفة درجة االهتامم الذي أبدته منظمة  France 24, 2000))، عامليا   ه وباء  انتشار املرض بني البرش وحتى إعالن  

 .وتويرت ،فيسبوك :ية بجائحة كورونا عىل منصتياإلعالمالصحة العاملية يف رسائلها 

ررسساائئللههاا  ببممننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة    ااههتتامامممممععررففةة   :وبهذا ميكن صياغة مشكلة هذه الدراسة يف 

  ..  ((1199--ووتتووييرترت  ببججاائئححةة  ))ككووففييدد  ،،ففييسسببووكك  ::ممننصصتتييااالالتتصصااللييةة  ععربرب  

 هداف الدراسةأ 

 منصتيعرب يف رسائلها االتصالية منظمة الصحة العاملية درجة اهتامم الدراسة إىل التعرف عىل  تهدف

، ويندرج تحت هذا الهدف األهداف 19 -يف التعامل مع جائحة كوفيد  ،وتويرت ،فيسبوك :التواصل االجتامعي

 ية:تاآل 
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 أسئلة الدراسة

  :الدراسة مبا يأيت الرئيس لهذهيتمثل السؤال 

  التواصل االجتامعييف رسائلها االتصالية عرب منصتي منظمة الصحة العاملية  درجة اهتاممما: 

 (؟19-)كوفيديف التعامل مع جائحة  وتويرت ،فيسبوك

 ية: تللدراسة تم وضع األسئلة الفرعية اآل  ولإلجابة عن السؤال الرئيس

 ،فيسبوك :التواصل االجتامعي منصتيالرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب  نسبةما  -1

 (؟19–جائحة )كوفيدب املتعلقة ،وتويرت

( التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية وثبت 19-نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة )كوفيدما  -2

 ؟وتويرت ،فيسبوك :التواصل االجتامعي منصتيعىل  عدم صحتها الحقا  

لتواصل شكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل منصتي اما األ  -3

 (؟19–انتشار جائحة )كوفيد يف أثناء وتويرت ،فيسبوك :االجتامعي

 حدود الدراسة

 .كافة أرجاء العامل الحدود املكانية: -

-مرض )كوفيد حتى إعالن 2019الحدود الزمانية: الفرتة الواقعة ما بني ظهور املرض يف نهايات العام  -

 جائحة عاملية.( 19

 ،الفيسبوك :لتواصل االجتامعيا منصتيالحدود التطبيقية: صفحات منظمة الصحة العاملية عىل  -

 .وتويرت
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 مصطلحات الدراسة

 :حالة  فهو ، واالنشغال بأمره؛نةعي  أو قضية م   ،هبعين   موضوع    عىلهو تركيز منصب   االهتامم

كيز والطاقة، يف الشعور بالرت  متاما   سا  نغم  م   للعملية التي يكون فيها الشخص الذي يؤدي نشاطا   عقلية

 (.Csikszentmihalyi, 1992واملشاركة الكاملة )

مدى تركيز منظمة الصحة العاملية وانشغالها املتمثل  الحالية، الدراسة يقصد باالهتامم يف: جرائيا  إ 

 .وتويرت ،فيسبوك :( عىل منصتي19-)كوفيدبالرسائل املنشورة املتعلقة مبرض 

  ؛ لتعزيز التعاون الدويل، 1948ئت يف عام تابعة لألمم املتحدة، أنش  منظمة الصحة العاملية: هي وكالة

صبة األمم التي بهدف التحسني من الظروف الصحية، وورثت من منظمة الصحة العاملية التابعة لع  

 هام  امل   ،1907، واملكتب الدويل للصحة العامة يف باريس، الذي أنشئ يف عام 1923أنشئت يف عام 

عىل  ا  املعايري لألدوية، وأعطيت تفويضر الصحي، وتوحيد ج  املتعلقة مبكافحة األوبئة، وتدابري الح  

مستوى واسع مبوجب دستورها لتطوير هدفها، وهو توفري أعىل مستوى ممكن من الصحة لجميع 

ائها، كل عام، وهو تاريخ إنش عاملية بتاريخ السابع من نيسان يفالناس، وتحتفل منظمة الصحة ال

 (.2017 )موضوع، باعتباره يوم الصحة العاملي  

 ذات الحالية، الدراسة يف مبنظمة الصحة العاملية يقصدجرايئ ملنظمة الصحة العاملية: التعريف اإل 

 ورد يف التعريف الرسمي لها.  املفهوم الذي

 ها تشمل : بأنكويلمافها دينيس عر  : تتضمن األفكار واآلراء التي تناسب املوقف، وي  االتصالية الرسائل

 .(2012الشيخ،بن بوحنية و )اإلشارات والعالمات اللغوية، والحديث والكتابة والعالقة املرئية 

 أسئلة الدراسة

  :الدراسة مبا يأيت الرئيس لهذهيتمثل السؤال 

  التواصل االجتامعييف رسائلها االتصالية عرب منصتي منظمة الصحة العاملية  درجة اهتاممما: 

 (؟19-)كوفيديف التعامل مع جائحة  وتويرت ،فيسبوك

 ية: تللدراسة تم وضع األسئلة الفرعية اآل  ولإلجابة عن السؤال الرئيس

 ،فيسبوك :التواصل االجتامعي منصتيالرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب  نسبةما  -1

 (؟19–جائحة )كوفيدب املتعلقة ،وتويرت

( التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية وثبت 19-نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة )كوفيدما  -2

 ؟وتويرت ،فيسبوك :التواصل االجتامعي منصتيعىل  عدم صحتها الحقا  

لتواصل شكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة عىل منصتي اما األ  -3

 (؟19–انتشار جائحة )كوفيد يف أثناء وتويرت ،فيسبوك :االجتامعي

 حدود الدراسة

 .كافة أرجاء العامل الحدود املكانية: -

-مرض )كوفيد حتى إعالن 2019الحدود الزمانية: الفرتة الواقعة ما بني ظهور املرض يف نهايات العام  -

 جائحة عاملية.( 19

 ،الفيسبوك :لتواصل االجتامعيا منصتيالحدود التطبيقية: صفحات منظمة الصحة العاملية عىل  -

 .وتويرت
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واملعلومات املتعلقة  املواد   الحالية: الدراسة بالرسائل يف يقصد: االتصالية جرايئ للرسائلالتعريف اإل 

 وتوتري.  ،فيسبوك :منصتي( التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل 19-مبرض )كوفيد

 سالفي( بوكFacebook :)  شخص مشاركة الصور والتعليقات  تيح ألي  هو موقع للتواصل االجتامعي، ي

 ةمجاني نصةمن قبل مارك زوكربريج، امل 2004عام  نصةامل تومقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت. تأسس

هو نظام املراسلة الوحيد الذي يستخدمه و . (2012)جرار،  من اإلعالنات استمد إيراداتهتو  ،لألعضاء

من املستند الورقي الذي يحتوي عىل األسامء والوجوه   Facebook جاء اسمو  ،العديد من الطالب

ونرش تعليقاتهم  ،ساعدتهم عىل التعرف عىل بعضهم البعضمل ؛الصادرة للطالب الجدد يف الكلية

يقوم األفراد بإنشاء "ملف  باإلضافة إىل تحميل الصور ومقاطع الفيديو. ،وموقعهم ،وحالتهم الحالية

الذي يكون عادة  تفاعال  ثنايئ االتجاه مع األصدقاء. تنشئ الرشكات "صفحة" ، Facebookعىل تعريف" 

  (.Your Dictionary, 2022) للمنتجات والعالمات التجارية أيضا   للرتويج Facebook عىل

 ولغايات هذه الدراسة يجري التحدث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة الفيسبوك. 

 :يسمح ملستخدميه بنرش رسائل قصرية ميكن ملستخدمي  حد مواقع الشبكات االجتامعية،هو أ  تويرت

، وميكن لهذه الرسائل أن تشمل حوايل (tweets)ف هذه الرسائل بالتغريدات تويرت اآلخرين رؤيتها، وت عر  

 (.Techopedia, 2013، أو أقل )ا  حرف 140

 ولغايات هذه الدراسة تم الحديث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة تويرت. 

 أن مصطلح  يشمل العديد من الدول. ويشري البعض إىل جائحة: هي االنتشار العاملي ملرض جديد

وعدم انحصاره يف دولة  السيطرة، وهذا يفرس انتشاره دوليا   يخرج عناملرض  أن   "الجائحة" يعني أيضا  
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عدية عندما لوصف األمراض امل   )pandemic (تخدم وصف الوباء العاملي أو الجائحةويس .واحدة

إىل آخر يف عدد من البلدان يف العامل يف الوقت  من شخص   ، وانتقال رسيعلها يحدث تفشٍّ واضح  

 (.2020يب يب يس نيوز عريب، )نفسه 

وبهذا يكون  نظرون،وامل   العلامء مهقد   الذيذاته املفهوم  :الحالية الدراسة يف بالجائحة يقصد: ا  جرائيإ 

 جائحة كورونا. املفهوم لهذا اإلجرايئ املعنى تحديد

 ومل يكن  اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا،سببه فريوس تم ي   ،د  ع  م   هو مرض   (:19-مرض )كوفيد

يه يف مدينة ووهان الصينية يف كانون هناك أي علم بوجود هذا الفريوس الجديد ومرضه قبل بدء تفش  

. )منظمة اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العامل 19-. وقد تحو ل كوفيد2019األول/ ديسمرب 

 .(2020 العاملية،الصحة 

منظمة الصحة  قدمته الذيذاته املفهوم  الحالية، الدراسة يف (19-)كوفيديقصد مبرض : جرائيا  إ 

 العاملية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 املبحث األول: النظرية

 يف املتمثلالكبري مع موضوع الدراسة لتوافقها  ؛ياإلعالمتعتمد الدراسة الحالية عىل نظرية التأطري 

 ،بوك: فيسالتواصل االجتامعي منصتيمنظمة الصحة العاملية يف رسائلها االتصالية عرب  درجة اهتامممعرفة 

  .(19-وتوتري بجائحة )كوفيد

 

واملعلومات املتعلقة  املواد   الحالية: الدراسة بالرسائل يف يقصد: االتصالية جرايئ للرسائلالتعريف اإل 

 وتوتري.  ،فيسبوك :منصتي( التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل 19-مبرض )كوفيد

 سالفي( بوكFacebook :)  شخص مشاركة الصور والتعليقات  تيح ألي  هو موقع للتواصل االجتامعي، ي

 ةمجاني نصةمن قبل مارك زوكربريج، امل 2004عام  نصةامل تومقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت. تأسس

هو نظام املراسلة الوحيد الذي يستخدمه و . (2012)جرار،  من اإلعالنات استمد إيراداتهتو  ،لألعضاء

من املستند الورقي الذي يحتوي عىل األسامء والوجوه   Facebook جاء اسمو  ،العديد من الطالب

ونرش تعليقاتهم  ،ساعدتهم عىل التعرف عىل بعضهم البعضمل ؛الصادرة للطالب الجدد يف الكلية

يقوم األفراد بإنشاء "ملف  باإلضافة إىل تحميل الصور ومقاطع الفيديو. ،وموقعهم ،وحالتهم الحالية

الذي يكون عادة  تفاعال  ثنايئ االتجاه مع األصدقاء. تنشئ الرشكات "صفحة" ، Facebookعىل تعريف" 

  (.Your Dictionary, 2022) للمنتجات والعالمات التجارية أيضا   للرتويج Facebook عىل

 ولغايات هذه الدراسة يجري التحدث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة الفيسبوك. 

 :يسمح ملستخدميه بنرش رسائل قصرية ميكن ملستخدمي  حد مواقع الشبكات االجتامعية،هو أ  تويرت

، وميكن لهذه الرسائل أن تشمل حوايل (tweets)ف هذه الرسائل بالتغريدات تويرت اآلخرين رؤيتها، وت عر  

 (.Techopedia, 2013، أو أقل )ا  حرف 140

 ولغايات هذه الدراسة تم الحديث عن صفحة منظمة الصحة العاملية عىل منصة تويرت. 

 أن مصطلح  يشمل العديد من الدول. ويشري البعض إىل جائحة: هي االنتشار العاملي ملرض جديد

وعدم انحصاره يف دولة  السيطرة، وهذا يفرس انتشاره دوليا   يخرج عناملرض  أن   "الجائحة" يعني أيضا  
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 ياإلعالمنظرية التأطري 

لتوافق املشكلة البحثية مع مضمون نظرية التأطري  . ونظرا  1974إرفني جوفامن النظرية يف عام  اقرتح

م من خالل إطار ون ما يجري حول عاملهن الناس يفرس  وأ  ،والتفاعل الرمزي ي من حيث البناء االجتامعياإلعالم

االجتامعية األطر الطبيعية و  ن  إ  :يف مقالته املنشورة بأسلوب  علميٍّ  ليقول ذهب جوفامن عملهم األسايس،

وميكن رؤية نظرية األطر يف العديد  الفرد عىل تفسري البيانات، منهاوتساعد كل  شخاص،يف حياة األ  تلعب دورا  

 (. Marra & Myer, 2020من وسائل االتصال املختلفة يف جميع أنحاء العامل )

ي أكرث سعة، فهو يقوم عىل اإلعالمإال أن مفهوم التأطري  ،يرتبط مفهوم التأطري مبفهوم نظرية األجندة

. وأساس نظرية التأطري عني  من الرتكيز عىل موضوع م   القضايا املطروحة بدال البحث من خالل الرتكيز عىل جوهر 

يتم من خالله تحديد نقطة  ،معنىذي  ها يف مجال  تضع   م  أحداث معينة، ثتركز االنتباه عىل  اإلعالمهو أن وسائل 

 (Goffman, 1974) معينة

لدراسة  متعدد التخصصات ا  نهج ،وأوغست جرانت ،وأوسكار غاندي ،ستيفن ريس :من يستخدم كل   

املقدمة النصوص اء التعامل مع جر  تحظى بقوة كبرية  اإلعالموسائل  ن  ؛ إذ إ اإلعالمتصور وفحص وسائل 

من خالل تبني  العامة حياة الناسعىل  يتم التأثرياالجتامعية، وبالتايل  العوامل تقوم بتأطري، ومن ثم للجمهور

فهم متعدد األوجه لقوة لوهذا تطوير  ،والبرصية واللفظية والنفسية واالجتامعيةوجهات النظر النوعية والكمية 

 (.Reese et al., 2001، ال سيام يف مجال األخبار والشؤون العامة )اإلعالم

 دورها يف التأثري عىل اآلراء ويفرس   ،ية يوفر القدرة عىل قياس محتوى الرسالةاإلعالمن تأطري الرسالة إ       

للتوقعات د محد   ي "عىل أنه بناء  اإلعالمف جوفامن اإلطار عر  عليه ي   وبناء  (. 2006 السيد،و  )مكاوي ،واالتجاهات
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فهي عملية هادفة   ما؛للمواقف االجتامعية يف وقت   دراكا  أكرث إ  الناس   لتجعل   ؛اإلعالمالتي تستخدمها وسائل 

ة" ات الناس ومؤثراتهم اإلقناعيدراك يف خانة إ من القائم باالتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة حتى تصب  

 (.2016، الدليمي)

محطات األخبار السياسية؛ فعىل سبيل املثال متتلك اإلعالمي التأطري  ومن أبرز األمثلة عىل نظرية 

عند مناقشة أحداث معينة، ويكون هدفهام هو تنظيم  إطارات متقابلة تقريبا    CNNو  Foxمحطات مثل 

 الفكرة ، وقد تكون كلتا الصورتني حولاملعلومات بطريقة ترسم الصورة التي يرغبون يف أن يراها الجمهور

 متصلة اتصاال  عام   ي بشكل  اإلعالم، وبهذا تعد  نظرية التأطري ، لكن يكون لهام تفسريان مختلفان متاما  نفسها

لذا توضح نظرية األجندة كيف تضفي التقارير اإلخبارية األهمية عىل  ؛)األجندة( مع نظرية ترتيب األولويات قا  وثي

 أكرث من التقارير األخرى، األمر الذي يؤدي إىل عني  م   خباريٍّ عن طريق تسليط الضوء عىل تقرير إ  بعض القضايا

 (Marra & Myer, 2020) اتعلوماملعلومات الواردة فيه أهم امل وأن   ،األخبارجعل الجمهور يقتنع بأنه أهم 

العادة يرتكز  تنظيم أو بناء معنى الرسالة، ويف تعمل عىل ،وميكن النظر إىل األطر عىل أنها تجريدات

يف اإلطار الذي تضعه األخبار أو الوسائط عىل املعلومات التي تنقلها، إذ يعتقد  لألطر االستخدام األكرث شيوعا  

من أشكال أجندة املستوى أنها تؤثر عىل تصور الجمهور لألخبار، وبهذه الطريقة ميكن تفسريها عىل أنها شكل 

كري يف هذه املسألة" يف كيفية التف أيضا   ور فقط مبا يجب أن يفكر فيه، بل تتحك مفهي ال تخرب الجمهالثاين؛ 

(Goffman, 1974ولعل هذا ،) التي تقترص تقريبا   األجندةمن  فاألطر أكرث تحديدا   ما مييز نظرية األطر عن األجندة؛ 

 عىل املواضيع.

 

 ياإلعالمنظرية التأطري 

لتوافق املشكلة البحثية مع مضمون نظرية التأطري  . ونظرا  1974إرفني جوفامن النظرية يف عام  اقرتح

م من خالل إطار ون ما يجري حول عاملهن الناس يفرس  وأ  ،والتفاعل الرمزي ي من حيث البناء االجتامعياإلعالم

االجتامعية األطر الطبيعية و  ن  إ  :يف مقالته املنشورة بأسلوب  علميٍّ  ليقول ذهب جوفامن عملهم األسايس،

وميكن رؤية نظرية األطر يف العديد  الفرد عىل تفسري البيانات، منهاوتساعد كل  شخاص،يف حياة األ  تلعب دورا  

 (. Marra & Myer, 2020من وسائل االتصال املختلفة يف جميع أنحاء العامل )

ي أكرث سعة، فهو يقوم عىل اإلعالمإال أن مفهوم التأطري  ،يرتبط مفهوم التأطري مبفهوم نظرية األجندة

. وأساس نظرية التأطري عني  من الرتكيز عىل موضوع م   القضايا املطروحة بدال البحث من خالل الرتكيز عىل جوهر 

يتم من خالله تحديد نقطة  ،معنىذي  ها يف مجال  تضع   م  أحداث معينة، ثتركز االنتباه عىل  اإلعالمهو أن وسائل 

 (Goffman, 1974) معينة

لدراسة  متعدد التخصصات ا  نهج ،وأوغست جرانت ،وأوسكار غاندي ،ستيفن ريس :من يستخدم كل   

املقدمة النصوص اء التعامل مع جر  تحظى بقوة كبرية  اإلعالموسائل  ن  ؛ إذ إ اإلعالمتصور وفحص وسائل 

من خالل تبني  العامة حياة الناسعىل  يتم التأثرياالجتامعية، وبالتايل  العوامل تقوم بتأطري، ومن ثم للجمهور

فهم متعدد األوجه لقوة لوهذا تطوير  ،والبرصية واللفظية والنفسية واالجتامعيةوجهات النظر النوعية والكمية 

 (.Reese et al., 2001، ال سيام يف مجال األخبار والشؤون العامة )اإلعالم

 دورها يف التأثري عىل اآلراء ويفرس   ،ية يوفر القدرة عىل قياس محتوى الرسالةاإلعالمن تأطري الرسالة إ       

للتوقعات د محد   ي "عىل أنه بناء  اإلعالمف جوفامن اإلطار عر  عليه ي   وبناء  (. 2006 السيد،و  )مكاوي ،واالتجاهات
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 (2006، والسيد وهي: )مكاوي ،ي  اإلعالمد "إنتامن" أربع وظائف لتحليل اإلطار ويحد  

 Define Problem و القضية بدقة.تحديد املشكلة أ  .1

  Diagnose Causes تشخيص أسباب املشكلة. .2

 Suggest Remedies اقرتاح سبل العالج. .3

  Moral Judgments حكام أخالقية.وضع أ  .4

وتعمل اليوم اآلالف ، يف عملية التأطري ويشري هذا النموذج اىل أهمية القوى الفاعلة كعنرص أسايس

بينام يعتقد  ،، وهذا يجعل بعض األفراد يؤمنون بأفكار معينةنفسه الوقت آلالف من األطر يف مجتمعنا يفوا

 بينام يؤطرها اآلخر بطريقة معاكسة متاما   ،البعض اآلخر عكسها، وقد يؤطر أحد املنافذ اإلخبارية قصة بطريقة ما

Marra & Myer, 2020).) 

 ياإلعالمأهمية نظرية اإلطار 

 ي إلظهار دور املعاين املقدمة واملتمثلة تحديدا  اإلعالماعتمدت الدراسة الحالية عىل نظرية التأطري  

(، إذ 19 -فيسبوك وتوتري يف فرتة انتشار فريوس كورونا )كوفيد  منصتيبرسائل منظمة الصحة العاملية يف 

الجمهور للقضايا واألحداث املختلفة حول مة يف قدرتها التأثريية عىل كيفية تفسري دت أهمية األطر املقد  تحد  

 هذه الجائحة.

سهم يف إدراك األحداث يف ي   ا  ذهني   بناء  تغايض عن النظر إىل نظرية األطر بوصفها وال ميكن ال  

يف السياق الدويل، وتضيف معنى عىل  اإلعالمالختبار مكانة وسائل  المئا  م   أسلوبا   الرصاعات الدولية، حيث تعد  

ببناء معنى لهذا  ا تقوم أيضا  إمن ،عىل مجرد تقديم املحتوى اإلعالمالقضايا،  فال يقترص دور وسائل األحداث و 

من خالل   أو هدمهمعامل أي نص إعالمي   طر يف مدى قدرتها عىل بناءتربز قوة األ ن هنا وم   ،املحتوى اإلخباري
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ألنها تسمح  االتصال؛تعد نظرية األطر واحدة من الروافد الحديثة يف دراسات ، و مفردات ومصطلحات متناقضة

يف عملية  مؤثرا   ، ومتارس دورا  اإلعالمللباحث بقياس املحتوى الضمني للرسائل العاملية التي تعكسها وسائل 

ول املوضوعات يف تشكيل الجدل ح اإلعالميف فهم دور وسائل  تشكيل الواقع، كام يعد مفهوم اإلطار أساسيا  

ثارة ية للقضايا امل  اإلعالمتسمح للباحث بقياس املحتوى الرصيح وغري الرصيح للتغطية  التي والقضايا املختلفة

 عىل الدراسة الحالية. (، وهذا ما انطبق متاما  2015 )حسونة،

 الدراسات السابقة

   ((1199))ممسسؤؤووللييةة  ممننظظممةة  االلصصححةة  االلددووللييةة  يفيف  ااننتتششاارر  ففريريووسس  ))ككووففييدد__  :( بعنوان2020جعفر )و  دراسة جدوع -

ن ، وأ ا  أساسي   ا  كونها حق ؛ةن ضمنها الحق بالصحوم   ،ا  حقوق سان  لكل إن ىل معرفة أن  هدفت الدراسة إ        

 ،أخفقت بهذا االلتزام (، وقد19ية عند انتشار )مرض كوفيد_منظمة الصحة الدولية عليها التزامات دول

لقواعد املسؤولية الدولية. تم اعتامد املنهج التحلييل والتطبيقي يف بحث الدراسة  وعليها التعويض وفقا  

وكذلك مواقف الحكومات واملسؤولني يف املنظامت  ،لدى الباحثني، حيث اعتمد تحليل آراء الفقهاء

مبوضوع الدراسة، علقة الدولية، ونصوص مواد دستور منظمة الصحة الدولية واالتفاقات الدولية املت

منظمة الصحة الدولية هي املسؤولة عن إدارة النظام  أن   :هاأهم   ،من النتائج ىل عدد  وتوصلت الدراسة إ

ة التزامات هاالعاملي ملكافحة انتشار األمراض عىل الصعيد الدويل، وعلي مبوجب دستورها واللوائح  عد 

مع مراعاة مسؤولية  ،مة التزاماتها مبوجب دستورها، ونتيجة انتهاك املنظ2005الصحة العاملية لسنة 

كسوء عرضها املعلومات الخاصة بانتشار  :الدول األخرى التي يثبت مساهمتها يف وقوع تلك األرضار

وعدم  ،وطرق انتشاره ،وعدم عرضها األعداد الحقيقية للمصابني واملتوفني ،الفريوس املذكور يف أقاليمها

 (2006، والسيد وهي: )مكاوي ،ي  اإلعالمد "إنتامن" أربع وظائف لتحليل اإلطار ويحد  

 Define Problem و القضية بدقة.تحديد املشكلة أ  .1

  Diagnose Causes تشخيص أسباب املشكلة. .2

 Suggest Remedies اقرتاح سبل العالج. .3

  Moral Judgments حكام أخالقية.وضع أ  .4

وتعمل اليوم اآلالف ، يف عملية التأطري ويشري هذا النموذج اىل أهمية القوى الفاعلة كعنرص أسايس

بينام يعتقد  ،، وهذا يجعل بعض األفراد يؤمنون بأفكار معينةنفسه الوقت آلالف من األطر يف مجتمعنا يفوا

 بينام يؤطرها اآلخر بطريقة معاكسة متاما   ،البعض اآلخر عكسها، وقد يؤطر أحد املنافذ اإلخبارية قصة بطريقة ما

Marra & Myer, 2020).) 

 ياإلعالمأهمية نظرية اإلطار 

 ي إلظهار دور املعاين املقدمة واملتمثلة تحديدا  اإلعالماعتمدت الدراسة الحالية عىل نظرية التأطري  

(، إذ 19 -فيسبوك وتوتري يف فرتة انتشار فريوس كورونا )كوفيد  منصتيبرسائل منظمة الصحة العاملية يف 

الجمهور للقضايا واألحداث املختلفة حول مة يف قدرتها التأثريية عىل كيفية تفسري دت أهمية األطر املقد  تحد  

 هذه الجائحة.

سهم يف إدراك األحداث يف ي   ا  ذهني   بناء  تغايض عن النظر إىل نظرية األطر بوصفها وال ميكن ال  

يف السياق الدويل، وتضيف معنى عىل  اإلعالمالختبار مكانة وسائل  المئا  م   أسلوبا   الرصاعات الدولية، حيث تعد  

ببناء معنى لهذا  ا تقوم أيضا  إمن ،عىل مجرد تقديم املحتوى اإلعالمالقضايا،  فال يقترص دور وسائل األحداث و 

من خالل   أو هدمهمعامل أي نص إعالمي   طر يف مدى قدرتها عىل بناءتربز قوة األ ن هنا وم   ،املحتوى اإلخباري
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ويعد التعويض  ،عند وصول مسافرين مصابني أو مشتبه بإصابتهم بالفريوسإبالغها السلطات املختصة 

 لتعويض األرضار الناجمة.  ثىل هو الصورة امل  املايل  

 (2020)دراسة   Ngai et al. بعنوان: 

GGrraapppplliinngg  wwiitthh  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  HHeeaalltthh  CCrriissiiss::  CCoonntteenntt  AAnnaallyyssiiss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttrraatteeggiieess  

aanndd  TThheeiirr  EEffffeeccttss  oonn  PPuubblliicc  EEnnggaaggeemmeenntt  oonn  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  

ــ  االلتتصصدد    )) تتححللييلل  ممححتتووىى  ااسسرترتااتتييججييااتت  ااالالتتصصاالل  ووتتأأثثريريااتتههاا  ععىلىل  ااململششااررككةة  االلععااممةة      ::CCOOVVIIDD--1199يي  للألألززممةة  االلصصححييةة  لل

 ىل معرفة مدى تطوير إطار عمل متكامل لفحص منهجي  هدفت الدراسة إ ..ععىلىل  ووسساائئلل  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي((

وتحديد  ،(19-ومنها )كوفيد ،مراضمليزات التفاعلية للجمهور حول األ وا ،وأسلوب الرسالة ،ي  للمحتوى الكم  

ومنط  ،طرق املحتوى :هي ،ةبعاد رئيسة أ تأثريها عىل املشاركة العامة، واستخدم الباحث تحليل املحتوى لثالث

 ، وامليزات التفاعلية.الرسالة

هناك تأثريات تفاعلية بني املحتوى  ن  وجد الباحث أ الصينية )سينا ويبو( يف صحيفة الشعب اليومية  

 مراض لهمنشورات الوقاية من األ لرسد يف ن استخدام ات الدراسة عرب الصحيفة املذكورة أ وجدو واألسلوب، 

عجابات من والوقاية من األمراض من خالل التعليقات واإل  ،لغرض من املشاركةتحقيق ا كبري يف تأثري إيجايب  

   وعي الجمهور بـيف زيادة دورها وسائل التواصل االجتامعي لها صيني يف تلك الوسيلة، و ل الجمهور القب

COVID-19 الفريوس.مام قد يساعد يف احتواء انتشار  ؛هم عىل اتخاذ تدابري وقائيةيز وتحف 
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 :بعنوان Murad Ahmad &  (2020) دراسة -

TThhee  IImmppaacctt  ooff  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  oonn  PPaanniicc  DDuurriinngg  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  PPaannddeemmiicc  iinn  IIrraaqqii  KKuurrddiissttaann::  

OOnnlliinnee  QQuueessttiioonnnnaaiirree  SSttuuddyy  

يفيف  ككررددسستتاانن  االلععررااقق::  ددررااسسةة  ااسستتببيياانن  ععربرب    1199--))تتأأثثريري  ووسساائئلل  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  ععىلىل  االلذذععرر  أأثثننااءء  ججاائئححةة  ككووففييدد  

لك بانتشار ذو  ،تحديد كيفية تأثري وسائل التواصل االجتامعي عىل الصحة النفسيةإىل الدراسة  تهدف .ااإلإلننرترتننتت((

 ،نرتنت عرب استبانة اإل ي  ح الكم  ( يف كردستان العراق. استخدم الباحث منهج املس  19-الذعر بشأن فريوس )كوفيد

أجريت عىل مجتمع كردستان العراق. وتم تحليل البيانات باستخدام املنهج الوصفي العشوايئ، وشملت عينة 

 57وكان من بينهم نسبة ) ،وسائل التواصل االجتامعي( من مستخدمي 516)من األساليب يف تحليل املحتوى ل

 فقد 51 أعامرهم عىلزادت ما الذين أ سنة. و  35-18عامرهم ما بني أ ترتاوح  ،ناث%( من اإل  42)ومن الذكور،  %(

 اإلعالموسائل  أن  إىل وخلصت الدراسة ىل دراسة املؤهل العلمي، لدراسة. إضافة إ%( من ا 6شكلوا نسبة )

ومنصة ملناقشة الخربات الشخصية واآلراء  ،للمعلومات الصحية ام   ه  م   ا  ر ن أصبحت مصدالجديدة اآل 
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 ي.االجتامع

 :عنوانب Sahni & Sharma (2020) دراسة -

 RRoollee  ooff  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  dduurriinngg  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc::  BBeenneeffiicciiaall,,  ddeessttrruuccttiivvee,,  oorr  

rreeccoonnssttrruuccttiivvee??  
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GGrraapppplliinngg  wwiitthh  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  HHeeaalltthh  CCrriissiiss::  CCoonntteenntt  AAnnaallyyssiiss  ooff  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSttrraatteeggiieess  

aanndd  TThheeiirr  EEffffeeccttss  oonn  PPuubblliicc  EEnnggaaggeemmeenntt  oonn  SSoocciiaall  MMeeddiiaa  

ــ  االلتتصصدد    )) تتححللييلل  ممححتتووىى  ااسسرترتااتتييججييااتت  ااالالتتصصاالل  ووتتأأثثريريااتتههاا  ععىلىل  ااململششااررككةة  االلععااممةة      ::CCOOVVIIDD--1199يي  للألألززممةة  االلصصححييةة  لل

 ىل معرفة مدى تطوير إطار عمل متكامل لفحص منهجي  هدفت الدراسة إ ..ععىلىل  ووسساائئلل  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي((
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COVID-19 الفريوس.مام قد يساعد يف احتواء انتشار  ؛هم عىل اتخاذ تدابري وقائيةيز وتحف 
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ىل الدراسة إ هدفت  ..؟؟((ببننااءءرر  أأمم  ددمم    ::  ممففييدد  أأمم  مم    1199--أأثثننااءء  ججاائئححةة  ككووففييدد  ))ددوورر  ووسساائئلل  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  

أثناء وباء الفريوس التاجي عىل مهنة الرعاية  يف التأثري اإليجايب والسلبي لوسائل التواصل االجتامعيمعرفة 

هائل من املعلومات  فقد حصل العامل عىل كمٍّ  ،19-بسبب انتشار املرض كوفيد ؛وعىل عموم السكان ،الصحية

االفتقار إىل الوعي واملعرفة فإن  املقابل ، يف د الصحة مبعدل أرسع من املرض نفسهالخاطئة التي تهد  

ن وسائل التواصل االجتامعي تعمل بوصفها فإ ،لخطرالصحية إىل اوموظفي الرعاية  الناس  ض عر  واالستعداد سي  

 .وتعزيز رفاه الفرد والصحة العامة ،أداة قوية لتغيري سلوك الناس

ر كبري من املعلومات الخاطئة التي يحتمل أن تكون تم إنشاء قد  أنه مفادها  ،ىل نتائجتوصلت الدراسة إو 

لة من ضل  وتتكون هذه األنباء امل   ثري منها عرب الشبكات االجتامعية،، وتم نرش الكCOVID-19  خطرة حول جائحة

تنترش و  رة أخرى إىل تفاقم إدارة األزمات،مام يؤدي م قادرة عىل تهديد السالمة العامة؛ جوانب مختلفة للوباء،

 أرسع من الفريوس.  بشكل    COVID-19 هذه الشائعات الكاذبة حول

 جراءات(الدراسة )الطريقة واإل منهجية 

 منهج البحث

ملالءمة  نظرا   ؛، حيث اعتمدت املنهج الوصفيأداة لهذه الدراسةسلوب تحليل املضمون ام أ تم استخد

رسائل منظمة الصحة العاملية  مضمون عىل ذلك تم القيام بتحليل وبناء  هذا املنهج مع أهداف الدراسة الحالية، 

ويحقق اإلجابة عن تساؤالتها يف الفرتة  ،هداف الدراسةمبا يخدم أ  دقيقا   تحليال  ،الفيسبوكو  ،تويرت :منصتييف 

 م. 11/3/2020 -30/12/2019الزمنية من 
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 مجتمع الدراسة

 منصةملنشورة عىل ا 19-ية املتعلقة بجائحة كوفيداإلعالممتثل مجتمع الدارسة يف جميع الرسائل 
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، وهي الفرتة الواقعة بني من قبل منظمة الصحة العاملية باالنتشار وحتى إعالنه جائحة   19 -كوفيد فيها مرض 

 .(1)جدول رقم  رسالة 1914 كيل   ها البلغ عدد  والتي  ،(11/3/2020)-( 30/12/2019)

 الدراسة عينة :(1جدول رقم )

 عدد الرسائل املنصة

 224 فيسبوك
 1690 تويرت

 1914 املجموع

كونها الفرتة التي شكلت بداية ظهور املرض، فكانت الفرتة املفصلية  ؛هذه الفرتة تحديدا  وتم اختيار 

ريت حولها الشكوك يف اإلجراءات وأث ،لتي تركز عليها بعد ذلك الجدليف التعامل مع املرض، وهي الفرتة ا

 املتخذة من قبل املنظمة. 
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 أداة الدراسة

يتكون من فئات التحليل  ،ف خاص للدراسةاأداة الدراسة، حيث تم بناء كش ياإلعالميعد  تحليل املضمون 

املنشورة عىل صفحة منظمة الصحة ، 19-ية املتعلقة بجائحة كوفيداإلعالمالخاصة بتحليل مضمون الرسائل 

 أسئلة الدراسة.  تلك االستامرة من اإلجابة عن تن، بحيث متك  يرتالفيسبوك وتو :من العاملية يف كلٍّ 

وذلك لتحليل ما تم تناوله  ؛(املضمون تم االعتامد عىل أداة خاصة بتحليل املضمون )استامرة تحليلو 

م باإلجابة تقو  تيلوا ،وتويرتالفيسبوك  منصتيمن مجموعة الرسائل التي أطلقتها منظمة الصحة العاملية عىل 

 .هداف الدراسةوتحقيق أ  ،عن التساؤالت

 صدق األداة

من قدرة األداة عىل  لتأكدل ؛اإلعالممني املختصني يف مجال حك  مجموعة من امل  عىل األداة  عرض   تم

ة الصياغة مبا يتناسب وإعاد ،جراء التعديالت الالزمة واملطلوبة من قبلهمحيث تم إ  ،عن تساؤالت الدراسة اإلجابة

 .ومالحظاتهم

 ثبات األداة

، يتم تثبيتها كل مرةيف إمكانية تكرار تطبيق االستامرة والحصول عىل نتائج ثابتة  :ويعني ثبات أداة الدراسة

 (.2020 )املشهداين، متقاربةمع تحقيق نتائج  ،اإلعادة أووالقدرة عىل التكرار 

ىل النتائج والتوصل إ ،وهي االتساق الزمني (Holsti) هولستي،وتم االعتامد يف هذه الدراسة عىل طريقة 

 ،ووجد اختالفات بسيطة بني األول والثاين ،لتحليلوإعادة ا ،تحليلام الاستخدتم مرور مدة زمنية، و نفسها بعد 
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حليل مضمون رسائل منظمة الصحة العاملية املتعلقة توتم ظهور فئات أخرى.  أو ،إىل اختفاء فئات   ومل يؤد  

 التحليل.يت يف مر   الفئات عىل اتفاقوحصلت  ،(19 -بجائحة )كوفيد

 املعالجة اإلحصائية

من  ، وهي التكرارات والنسب؛تم جمع البيانات وترتيبها بهدف استخراج النتائج الخاصة بتحليل املضمون

 ىل نتائجها.، والوصول إأجل اإلجابة عن تساؤالت الدارسة

 إجراءات الدراسة

دقيق، وبعدها تم  علميٍّ  دارستها بشكل  ، والحاجة إىل قامت فكرة الدارسة من خالل تحديد املشكلة

  ععربرب))  1199--ككووففييدد  ))االلععااململييةة  ااململتتععللققةة  ببججاائئححةة  ممننظظممةة  االلصصححةة  ددررججةة  ااههتتاماممم  تحديد عنوان الدارسة بالصيغة اآلتية: 

  ييةة  ععىلىل  ممننصصتتيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت..ااإلإلععالالممررسساائئللههاا  

والدراسات السابقة  دب النظري  وذلك من خالل البحث يف األ  ،ياإلعالموتم االعتامد عىل نظرية التأطري 

كثف عن م   البحث بشكل  ، وتم ية ملشكلة الدراسةاإلعالمواملعالجة  ،لتكوين مسار املوضوع العلمي للدراسة

وذلك لغاية االطالع عىل املناهج  ج مواضيع قريبة من موضوع الدارسة؛بحاث السابقة التي تعالالدارسات واأل 

وتم  ،الدراسة عن طريق تصميم استامرة تحليل مضمون أداة تطوير تمو واألدوات التي اعتمدتها هذه الدارسات، 

لية من خالل املتابعة للمواقع تم تكوين فكرة أو كام ، قياس الصدق والثباتل منيحك  تحكيمها من قبل م  

منها ستفادة لال  ؛ليهاتائج التي تم التوصل إوالن ،لكرتونية الخاصة باملنظمة للفرتة الزمنية املحددة للدراسةاإل

 الدراسة من مجموع الرسائل ملنصتي وتم االعتامد عىل طريقة هولستي بتحليل عينة ،يف الدارسة الحالية

 أداة الدراسة
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عرض  ثم تمواستخراج النتائج اإلحصائية،  ،القيام بتحليل الفئات تم ،( رسالة1914وعددها) ،فيسبوك وتويرت

 .بالتوصياتعىل النتائج  والخروج بناء   ،مناقشة النتائج

 الدراسةنتائج 

لفرتة الزمنية للعينة، وقد ب احس   ،حلاإىل ثالث مر  كافة الفئات املدروسة عمدت الدراسة إىل تقسيم

 : جاءت عىل النحو اآليت

  :22/1/2020 -30/12/2019املرحلة األوىل 

  :15/2/2020_ 23/1/2020املرحلة الثانية  

  :11/3/2020 -16/2/1020املرحلة الثالثة 

مماا  ننسسببةة  االلررسساائئلل  ااالالتتصصااللييةة  ململننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة  ععربرب  ممننصصتتيي  االلتتووااصصلل  نتائج سؤال الدراسة األول: 

  ؟؟((1199––ااالالججتتامامععيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت  ااململتتععللققةة  ببججاائئححةة  ))ككووففييدد

  :عىل النحو اآليتيف املرحلة األوىل توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 

 )املرحلة األوىل( 19 -املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيدالرسائل : (2جدول رقم )

 الفئة
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

%14.7 11  19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد  153 57.5% 164 48.1% 

 %51.9 177 %42.5 113 %85.3 64  19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد

 %100 341 %100 266 %100 75 املجموع

عىل خالل املرحلة األوىل  19-الرسائل املتعلقة مبرض كوفيدنسبة  ن  ( أ 2الجدول رقم ) أظهرت نتائج

حني بلغت  ، يفنصة%( من مجمل الرسائل التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل امل14.7) :منصة فيسبوك
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%( من مجمل 51.9) :نينصتاملتعلقة بكال املتويرت، وشكلت النسبة ملجمل الرسائل  %( يف57.5هذه النسبة )

 .املنصتنيالرسائل التي نرشتها املنظمة عىل 

عىل النحو يف املرحلة الثانية يف حني توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 
 :اآليت

 )للمرحلة الثانية( 19 -الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد :(3جدول رقم )

 الفئة
 املجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %62.9 487 %63.7 448 %54.9 39  19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد
 %37.1 287 %36.3 255 %45.1 32  19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد

 %100 774 %100 703 %100 71 املجموع

عىل خالل املرحلة الثانية بلغت  19-ن الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد( أ 3الجدول رقم ) أظهرت نتائج

 عىل منصة%( 63.7ونسبة مئوية ) ،( تكرارا  448%( مقابل )54.9، ونسبة مئوية )( تكرارا  39فيسبوك ) منصة

%( من مجمل الرسائل 62.9شكلت نسبة ) ،( رسالة487) املنصتنيتويرت، وبلغ مجمل الرسائل املتعلقة بكال 

 .املنصتنيالتي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل 

   :عىل النحو اآليتيف املرحلة الثالثة وتوزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 

 )املرحلة الثالثة(19 -الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد :(4جدول رقم )

 الفئة
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %75.8 606 %77.8 561 %57.7 45  19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد
 %24.2 193 %22.2 160 %42.3 33  19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد

 %100 799 %100 721 %100 78 املجموع

عىل خالل املرحلة الثالثة بلغت  19-الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد ن  ( أ 4ظهرت نتائج الجدول رقم )أ 

 عىل منصة%( 77.8ونسبة مئوية ) ،( تكرارا  561%( مقابل )57.7، ونسبة مئوية )( تكرارا  45فيسبوك ) منصة

عرض  ثم تمواستخراج النتائج اإلحصائية،  ،القيام بتحليل الفئات تم ،( رسالة1914وعددها) ،فيسبوك وتويرت

 .بالتوصياتعىل النتائج  والخروج بناء   ،مناقشة النتائج

 الدراسةنتائج 

لفرتة الزمنية للعينة، وقد ب احس   ،حلاإىل ثالث مر  كافة الفئات املدروسة عمدت الدراسة إىل تقسيم

 : جاءت عىل النحو اآليت

  :22/1/2020 -30/12/2019املرحلة األوىل 

  :15/2/2020_ 23/1/2020املرحلة الثانية  

  :11/3/2020 -16/2/1020املرحلة الثالثة 

مماا  ننسسببةة  االلررسساائئلل  ااالالتتصصااللييةة  ململننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة  ععربرب  ممننصصتتيي  االلتتووااصصلل  نتائج سؤال الدراسة األول: 

  ؟؟((1199––ااالالججتتامامععيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت  ااململتتععللققةة  ببججاائئححةة  ))ككووففييدد

  :عىل النحو اآليتيف املرحلة األوىل توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 

 )املرحلة األوىل( 19 -املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيدالرسائل : (2جدول رقم )

 الفئة
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

%14.7 11  19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد  153 57.5% 164 48.1% 

 %51.9 177 %42.5 113 %85.3 64  19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد

 %100 341 %100 266 %100 75 املجموع

عىل خالل املرحلة األوىل  19-الرسائل املتعلقة مبرض كوفيدنسبة  ن  ( أ 2الجدول رقم ) أظهرت نتائج

حني بلغت  ، يفنصة%( من مجمل الرسائل التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل امل14.7) :منصة فيسبوك
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%( من مجمل الرسائل 75.8شكلت نسبة ) ،( رسالة606 )نصتنيتويرت، وبلغ مجمل الرسائل املتعلقة بكال امل

 ني.نصتي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل املالت

عىل يف مجمل املراحل الثالثة وبهذا فقد توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 

 النحو اآليت:

 )مجموع املراحل(19 -الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد :(5جدول رقم )

 الفئة
 املجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %65.7 1257 %68.8 1162 %42.4 95 19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد

 %34.3 657 %31.2 528 %57.6 129 19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد
 %100 1914 %100 1690 %100 224 املجموع

فبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض  ؛( املجموع الكيل للمراحل الثالث5الجدول رقم ) أظهرت نتائج

%( من مجمل الرسائل التي تم نرشها من قبل املنظمة، قابلها نسبة 42.4فيسبوك ) عىل منصة 19-كوفيد

 فيسبوك وتويرت معا  عىل منصتي  19-وبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد تويرت، منصة%( يف 68.8)

 %( من مجمل الرسائل التي نرشتها املنظمة. 65.7)

ششككاالل  ااالالتتصصااللييةة  ململححتتووىى  ررسساائئلل  ممننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة  مماا  ااألأل  للدراسة:  الثالثجابة عن السؤال اإل 

  ((؟؟1199––ثثننااءء  ااننتتششاارر  ججاائئححةة  ))ككووففييدديفيف  أأ  للتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت  ااململننششووررةة  ععىلىل  ششببككتتيي  اا

بالرسائل التي أرسلتها منظمة الصحة  ثبت عدم صحتها الحقا   تم تحديد الرسائل االتصالية التيوقد 

 ،واضح نرش معلومات تتناقض معها بشكل  بوقت الحق تم بعد نرشها  ،العاملية واحتوت عىل معلومات محددة

 ية:توكان أهمها الرسائل التي تضمنت املعلومات اآل 

 نتقال من إنسان إىل إنسان.وال ميكنه اال  ،ريوس ينتقل من الحيوان إىل اإلنسان فقطأن الف 
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 بني أفراد  انتقاله محصور   ريوس بني البرش إال يف حاالت املخالطة املستمرة والطويلة، أي أن  ال ينتقل الف

 األرسة الواحدة.

 ل جائحة، وال داعي لإلغالقات بني الدول.شك  ريوس أن ي  ال ميكن للف 

 فقط، وهذا ما تعارض مع ما نرشته املنظمة يف ريوس عرب األسطح، فهو ينتقل عرب النفس ينتقل الف ال

 .رسائلها الحقا  

 19-ية التي استخدمتها منظمة الصحة العاملية املتعلقة بجائحة كوفيداإلعالمالرسائل توزعت فئات 

 :رت يف املرحلة األوىل عىل النحو اآليتفيسبوك وتوي منصتيعىل  وثبت عدم صحتها الحقا  

 )املرحلة األوىل( التي ثبت عدم صحتها الحقا  فئات الرسائل : (6جدول رقم )

 الفئة
 تويرت فيسبوك

 % مجموع التكرار
 %  تكرار %  تكرار

 %12.8 21 %10.5 16 %45.5 5 عدم صحتها الرسائل التي ثبت
 %87.2 143 89.5 137 %54.5 6 بتت صحتهاالرسائل التي أث

  %%110000  116644  %%110000  115533  %%110000  1111  ااململججممووعع

 منصةها منظمة الصحة العاملية عىل %( من الرسائل التي بثت 45.5( أن )6رقم )أظهر الجدول 

يرت %( من مجمل الرسائل املنشورة عىل تو10.5قابلها ) ،الحقا  الفيسبوك يف املرحلة األوىل ثبت عدم صحتها 

الثانية وثبت عدم صحتها وتوزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف املرحلة  .ذاتها مرحلةلل

 : عىل النحو اآليتالحقا  

 )املرحلة الثانية( ( فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا  7جدول رقم )

  %%  ممججممووعع  االلتتككرراارر  تتووييرترت  ففييسسببووكك  االلففئئةة
  %%  تتككرراارر  %%  تتككرراارر

 %2.3 11 %1.1 5 %7.7 3 ت عدم صحتهاالتي ثب الرسائل
 %97.7 479 %98.9 443 %92.3 36 ثبتت صحتهاالرسائل التي أ 

  %%110000  449900  %%110000  444488  %%110000  3399  ااململججممووعع

%( من مجمل الرسائل 75.8شكلت نسبة ) ،( رسالة606 )نصتنيتويرت، وبلغ مجمل الرسائل املتعلقة بكال امل

 ني.نصتي نرشتها منظمة الصحة العاملية عىل املالت

عىل يف مجمل املراحل الثالثة وبهذا فقد توزعت مواضيع فئات مستوى االهتامم بالرسائل االتصالية 

 النحو اآليت:

 )مجموع املراحل(19 -الرسائل املتعلقة وغري املتعلقة بكوفيد :(5جدول رقم )

 الفئة
 املجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %65.7 1257 %68.8 1162 %42.4 95 19 -الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد

 %34.3 657 %31.2 528 %57.6 129 19 -الرسائل غري املتعلقة مبرض كوفيد
 %100 1914 %100 1690 %100 224 املجموع

فبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض  ؛( املجموع الكيل للمراحل الثالث5الجدول رقم ) أظهرت نتائج

%( من مجمل الرسائل التي تم نرشها من قبل املنظمة، قابلها نسبة 42.4فيسبوك ) عىل منصة 19-كوفيد

 فيسبوك وتويرت معا  عىل منصتي  19-وبلغت نسبة الرسائل املتعلقة مبرض كوفيد تويرت، منصة%( يف 68.8)

 %( من مجمل الرسائل التي نرشتها املنظمة. 65.7)

ششككاالل  ااالالتتصصااللييةة  ململححتتووىى  ررسساائئلل  ممننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة  مماا  ااألأل  للدراسة:  الثالثجابة عن السؤال اإل 

  ((؟؟1199––ثثننااءء  ااننتتششاارر  ججاائئححةة  ))ككووففييدديفيف  أأ  للتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت  ااململننششووررةة  ععىلىل  ششببككتتيي  اا

بالرسائل التي أرسلتها منظمة الصحة  ثبت عدم صحتها الحقا   تم تحديد الرسائل االتصالية التيوقد 

 ،واضح نرش معلومات تتناقض معها بشكل  بوقت الحق تم بعد نرشها  ،العاملية واحتوت عىل معلومات محددة

 ية:توكان أهمها الرسائل التي تضمنت املعلومات اآل 

 نتقال من إنسان إىل إنسان.وال ميكنه اال  ،ريوس ينتقل من الحيوان إىل اإلنسان فقطأن الف 
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 منصة%( من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل 7.7( أن )7الجدول رقم ) ت نتائجأظهر 

الرسائل املنشورة عىل تويرت  %( من مجمل1.1قابلها ) ،الحقا  الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها 

 ذاتها. لمرحلةل

بينام توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف املرحلة الثالثة وثبت عدم صحتها  

 : عىل النحو اآليتالحقا  

 فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا )املرحلة الثالثة(: (8جدول رقم )

 منصة%( من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل 2.2( أن )8الجدول رقم ) ت نتائجأظهر 

الرسائل املنشورة عىل تويرت  %( من مجمل0.6قابلها ) ،الحقا  الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها 

 .ذاتها لمرحلةل

وثبت  العاملية يف مجمل املراحل الثالثوبناء عليه توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة  

 : عىل النحو اآليتعدم صحتها الحقا  

 )مجموع املراحل( فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا   : (9جدول رقم )

 الفئة
 تويرت فيسبوك

 % مجموع التكرار
 % تكرار % تكرار

 %2.6 33 %2.1 24 %9.5 9 عدم صحتها الرسائل التي ثبت
 %97.4 1224 %97.9 1138 %90.5 86 ثبتت صحتهاالرسائل التي أ 

 %100 1257 %100 1162 %100 95 املجموع

 الفئة
 تويرت فيسبوك

 % مجموع التكرار
 % تكرار % تكرار

 %0.7 4 %0.6 3 %2.2 1 عدم صحتها الرسائل التي ثبت
 %99.3 603 %99.4 558 %97.8 44 ثبتت صحتهاالرسائل التي أ 

 %100 607 %100 561 %100 45 املجموع
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 منصة%( من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل 9.5) ( أن  9الجدول رقم ) ت نتائجأظهر 

%( من مجمل الرسائل املنشورة عىل 2.1قابلها ) ،الحقا  صحتها  ثبت عدم   الفيسبوك يف مجمل املراحل الثالث

 تويرت.

ممننظظممةة  االلصصححةة  االلععااململييةة  ااململننششووررةة    ششككاالل  ااالالتتصصااللييةة  ململححتتووىى  ررسساائئللمماا  ااألأل  : الثالثنتائج سؤال الدراسة 

  ((؟؟1199––ثثننااءء  ااننتتششاارر  ججاائئححةة  ))ككووففييدديفيف  أأ    ععىلىل  ممننصصتتيي  االلتتووااصصلل  ااالالججتتامامععيي  ففييسسببووكك  ووتتووييرترت

ية يف شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملتوزعت مواضيع أ 

 :املرحلة األوىل عىل النحو اآليت

 االتصالية ملنظمة الصحة العاملية )املرحلة األوىل(شكال الرسائل أ :(10جدول رقم )

 الفئة ت
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %40 68 %39.3 61 %46.7 7 خرب  11
 %5.9 10 %6.4 10 %0 0 تقرير  22
 %1.7 3 %1.3 2 %6.7 1 مؤمتر صحفي  33
 %6.5 11 %7.1 11 %0 0 بيان صحفي  44
 %0 0 %0 0 %0 0 مقابلة  55
 %3.5 6 %1.4 2 %26.6 4 فيديو تعليمي  66
 %42.4 72 %44.5 69 %20 3 عالن توعويإ   77

 %100 170 %100 155 %100 15 املجموع 

فقد بلغت نسبتها  ؛أعىل شكل عىل موقع الفيسبوك كان لألخبار ( أن  10أظهرت نتائج الجدول رقم )

%(، ثم اإلعالنات التوعوية التي 26.6ها الفيديو التعليمي الذي بلغ )، تال %( من مجمل األشكال االتصالية 46.7)

إذ  ؛لإلعالنات التوعوية ىكرب النسبة الفيه %( من األشكال املنشورة، أما تويرت فقد كانت 20شكلت ما نسبته )

%( 7.1تلتها البيانات الصحفية التي بلغت نسبتها ) ،%(39.3تلتها األخبار التي بلغت نسبتها ) ،%( 44.5بلغت )

 من مجمل األشكال املنشورة. 

 منصة%( من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل 7.7( أن )7الجدول رقم ) ت نتائجأظهر 

الرسائل املنشورة عىل تويرت  %( من مجمل1.1قابلها ) ،الحقا  الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها 

 ذاتها. لمرحلةل

بينام توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة العاملية يف املرحلة الثالثة وثبت عدم صحتها  

 : عىل النحو اآليتالحقا  

 فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا )املرحلة الثالثة(: (8جدول رقم )

 منصة%( من الرسائل التي بثتها منظمة الصحة العاملية عىل 2.2( أن )8الجدول رقم ) ت نتائجأظهر 

الرسائل املنشورة عىل تويرت  %( من مجمل0.6قابلها ) ،الحقا  الفيسبوك يف املرحلة الثانية ثبت عدم صحتها 

 .ذاتها لمرحلةل

وثبت  العاملية يف مجمل املراحل الثالثوبناء عليه توزعت فئات الرسائل التي قدمتها منظمة الصحة  

 : عىل النحو اآليتعدم صحتها الحقا  

 )مجموع املراحل( فئات الرسائل التي ثبت عدم صحتها الحقا   : (9جدول رقم )

 الفئة
 تويرت فيسبوك

 % مجموع التكرار
 % تكرار % تكرار

 %2.6 33 %2.1 24 %9.5 9 عدم صحتها الرسائل التي ثبت
 %97.4 1224 %97.9 1138 %90.5 86 ثبتت صحتهاالرسائل التي أ 

 %100 1257 %100 1162 %100 95 املجموع

 الفئة
 تويرت فيسبوك

 % مجموع التكرار
 % تكرار % تكرار

 %0.7 4 %0.6 3 %2.2 1 عدم صحتها الرسائل التي ثبت
 %99.3 603 %99.4 558 %97.8 44 ثبتت صحتهاالرسائل التي أ 

 %100 607 %100 561 %100 45 املجموع
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ة يف شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العامليوتوزعت مواضيع أ 

 :املرحلة الثانية عىل النحو اآليت

 رحلة الثانية(شكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية )املأ :(11جدول رقم )

 الفئة ت
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %58.5 287 %61.8 277 %23.3 10 خرب  11
 %6.5 32 %7.1 32 %0 0 تقرير  22
 %5.3 26 %4.5 20 %14 6 مؤمتر الصحفي  33
 %3.9 19 %4.2 19 %0 0 بيان صحفي  44
 %0.8 4 %0.5 2 %4.6 2 مقابلة  55
 %0.4 2 %0 0 %4.6 2 تعليميفيديو   66
 %24.6 121 %21.9 98 %53.5 23 عالن توعويإ   77

 %100 491 %100 448 %100 43 املجموع  

موقع  أعىل نسبة لألشكال االتصالية من منظمة الصحة العاملية عىل ( أن  11أظهرت نتائج الجدول رقم )

%( من مجمل األشكال، تلتها األخبار  53.5حيث بلغت ) ،الفيسبوك يف املرحلة الثانية كانت لإلعالنات التوعوية

قد كانت األخبار صاحبة %(، أما تويرت ف14%(، تالها املؤمترات الصحفية بنسبة )23.3التي بلغت نسبتها )

%(، ثم جاءت 24.6عالنات التوعوية بنسبة )%(، تلتها اإل  61.8حيث بلغت ) ،رحلةيف هذه امل النسبة العليا

 %( من مجمل األشكال.      7.1ة )التقارير بنسب

ة يف شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العامليكام توزعت مواضيع أ 

 :املرحلة الثالثة عىل النحو اآليت

 

 



رنا خالد - د. ليلى جرار

199

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة الشرق األوسط

 شكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية )املرحلة الثالثة(أ(: 12جدول رقم )

 الفئة  
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %60.2 371 %63.1 354 %30.9 17 خرب  11
 %5.4 33 %5.9 33 %0 0 تقرير  22
 %4.4 27 %3.4 19 %14.5 8 مؤمتر الصحفي  33
 %6.8 42 %7.4 41 %1.8 1 بيان صحفي  44
 %1.3 8 %0.7 4 %7.3 4 مقابلة  55
 %1.1 7 %0.5 3 %7.3 4 فيديو تعليمي  66
 %20.8 128 %19 107 %38.2 21 توعويعالن إ   77

 %100 616 %100 561 %100 55 املجموع  

اإلعالنات التوعوية شكلت أعىل نسبة يف األشكال االتصالية يف  ( أن  12أظهرت نتائج الجدول رقم )

%(،  30.9%(، تلتها بفارق قريب األخبار التي بلغت نسبتها )38.2حيث بلغت ) ،املرحلة الثالثة مبوقع الفيسبوك

جمل األشكال م%( من  14.5إذ بلغت نسبتها ) ؛وجاءت املؤمترات الصحفية لتكون الثالثة يف هذه املرحلة

ها اإلعالنات %(، تلت 63.1حيث بلغت نسبتها ) ،رت األخبار األشكال االتصاليةا يف تويرت فقد تصد  املنشورة، أم  

حيث بلغت نسبتها عىل تويرت يف هذه  ،%(، ويف املرتبة الثالثة كانت البيانات الصحفية 20.8التعليمية بنسبة )

 %(. 7.4املرحلة )

لصحة شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة افقد توزعت مواضيع أ  ،عليه وبناء  

 :اآليت العاملية يف املراحل الثالث عىل النحو

 شكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية )مجموع املراحل(أ: (13جدول رقم )

 الفئة 
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %57.1 726 %59.9 692 %30.1 34 خرب 1
 %5.8 75 %6.5 75 %0 0 تقرير 2
 %3.7 48 %2.9 33 %13.3 15 مؤمتر الصحفي 3

ة يف شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العامليوتوزعت مواضيع أ 

 :املرحلة الثانية عىل النحو اآليت

 رحلة الثانية(شكال الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية )املأ :(11جدول رقم )

 الفئة ت
 مجموع تويرت فيسبوك

 التكرار
% 

 % تكرار % تكرار

 %58.5 287 %61.8 277 %23.3 10 خرب  11
 %6.5 32 %7.1 32 %0 0 تقرير  22
 %5.3 26 %4.5 20 %14 6 مؤمتر الصحفي  33
 %3.9 19 %4.2 19 %0 0 بيان صحفي  44
 %0.8 4 %0.5 2 %4.6 2 مقابلة  55
 %0.4 2 %0 0 %4.6 2 تعليميفيديو   66
 %24.6 121 %21.9 98 %53.5 23 عالن توعويإ   77

 %100 491 %100 448 %100 43 املجموع  

موقع  أعىل نسبة لألشكال االتصالية من منظمة الصحة العاملية عىل ( أن  11أظهرت نتائج الجدول رقم )

%( من مجمل األشكال، تلتها األخبار  53.5حيث بلغت ) ،الفيسبوك يف املرحلة الثانية كانت لإلعالنات التوعوية

قد كانت األخبار صاحبة %(، أما تويرت ف14%(، تالها املؤمترات الصحفية بنسبة )23.3التي بلغت نسبتها )

%(، ثم جاءت 24.6عالنات التوعوية بنسبة )%(، تلتها اإل  61.8حيث بلغت ) ،رحلةيف هذه امل النسبة العليا

 %( من مجمل األشكال.      7.1ة )التقارير بنسب

ة يف شكال املحتوى الذي قدمت به الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العامليكام توزعت مواضيع أ 

 :املرحلة الثالثة عىل النحو اآليت
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 %5.6 72 %6.1 71 %0.9 1 صحفي بيان 4
 %0.8 12 %0.5 6 %5.3 6 مقابلة 5
 %1.8 15 %0.4 5 %8.8 10 فيديو تعليمي 6
 %25.2 321 %23.7 274 %41.6 47 عالن توعويإ  7

 %100 1269 %100 1156 %100 113 املجموع

النصيب األكرب من  التوعوية أخذتعالنات  اإل أن   :ل املراحل الثالثجم  ( الذي ي  13نتائج الجدول رقم ) تبني

%( من  41.6حيث بلغت نسبتها ) ،شكال االتصالية التي نرشتها منظمة الصحة العاملية يف موقع الفيسبوكاأل 

(، بينام %13.3جاءت بعدها املؤمترات الصحفية بنسبة ) %(،30.1)مجمل باقي األشكال، تلتها األخبار بنسبة 

%(، ثم 23.7سبة )عالنات التوعوية بن%(، تلتها اإل 59.9حيث بلغت ) ،ويرتتيف  ىكرب شكلت األخبار النسبة ال

 %(.6.5املرتبة الثالثة بنسبة ) جاءت التقارير يف

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

التي قامت عىل تحليل املحتوى للرسائل االتصالية ملنظمة نتائج الدراسة  يتضمن هذا الفصل مناقشة

شار تفرتة بدايات ان م،11/3/2020 -30/12/2019الفيسبوك وتويرت للمدة من  منصتيالصحة العاملية عىل 

التي ، ب أسئلة الدراسةض النتائج بحس  ا. وفيام يأيت استعر ومن ثم انتشاره العاملي   ،يف الصني 19-مرض كوفيد

 :عىل النحو اآليت ،ىل ثالث مراحلتم تقسيمها إ

 22/1/2020 -30/12/2019املرحلة األوىل:  -

  15/2/2020_ 23/1/2020املرحلة الثانية:  -

 11/3/2020 -16/2/1020ة الثالثة: املرحل -
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ما نسبة الرسائل االتصالية ملنظمة الصحة العاملية عرب منصتي التواصل : ووالال  ::  ممننااققششةة  سسؤؤاالل  االلددررااسسةة  ااألألووللأأ  

 ؟(19–االجتامعي فيسبوك وتويرت املتعلقة بجائحة )كوفيد

من منصة  الرسائل االتصالية عىل منصة تويرت أكرث   يكون عدد   أن   السؤال هيالنتيجة املتوقعة لهذا 

رسالة واحدة عىل فيسبوك سيقابلها عدة  فإن   د عدد الكلامت، ومن ثم  حد  التي ت   بسبب طبيعة املنصة ؛فيسبوك

باقي املواضيع ( من بني 19-ب التناول ملوضوع )كوفيدس  ن  من حيث  النظررسائل عىل تويرت، لكن حينام يتم 

املفرتض أن تكون النسب  يكون ،من املنصتني من بني مجمل املواضيع التي طرحتها التي تطرحها كل  

تفرتض نظمة الصحة العاملية الصورة املتوقعة مل أن  و  ال سي امأو عىل األقل متقاربة بني املنصتني،  ،متطابقة

، هذا عىل أرض الواقع، لكن  و فئات يف العامل بالتساوي، ع اهتاممها عىل كل الجهات والوتوز   ،جهة محايدةأنها 

أكرب يف تويرت عنه يف  منظمة الصحة العاملية أظهرت اهتامما   أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن  إذ  مل يحدث؛

نسبة  أن   ظهرتعلقة باملرض عىل تويرت يف املرحلة األوىل للدراسة ىل نسبة الرسائل امل؛ فبالنظر إالفيسبوك

 (11( درجة عن فيسبوك، ويف املرحلة الثانية زادت بنحو )40( زادت بنحو )19-الرسائل املتعلقة مبرض )كوفيد

، ليكون لصالح تويرت ( درجة21)نحو الزيادة  اوت يف املرحلة الثالثة لتبلغتمرت يف التفسدرجة عن فيسبوك، وا

ثلثي  ما يزيد عىل يف مجمل املراحل الثالث صة تويرت( عىل من19-رسائل املنظمة املتعلقة مبرض )كوفيد عدد  

ىل النصف من مجمل ة عرب فيسبوك إيف حني مل تصل نسبة رسائل املنظم ،%( 68.8)بنسبة رسائل املنظمة 

نه لو كانت النسبة قليلة يف املنصتني لكان بأ ذلك  ويف هذا األمر غرابة واضحة؛ ،%( 42.4الرسائل املرسلة )

بدته املنظمة يف هتامم الذي أ اال  مر آنذاك، لكن  لك بعدم إحساس املنظمة بخطورة األ ذ من املمكن تعليل

خطورة  املنظمة مدركة ن  أ  : مباهدمفا سؤال   ي طر ح   رة الوضع، ومن ثمخطو مة إدراك املنظإىل  شريتويرت ي   منصة

 %5.6 72 %6.1 71 %0.9 1 صحفي بيان 4
 %0.8 12 %0.5 6 %5.3 6 مقابلة 5
 %1.8 15 %0.4 5 %8.8 10 فيديو تعليمي 6
 %25.2 321 %23.7 274 %41.6 47 عالن توعويإ  7

 %100 1269 %100 1156 %100 113 املجموع

النصيب األكرب من  التوعوية أخذتعالنات  اإل أن   :ل املراحل الثالثجم  ( الذي ي  13نتائج الجدول رقم ) تبني

%( من  41.6حيث بلغت نسبتها ) ،شكال االتصالية التي نرشتها منظمة الصحة العاملية يف موقع الفيسبوكاأل 

(، بينام %13.3جاءت بعدها املؤمترات الصحفية بنسبة ) %(،30.1)مجمل باقي األشكال، تلتها األخبار بنسبة 

%(، ثم 23.7سبة )عالنات التوعوية بن%(، تلتها اإل 59.9حيث بلغت ) ،ويرتتيف  ىكرب شكلت األخبار النسبة ال

 %(.6.5املرتبة الثالثة بنسبة ) جاءت التقارير يف

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

التي قامت عىل تحليل املحتوى للرسائل االتصالية ملنظمة نتائج الدراسة  يتضمن هذا الفصل مناقشة

شار تفرتة بدايات ان م،11/3/2020 -30/12/2019الفيسبوك وتويرت للمدة من  منصتيالصحة العاملية عىل 

التي ، ب أسئلة الدراسةض النتائج بحس  ا. وفيام يأيت استعر ومن ثم انتشاره العاملي   ،يف الصني 19-مرض كوفيد

 :عىل النحو اآليت ،ىل ثالث مراحلتم تقسيمها إ

 22/1/2020 -30/12/2019املرحلة األوىل:  -

  15/2/2020_ 23/1/2020املرحلة الثانية:  -

 11/3/2020 -16/2/1020ة الثالثة: املرحل -
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ا للنخب بالدرجة هنأ أي  ،منصة نخبوية  تويرت تعد  ومعروف أن   الفيسبوك؟ذاته ب رالقد  ب لامذا مل تهتمف ،الوضع

 بني العامة.  منصة شعبية أكرث انتشارا    الفيسبوك تعد  ن  األوىل، يف حني أ 

من املحاباة بني  ء  يشكان فيه  منظمة الصحة العاملية مع املرض تعامل ن  إىل أ هذه النتيجة تشري  وبهذا فإن  

قاحات يف بياناتها التي تنتقد عدم التوزيع العادل لل  عىل الدوام عكسه املنظمة مر الذي تعلن ة، األ النخب والعام  

عدد الرسائل التي بثتها املنظمة يف املرحلة األوىل عىل الفيسبوك مل  ن   عىل هذا الفارق فإيف العامل. وتأكيدا  

فقد بلغت  انيةا يف املرحلة الثم  %( يف تويرت، أ 57.5، قابلتها )%( من مجمل الرسائل للمنظمة14.7يتجاوز )

 %( يف تويرت،77.8، قابلها )%( يف الفيسبوك للمرحلة الثالثة57.7) ،%( تويرت 63.7)و ،%( يف فيسبوك54)

أهمية تأثري منصات التواصل االجتامعي عىل تناولت تي ال( Murad, Ahmad &  (2020 دراسة وبالرجوع إىل

 منصات ي الصحيح يفتأثري السلوك الصح   ن  والتي خلصت إىل أ  ،COVID-19حامية الصحة العامة من جائحة 

، فإن هذا النهج الذي انتهجته منظمة الصحة العاملية يف ىل سلوك إيجايب لألفرادالتواصل االجتامعي يؤدي إ

 Ngai et)، واستفادت من دراسة عند األفراد سلبيٍّ  إىل سلوك   يؤدي   له أن   ة كان ال بد  متييزها بني النخب والعام  

al., 2020) لتي أكدت عىل أنه كيف كان ميكن احتواء املرض من بداياته عرب التوعية عىل منصات التواصل ا

سائل التوعوية عىل الجمهور يف بداية الجائحة، وهذا ما مل تستثمره منظمة ر لل كبريا   ألنها أظهرت أثرا   ؛االجتامعي

 .الصحة العاملية بالشكل الكايف

( التي أطلقتها 19-ما نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة )كوفيد ::االلثثااينين::  ممننااققششةة  سسؤؤاالل  االلددررااسسةة  ثثااننيياا    

 ؟وتويرت عىل شبكتي التواصل االجتامعي فيسبوك صحتها الحقا   منظمة الصحة العاملية وثبت عدم  

ي اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال السابق يف تفاوت اهتامم منظمة الصحة العاملية من ناحية توخ  

كانت أقل بشكل ب املعلومات الخاطئة عىل منصة تويرت س  فن   واالهتامم بعدم نرش أي  معلومات خاطئة؛الدقة 
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ظهرت نتائج الدراسة وجود تفاوت ملحوظ يف نسبة الرسائل التي إذ أ   منصة فيسبوك؛ىلعملحوظ مام هو عليه 

إذ  ؛عىل منها يف تويرتيف الفيسبوك أ جاملية اإل حيث كانت النسبة  ،بني فيسبوك وتويرت صحتها الحقا   ثبت عدم  

بلغ التي  يف املرحلة األوىل جيلٍّ  بشكل   الفارق   ح  وتوض  %( يف تويرت، 2.1مقابل ) ،%(9.5بلغت يف الفيسبوك )

وتتفق هنا الدراسة الحالية مع ( درجة، 35عىل املنصتني نحو ) صحتها الحقا   الفرق بني الرسائل التي ثبت عدم  

ها عىل نرش   ظهر مدى خطورة املعلومات الخاطئة التي تم  التي ت   COVID-19 (Sahni & Sharma 2020)دراسة 

 (، 19-ريوس )كوفيدمنصات التواصل االجتامعي  حول ف

و بدقة أكرث  أ هل كان تعامل منظمة الصحة العاملية بحرص   :والتساؤل ،من الوقوف عنده بد   مر الوهذا أ 

 م.نع  ـ: عىل هذا السؤال ب الجواب   يكون   التي ظهرت تتجه إىل أن   النتائجلألسف  مع تويرت؟

شكال االتصالية ملحتوى رسائل منظمة الصحة العاملية املنشورة ما األ  ::  ممننااققششةة  سسؤؤاالل  االلددررااسسةة  االلثثااللثث::ثثااللثثاا      

 (؟19–ناء انتشار جائحة )كوفيدأثيف  عىل شبكتي التواصل االجتامعي فيسبوك وتويرت

شكال بار حصلت عىل نصيب األسد من عدد أ خن اإلعالنات التوعوية واأل م   كال   الدراسة أن  أظهرت نتائج 

عىل موقع الفيسبوك لألخبار، تليها  ىكرب صالية ملنظمة الصحة العاملية، إذ كانت النسبة الالرسائل االت

، عىل من األخبار عددا   ة أكرث  عالنات التوعويكانت نسبة اإل ، فمر مع تويرتديوهات التعليمية، وانعكس هذا األ الفي

 الفيسبوك أن   من ناحية (Ngai et al., 2020)بسيط. وبهذا اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  الفارق   ن  ن أ غم م  الر  

كصحيفة )ويبو( الصينية للوقاية من  :لكرتونيةي تقوم به الصحف اإلالذ نفسه الدور التوعوي وتويرت لهام

 املرض.

ا للنخب بالدرجة هنأ أي  ،منصة نخبوية  تويرت تعد  ومعروف أن   الفيسبوك؟ذاته ب رالقد  ب لامذا مل تهتمف ،الوضع

 بني العامة.  منصة شعبية أكرث انتشارا    الفيسبوك تعد  ن  األوىل، يف حني أ 

من املحاباة بني  ء  يشكان فيه  منظمة الصحة العاملية مع املرض تعامل ن  إىل أ هذه النتيجة تشري  وبهذا فإن  

قاحات يف بياناتها التي تنتقد عدم التوزيع العادل لل  عىل الدوام عكسه املنظمة مر الذي تعلن ة، األ النخب والعام  

عدد الرسائل التي بثتها املنظمة يف املرحلة األوىل عىل الفيسبوك مل  ن   عىل هذا الفارق فإيف العامل. وتأكيدا  

فقد بلغت  انيةا يف املرحلة الثم  %( يف تويرت، أ 57.5، قابلتها )%( من مجمل الرسائل للمنظمة14.7يتجاوز )

 %( يف تويرت،77.8، قابلها )%( يف الفيسبوك للمرحلة الثالثة57.7) ،%( تويرت 63.7)و ،%( يف فيسبوك54)

أهمية تأثري منصات التواصل االجتامعي عىل تناولت تي ال( Murad, Ahmad &  (2020 دراسة وبالرجوع إىل

 منصات ي الصحيح يفتأثري السلوك الصح   ن  والتي خلصت إىل أ  ،COVID-19حامية الصحة العامة من جائحة 

، فإن هذا النهج الذي انتهجته منظمة الصحة العاملية يف ىل سلوك إيجايب لألفرادالتواصل االجتامعي يؤدي إ

 Ngai et)، واستفادت من دراسة عند األفراد سلبيٍّ  إىل سلوك   يؤدي   له أن   ة كان ال بد  متييزها بني النخب والعام  

al., 2020) لتي أكدت عىل أنه كيف كان ميكن احتواء املرض من بداياته عرب التوعية عىل منصات التواصل ا

سائل التوعوية عىل الجمهور يف بداية الجائحة، وهذا ما مل تستثمره منظمة ر لل كبريا   ألنها أظهرت أثرا   ؛االجتامعي

 .الصحة العاملية بالشكل الكايف

( التي أطلقتها 19-ما نسبة الرسائل االتصالية املتعلقة بجائحة )كوفيد ::االلثثااينين::  ممننااققششةة  سسؤؤاالل  االلددررااسسةة  ثثااننيياا    

 ؟وتويرت عىل شبكتي التواصل االجتامعي فيسبوك صحتها الحقا   منظمة الصحة العاملية وثبت عدم  

ي اتفقت نتائج هذا السؤال مع نتائج السؤال السابق يف تفاوت اهتامم منظمة الصحة العاملية من ناحية توخ  

كانت أقل بشكل ب املعلومات الخاطئة عىل منصة تويرت س  فن   واالهتامم بعدم نرش أي  معلومات خاطئة؛الدقة 
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يف رسائلها االتصالية عرب منصتي ما درجة اهتامم منظمة الصحة العاملية للللددررااسسةة::    االلررئئييسسممننااققششةة  االلسسؤؤاالل  

 ؟(؟19-)كوفيد يف التعامل مع جائحة  فيسبوك وتويرت التواصل االجتامعي

 أن   تبني   19-الدراسة لألطر التي استخدمتها منظمة الصحة العاملية يف التعامل مع كوفيد من خالل هذه      

 ؛بوك وتويرت مل يكن متساويا  يف رسائلها االتصالية املنشورة عىل منصتي فيسمنظمة الصحة العاملية  اهتامم

تجىل ذلك بعدم موازنتها يف  ة من الناس، وقدلتها عىل العام  خاطبة النخب العاملية وفض  اهتمت مب   فظهر بأنها

توافقت هذه و  تويرت. منصةعىل  ا  ب  نص  كرب م  االهتامم األ كان  وفيسبوك، إذالرسائل االتصالية بني منصتي تويرت 

ليه النخب العربية ي الذي استندت عاإلعالممية املصدر مع دراسة )بتول السيد مصطفى( من ناحية أه النتيجة

 ي ملنظمة الصحة العاملية.اإلعالمخذ املعلومة عن طريق الخطاب يف أ 

 الدراسة توصيات

عرب منصات التواصل منظمة الصحة العاملية  رسائلة الناس يف بني النخب وعام   تاليف التمييز -1
  االجتامعي.

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

   وبثها.الرسائل خرباء يف صياغة الة ب، واالستعانع يف إطالق البيانات واملعلوماتعدم الترس  --33
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 عضو اإلسالمية، العلوم جامعة من سيايسال اإلعالم يف دكتوراه درجة عىل حاصلة  جرار، أحمد ليىل د.

العديد من الندوات واملؤمترات بنرش أوراق بحثية يف شاركت  األوسط، الرشق جامعة يف تدريس ةهيئ
والسياسة، والعديد من البحوث العلمية املنشورة يف مجالت علمية  اإلعالمالعلمية املتعلقة يف 

املعهد  عملت كمحارضة ومدربة يفمحكمة، لها كتاب بعنوان "الفيس بوك والشباب العريب"، 
، والعالقات العامة، اإلعالمسائل أكادميية الرشطة امللكية يف مجاالت التعامل مع و الدبلومايس و 

 Ljarrar@meu.edu.jo  ومهارات االتصال اإلنساين، ومهارات التفاوض، ولغة الجسد واالتيكيت.
 

جامعة الرشق األوسط، حصلت  من اإلعالميف اجستري باحثة حاصلة عىل درجة امل رنا مزهر خالد،

عىل شهادة البكالوريوس يف اللغة االنجليزية من جامعة بغداد كلية اللغات، وهي عضو يف 

يف الجامعة العراقية خالل فرتة  اإلعالمنقابة الصحفيني العراقيني، وعملت يف مجلة كلية 

راقية كالزمان لها عدة مقاالت يف صحيفة الدستور األردنية والصحف الع، و دراستها فيها

  R.m.kkalid@gmail.com .واملثقف وغريها
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