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 دور الصحافة األردنیة في التنمیة السیاسیة

  دراسة تحلیلیة للمقال الصحفي في صحیفتي الرأي والعرب الیوم من

  ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٨

  

  إعداد

 محمد النعیمات

 

  بإشراف

  عبد الرزاق الدلیمي.د.أ

 

  لخصم

ب ي والعرالرأ(هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة األردنية 
نشور في صفحاتها ، ماسية ، من خالل المقال الصحفي الفي التنمية السي) اليوم

ردنية ، مع موضوع التنمية السياسية جزءا من أجندة الصحافة األذا كان وفيما إ
  .التعرف على الطرق والكيفية التي تناولت موضوعات التنمية السياسية بها

ستخدام أداة تحليل التحليلي باسة على المنهج الوصفي عتمدت هذه الدراوقد ا
وحدة تحليل ، وقد تم أيضا ) ٤٢(فئات ضمت خاللها ) ١٠(المضمون بواقع 

ام معادلة ستخدالتحقق من ثبات أداة الدراسة بإجراء إختبار بعدي للثبات با
ة مكونة من داة بتحليل عين، وتطبيق األ%)٨٨(ختبار هولستي وبلغت نتيجة اال

 يارأالواقعة بين تاريخ ) ي والعرب اليومالرأ(ردنية عددا من الصحف األ )٤٨(
وب سل ، ولغايات تحليل البيانات تم استخدام أ٢٠٠٩ وبين نيسان ٢٠٠٨

  .ختبار مربع كايية مع االتكرارات والنسب المئو



 م 

ردنية في التنمية وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إهتمام الصحافة األ
مقارنة بحجم المقاالت المنشورة ، إذ ليل السياسية من خالل المقاالت الصحفية ق

  .من حجم المقاالت المنشورة%) ٨,٨(بلغت نسبة هذه المقاالت 

ية عن ردنية ال تقوم بنشر المقاالت الصحفودل ذلك على أن الصحافة األ
وجود أحداث لها صلة بالتنمية موضوعات التنمية السياسية إال في حال 

اإلنسان في األردن مم المتحدة حول حقوق ر األوصدور تقارينتخابات النيابية كاال
ت التنمية السياسية في ن هذه الصحف ال تضع موضوعاإشارة إلى أ. وما شابهه

  .جندتها أ

هتمام بوزارة التنمية السياسية من ج أيضا إلى عدم وجود ائشارت النتاوأ
  .خالل عدد المقاالت ومن خالل عدم ربط مقاالت التنمية السياسية بها

ردنية تعتمد في مقاالتها، حول شارة بالقول إلى أن الصحافة األدر االويج
فكار المتزن طرح األسلوب على أ ،بته عن موضوعات التنمية السياسية كتاتماتم
  .قناع العلمية في الطرحائل اإلووس

ولويات واضحة حول اسة بضرورة وضع أجندة وأوأوصت الدر
ردنية كما أوصت بضرورة الصحف األلتنمية السياسية لدى موضوعات ا

ستقطاب الكتاب المهتمين بموضوعات التنمية السياسية وتخصيص عدد من ا
  . المقاالت لهم للكتابة في هذا الموضوع المهم
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Abstract  

 

The study aims at recognizing the Jordanian media's (Al-Rai Daily 
and Al-Arab Alyawm Daily) role in political development via the article 
published in its pages and whether the subject of political development is 
a part of its agenda, also recognizing the ways of covering the political 
development topics. 

The study has depended on the descriptive analytical procedure 
using the content analysis method of ten categories that included forty-
two analysis units. The study has been proved by testing its reliability 
and also implementing the method by analyzing a sample that consists of 
(48) Jordanian newspapers between (May 2008 & April 2009). For the 
purpose of analyzing the data, frequency and percentage with chi square 
test have been used. 

The study concluded that the interest of Jordanian media in 
development is simple. In fact, (8.80%) of the published articles cover 
topics regarding development. 

This shows that the Jordanian media doesn’t publish articles which 
relate to political developments unless they include events relevant to 
development, such as elections and issuing UN reports about human 
rights in Jordan and so on. These newspapers don’t include any subjects 



 س 

about political development in its agenda. The results show that there is 
no interest towards the ministry of political development according to 
the published articles and never relating political development articles to 
the ministry.  

It's worthy to say that Jordanian media depends on giving ideas in a 
balanced way. It also depends on the means of persuasion about what 
have been written concerning political development topics. 

The study urged on the necessity of setting an agenda and clear 
priorities about political development topics for Jordanian newspapers. 
Moreover, attracting authors who are interested in political development 
issues. 

Finally dedicating a number of articles relevant to this important 
topic.   
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  ولل األالفصـ

  طار العام للدراسةاإل

  

  :المقدمة 

عندما نتحدث عن التنمية فإنه يخطر لدينا أنواع كثيرة من مجاالت التنمية كالتنمية 

ولكن مفهوم التنمية .. قتصادية ، والتنمية االجتماعية ، والتنمية البشرية وما إلى ذلك اال

الحقيقى والشامل أعمق من أن نختزله في مجال تنمية محددة ، ولو أن تحقيق مجاٍل وأحد من 

  .مجاالت التنمية أو أكثر يؤدي بالضرورة دوراً مهماً في تحقيق التنمية الشاملة 

 اإلنساني يختلف بحاجاته واهتماماته ومجاالته ، فقد كان البد ألي فرد وألن المجتمع

أو مجتمع أو حتى دولة أن تركز على جوانب مختلفة من جوانب التنمية ، فالتنمية االقتصادية 

للدول واألفراد المعنيين باإلقتصاد والتنمية اإلجتماعية لألسر واألفراد والجماعات المهتمة 

السياسية فإنها تعني كل المجتمعات واألفراد والدول ، ذلك أنه من دون تنمية بها، أما التنمية 

سياسية ال يمكن أن تتحقق معظم مجاالت التنمية وال يمكن ألي مجتمع أن يزدهر ويتطور إال 

إذا كان يعيش حالة حقيقية من الديموقراطية والمشاركة السياسية ويملك الوعي السياسي 

. وواجباته المنوط بها سعياً لتحقيق كافة مجاالت التنمية األخرىالحقيقي لمعرفة حقوقه 

وبصرف النظر عن حداثة هذا المفهوم فإنه يؤدي إلى الوصول نحو حالة التنمية اإلنسانية 

  . الشاملة بال أدنى شك
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مفهوماً حديثاً من الناحية التاريخية حيث لم يظهر إال في م التنمية السياسية مفهوويعد  

 عقب الحرب العالمية الثانية في الدول الغربية ، وبقي متأخراً لدى دول العالم وقت قريب

  ).١٧،ص ٢٠٠٥أبو جابر،. (ث حتى مرحلة ما بعد اإلستقاللالثال

موضوعات انت النظم السياسية الرسمية قلما تهتم بما في الوطن العربي فقد كوأ

شارع العربي قليل الرغبة في الديمقراطية والتنمية السياسية وغيرها ، في حين كان ال

لتنمية ملحوظ لعملية ا  السياسية مما أدى إلى تأخيرالتضحية من أجل الظفر بحقوقه ومكاسبه

  ).١٤، ص ٢٠٠٥فريجات ،. (وب العربيةالشعالسياسية من الجهات الرسمية و

ردن فقد طرح مفهوم التنمية السياسية ألول مرة بشكل واضح في عهد الملك أما في األ

 تشرين ٢٣داهللا الثاني وبالتحديد في كتاب التكليف السامي لحكومة فيصل الفايز بتاريخ عب

 ، وأعقب ذلك مباشرة تأسيس وزارة التنمية السياسية بمبادرة ملكية ، من ٢٠٠٣األول لعام 

شراك جميع فعاليات وقطاعات المجتمع في  التأكيد على سعي اإلرادة السياسية الملكية إلأجل

  ).٢٠١٠المعايطة،. (تنمية السياسية وتسريعاً لخطا الديموقراطيةة العملي

ما تزال السلطة الرابعة والرقابية وأداة التواصل بين صناع ون الصحافة كانت وبما أ

 الديموقراطية في أي مجتمع بحيث الصحافة أساس المبادىءالقرار والمواطنين وأن حرية 

فقد كان . تجاه قضية من القضايا السياسية وغيرهاتشارك الصحافة الحرة بتشكيل الرأي العام 

لها أثر كبير في الحياة السياسية بشتى أنواعها ومن ضمنها موضوع التنمية السياسية 

  .)٢٢ – ١٣ ،ص ٢٠٠٨العبادي ،(
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ردنية تهتم وتشجع التنمية السياسية رة التنمية السياسية والصحافة األفمنذ أن نشأت فك

س حزاب ومجالا المثارة كاإلصالح السياسي وقوانين األ صفحات حول مواضيعهوتفرد

  .)٢٠١٠العدوان . (النواب وغيرها

الحياة السياسية واالقتصادية عالم هي في الحقيقة مرآة تعكس تنوع فوسائل اإل

لحريات بتعدد مصادره وسع مجاالً لة ، واإلعالم في الدول الديموقراطية أجتماعيواال

جهزة الدولة الذي يوجه بحسب قناعات شمولية فهو أحد أأما في الدول ال. ومؤسساته

  .)١٨١ – ١٨٠ ص٢٠٠٥فريجات . (جهات الحزب الحاكم وتو

دامة عية وإ في مجاالت التثقيف والتوقوم بدور مهم وحاسمردن يواإلعالم في األ

لى المشاركة ء صروح التنمية ودعوة المواطنين إالحوار من أجل تفعيل دور المواطن في بنا

 صنع القرار من خالل حسر الهوة بين المواطن والمسؤول وبناء حوار مؤسس على الثقة في

  .)٢٠١٠المعايطة . (الشراكة التفاعلية وبعيداً عن األجندة الضيقة المتخندقةو

 فال يمكن اًبعضوالمتتبع لإلعالم والتنمية السياسية يرى أن اإلثنين يكمالن بعضهما 

 ذلك أن اإلعالم هو الوسيلة األسهل عالم ،ي ضوء غياب اإلية سياسية حقيقية فتحقيق تنم

عالم الهادف ن يتحقق اإلبالمقابل أيضا اليمكن أ و،لى المواطنين لتوصيل األفكار والقناعات إ

لى خط واحد هي لى معرفة الحقوق والواجبات وتسعى دائما ع تدفع إمن دون تنمية سياسية

  . في شتى المياديننسانن واإللى خدمة الوطلصحافة إووسائل اإلعالم المختلفة وعلى رأسها ا
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  :سئلتها مشكلة الدراسة وأ

ردنية من خالل المقال  معرفة كيفية تغطية الصحافة األتكمن مشكلة الدراسة ، في

  .الصحفي فيها لموضوعات التنمية السياسية

حافة ي تلقي الضوء على دور الصن مثل هذه الدراسات قل وجودها والتأالسيما و

ها نستطيع ردنية في نشر التنمية السياسية وموضوعات التنمية السياسية ، والتي من خاللاأل

قيم التي هدافها والصحف لموضوعات التنمية السياسية وأ هذه الالتعرف على كيفية تناول

... حداث وغيرهلمستهدفة ومدى مواكبة المقالة لأللى التعرف على الجماهير اتحملها إضافة إ

التي أن المقال الصحفي يقوم بدور بارز في التاثير على اآلراء واإلتجاهات السياسية ا بعلم

  .لها عالقة بالتنمية السياسية 

ابة عن األسئلة المتعلقة بدور جحث ومن خالل هذه الدراسة يسعى لإل الباوعليه فإن

  :سئلة التالية  في التنمية السياسية من خالل األردنيةالصحافة األ

  

فية ؟ ردنية في المقاالت الصحناولتها الصحف األت موضوعات التنمية السياسية التي ما – ١

حول هذه الموضوعات في ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى وهل توجد فروق ذات دالالت إ

  عينة الدراسة ؟
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؟ ردنية عن موضوعات التنمية السياسية في مقاالتها  ما القيم التي حملتها الصحف األ–٢

حول هذه القيم في عينة ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى روق ذات دالالت إوهل توجد ف

  ؟الدراسة

ردنية في مقاالتها عن موضوعات التنمية  ما أهم االتجاهات التي حملتها الصحف األ– ٣

تجاهات حول هذه اال) ٠,٠٥(ئية عند مستوى حصا ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إالسياسية

  في عينة الدراسة ؟

؟ وهل توجد فروق حداث التنمية السياسية في مقاالتها مواكبة الصحف األردنية أل ما مدى-٤

 ؟ المقال لألحداث في عينة الدراسةحول مواكبة) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى ذات دالالت إ

نية ؟ وهل ردل نشر المقال الصحفي في الصحف األ الجمهور المستهدف من خالن م– ٥

حول الجمهور المستهدف في عينة ) ٠,٠٥(عند مستوى حصائية توجد فروق ذات دالالت إ

  الدراسة ؟

ردنية من خالل المقاالت لشرح موضوعات  كيف كانت وسائل اإلقناع في الصحف األ– ٦

حول هذه ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى وجد فروق ذات دالالت إالتنمية السياسية ؟ وهل ت

  الوسائل في عينة الدراسة ؟

سية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت  في شرح مقاالت التنمية السياساليب المتبعة ما األ-٧

  حول هذه االساليب في عينة الدراسة ؟)  ٠,٠٥(حصائية عند مستوى إ
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نية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت رد في الصحف األ موقع مقاالت التنمية السياسية ما– ٨

  ة ؟حول موقع المقال في عينة الدراس) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى إ

الت ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت  ما حصة وزارة التنمية السياسية من تلك المقا- ٩

 حول حصة الوزارة من تلك المقاالت في عينة الدراسة ؟) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى إ

نية ؟ وهل ردن المقاالت المنشورة في الصحف األ حصة مقاالت التنمية السياسية م ما-١٠

حول حصة مقاالت التنمية السياسية ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى إتوجد فروق ذات دالالت

  من المقاالت في عينة الدراسة؟

  

  :أهمية الدراسة 

ن مثل هذه الدراسات التي تبحث في دور الصحافة في التنمية السياسية تكاد بما أ 

سة تكمن همية الدرا، مقارنة بالدراسات التي تبحث في التنمية السياسية ، فإن أتكون محدودة 

  :فيما يلي 

ردنية على معرفة موضوعات التنمية السياسية  والفئات تساعد هذه الدراسة الصحف األ – ١

  . في تحقيق التنمية السياسية ركيز عليها من أجل لعب دور مناسبالتي ينبغي الت

  في قطاعات السياسية األردنية وكذلكينل النخب السياسية والعام تهم هذه الدراسة-  ٢

 النواب الخارجية ووزارة اإلعالم ومجلسيارة التنمية السياسية ووزارة الداخلية ووزارة وز
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المؤسسات وحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق اإلنسان واألعيان واأل

   .لخإ...وأصحاب القرار السياسيالصحفية 

ع التنمية السياسية والحريات ردنية لمثل هذه الدراسة للنهوض بواقتحتاج المملكة األ – ٣

م خطبه وكتب التكليف ليها الملك عبداهللا الثاني في معظالتي دعا إوالتعددية السياسية ، العامة 

  .ردني وتثقيفه سياسيا السامية من أجل صون حرية المواطن األ

 تصنف تقارير األمم المتحدة األردن ضمن الدول التي تحدث فيه إنتهاكات لحقوق – ٤

ضحة لتحقيق الوعي ردنية وضع خطط واان ، ولهذا فإن األمر يستدعي من الصحافة األاإلنس

  .ة السياسية الحقيقيةالسياسي والتنمي

وضوع المقال المنشور في م تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات القليلة التي تناولت – ٥

ثيرة تناولت  مع العلم أن هناك دراسات ك.نية ودوره في التنمية السياسيةدرالصحف األ

    .موضوع التنمية السياسية دون ربطه بالمقال الصحفي

في ن في مجال اإلعالم والطلبة ذه الدراسة طلبة اإلعالم والعاملويضا لمثل ه ويحتاج أ– ٦

 إضافة إلى أهميتها بالنسبة للرأي .ن بعملية التنمية السياسية مجال العلوم السياسية والمهتمو

  .العام األردني 
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  :لحات الدراسةمصط

 

أيديهم نحو  ب بالحقوق والواجبات السياسية واألخذ عملية توعية للمواطنين :التنمية السياسية

حترام وجهة النظر المغايرة في دية واة قائمة على الديمقراطية والتعداتجاهات سياسية صحيح

 .)٢١ ،ص ٢٠٠٤الرفوع ،. (ظل االنتماء للوطن وقيادته ودستوره 

المعجم .(و مجلةهنة من يجمع األخبار واآلراء وينشرها في صحيفة أم: الصحافة 

  ).٥٢٧،ص١٩٨٥الوسيط،

  . اليومية و صحيفة العرب اليوم اليوميةييقصد بها هنا صحيفة الرأ  و:ردنية الصحافة األ

شكل مباشر عن سياسة الصحيفة وعن آراء بعض كتابها داة الصحفية التي تعبر ب األ:المقال 

من .. الدولي ي العام المحلي وجارية وفي القضايا التي تشمل الرأاليومية الحداث في األ

لتها بعادها ودالالرية والتعليق عليها بما يكشف عن أحداث الجاخالل شرح وتفسير األ

  .)١٧٩ ص ،١٩٨٥أبو زيد ، . (المختلفة 

ال ، وهو كيفية لمضمون وسيلة اتصداة منهجية للدراسة الكمية والأ هو :تحليل المضمون 

أداة داة الختيار فروض معينة عن مادة االتصال و المالحظة ووصف مادة االتصال ، وأداةأ

  .)١٩، ص ١٩٨٢عبد الرحمن،(التنبؤ 
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 : محددات الدراسة 

 

التي تعد ؛ وهما صحيفة الرأي يتين يوميتينالدراسة على صحيفتين أردن اقتصرت – ١

ؤسسة الضمان االجتماعي الحكومية أكثر لك مصحيفة شبه رسمية تنطق باسم الحكومة وتمت

وصحيفة العرب اليوم المملوكة من قبل ). ٢٦٠،ص٢٠٠٣عبيدات،(سهمها من نصف أ

  ).٢٦٦المرجع السابق،ص(القطاع الخاص

ي والعرب اليوم محتوى المقال المنشور في صحيفتي الرأ اقتصرت الدراسة على تحليل – ٢

  .بيةبما في ذلك المقاالت المترجمة والعر

   .٢٤/٤/٢٠٠٩ و ١٤/٥/٢٠٠٨ اقتصرت الدراسة على عينة من الصحيفتين تقع بين – ٣

  .داة تحليل المضمون المعدة لهذا البحث  اقتصرت الدراسة على أ– ٤
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة
:ول المبحث األ   

   .ردنيةالصحافة األ: أوال 

  .حرية الصحافة: ثانيا 

   .عالم التنموي اإل:ثالثا

  .الرأي العام: رابعا

  .المقال الصحفي :خامسا

  :المبحث الثاني 

  .التنمية السياسية : وال أ

  .مفهوم التنمية السياسية : ثانيا 

   .ردنالتنمية السياسية في األ: ثالثا 

   .وزارة التنمية السياسية: رابعا

   .مؤشرات التنمية السياسية: خامسا 

  :المبحث الثالث 

   .)جندةاأل(نظرية ترتيب األولويات : أوال

   .عالميةنظرية حارس البوابة اإل: ثانيا

  : المبحث الرابع

  الدراسات السابقة

  التعليق على الدراسات السابقة
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  الفصـل الثانــي

  طار النظري للدراسةاإل

  :ول المبحث األ

  ردنيةالصحافة األ

 السيما ١٩٢٠ردن عام ألانطلقت الصحافة األردنية مع بداية تأسيس إمارة شرق ا

. كسورية ومصر والعراقنها كانت مزدهرة ومنتشرة في بعض المناطق والدول المجاورة وأ

ن جهة بان الحكم العثماني مويعود ذلك إلى اإلهمال الذي حظيت به منطقة شرق األردن إ

، ١٩٩٨الموسى،(.خرى ر من فئات المجتمع آنذاك من جهة أمية بين الكثيوانتشار الجهل واأل

  ).٨١-٨١ص

ا سهال مراية ولم يكن الحصول على المطبعة أولذلك فقد كانت البداية متواضعة للغ

  .ساس خط اليد والطباعة على الجالتين وكانت طريقة الكتابة على أ

دن عقب الثورة العربية الكبرى أي مع تأسيس أول نواة روقد مرت الصحافة في األ

مرحلة شكلها ودورها في  مراحل كان لكل نا هذا بأربع وحتى يوم١٩٢١ة عام ردنيالدولة األ

  :حداث والتفاعل معها وهذه المراحل هي متابعة األ

  )١٩٤٦-١٩٢١ (-) :البداية( األولى مرحلةال

ها صحيفة الحق يعلو ، نذاك ومن كانت البداية متواضعة جدا حتى أن الصحافة آ

ليد وتطبع على الجالتين ولم يكن ردن، كانت تكتب بخط االصحيفة األولى إلمارة شرق األ
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 عندما تم ١٩٢٣الحصول على المطبعة باألمر السهل فتأخر وصولها إلى عمان حتى عام 

مثلة على ذلك ك المطابع والصحف بالظهور ومن األول طابعة ومن ثم توالت بعد ذلاستقدام أ

  ).٨٣ص ،١٩٩٨،الموسى ( العرب وصدى العرب صحيفة الشرق العربي والشريعة وجريدة

نت في ظل االنتداب البريطاني ردنية في هذه المرحلة والتي كاتميزت الصحافة األ

تداب البريطاني خاصة نسلوب الداعي لمواجهة االستعمار البريطاني والفرنسي عامة واالباأل

لى االستقالل والوحدة العربية ومقاومة الصهيونية والتصدي لها ومحاربة مع الدعاوي إ

   ).٤٤ ،ص٢٠٠٣، عبيدات ( الفساد األخالقي شوة والمحسوبية والر

اصل على الصحافة في هذه المرحلة إال أنها اشتهرت أيضا باهتمامها ومع الضغط الح

ألدباء حتى أن األمير ن كثيرا من الكتاب كانوا من الشعراء والمفكرين واباألدب وخاصة أ

ي فكان  في العمل الصحفنصيبيشتهر بالشعر واألدب كان له الذي كان عبداهللا بن الحسين 

الذي هو اختصار ) ذ.س(ستعارة وكان يشتهر بالرمز سماء ميقوم بالكتابة في الصحف بأ

ردنية ويساهم ويشارك ل هذا الرمز كان يثري الصحافة األ ومن خال"سامي الذرى"لكلمتي 

  ).١٠٧،ص١٩٩٨الموسى،(ا في مواضيع مختلفة به

ياسيا وعسكريا  فترة حرجة س تعد١٩٤٦-١٩٢١ة الواقعة ما بين ن الفتروأل

ردن فقد ال حينها موجودا في منطقة شرق األن االنتداب البريطاني مازوبما أ، واجتماعيا

ردنية الحكومة األيضا ، وقامت هذه الصحف وحول مضامينها موجودة أكانت الرقابة حول 

عطى الحكومة والذي أ ١٩٠٩النشر العثماني لعام باستعمال قوانين للنشر مستنبطة من قانون 
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نشر أو طبع أي خبر يشكل الكثير من الصالحيات في نظام مراقبة المطبوعات كالمنع من 

  ).٢٦٤-٢٦٣،ص٢٠٠٣الموسى،.(مارة تهديدا ألمن واستقرار اإل

سها الصحافة يسيطر على المطبوعات كافة وعلى رأ ومع ذلك فقد ظل هذا القانون 

المطبوعات لغى بدوره العمل بقانون ت جديد أ حيث ظهر قانون مطبوعا١٩٥٣حتى عام 

 على قانون ١٩٣٥ وعام ١٩٢١لى مابين عام العثماني،  مع العلم بأنه قد طرأت تعديالت إ

يسيطرعلى ظل  القانون العثماني للنشر ثماني على بعض الفقرات إال أنالمطبوعات الع

 .)٤٩-٤٨ ص،١٩٩٨،الموسى( كما سبق ذكره ١٩٥٣ى عام المطبوعات والصحافة حت

ويجدر الذكر إلى أن منطقة شرق األردن كانت تعاني منذ الحكم العثماني وحتى مرحلة 

االنتداب البريطاني من الفقر واألمية حيث لم تقم الدولة العثمانية بإنشاء المدارس والجامعات 

في هذه المنطقة بينما حظيت مناطق مجاورة بنصيب أوفر من المدارس ، وكذلك األمر إبان 

ولم يشهد األردن وجود مدارس نظامية حتى بداية الحكم الهاشمي عام . االنتداب البريطاني 

١٩٢١.   

   

  )١٩٧٠-١٩٤٦ (-:المرحلة الثانية 

استطاعت  و١٩٤٦ردنية الهاشمية في هذه المرحلة في عام استقالل المملكة األتم 

ظهرت بية فوسع من ذي قبل وخاصة في منطقة الضفة الغرالصحف أن تنتشر بشكل أ

صدار معظمها صادرة من فلسطين كما وتم إسبوعية وكانت الصحف اليومية والحزبية واأل

وسع مما في قانون النشر  الذي يعطي الصحف حرية أ١٩٥٣ام  قانون المطبوعات والنشر لع
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ن يعطي للحكومة  هذا القانون مع التعديالت التي أدخلت عليه أ واستطاع١٩٠٩العثماني 

يضا الحق بسحب التراخيص لتلك المجالت  التراخيص للصحف والمجالت ، وأطاءالحق باع

الصحف في حال قيامها بالمساس باألمن القومي أو التعدي على الدستور الملكي أو القومية و

تم منع الصحف تلك الفترة من نشر أي أخبار عن داب العامة ، كما العربية أو اإلساءة لآل

قة الملكية وكذلك األمر بالنسبة لألخبار العسكرية األسرة المالكة إال بالمواف

  ). ١٢٢،ص١٩٨٩،روو(

ا فكانت القضية الفلسطينية على اهتمت الصحف في هذه المرحلة بالعديد من القضاي

راضي فلسطين باستثناء الضفة ر العرب معظم أ عندما خس١٩٤٨سها خاصة بعد عام رأ

ة القومية العربية بعدما سيطر الضباط فترة فكرالغربية وقطاع غزة ، وظهرت في تلك ال

لى الفكر رار في مصر على الحكم هناك، وانتشر الفكر القومي العربي باإلضافة إحاأل

  .)٩٠-٨٩،ص٢٠٠٣عبيدات،(جاء من جهة االتحاد السوفيتي الشيوعي واالشتراكي الذي 

 بالملك ما بعدمير عبدهللا بن الحسين والذي لقب في استشهاد األ١٩٥١كما شهد العام 

بن عبداهللا في ليتولى الملك من بعده ابنه الملك طالل ) ول ابن الحسينعبدهللا األ(المؤسس 

هم  من أ١٩٥٢ وبين آب ١٩٥١طالل الممتد بين تموز  عهد الملك ويعد. نفس السنة 

ن بد من ذكرها في مجال الحريات والديموقراطية ، فقد استطاع في عهده أالمراحل التي ال

  -:جزات السياسية التالية يقوم بالمن

  .١٩٥٢  في عام ردنيـ إقرار الدستور األ

  . التنفيذية والقضائية والتشريعيةالمساهمة في التأكيد على فصل السلطاتـ 
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   . األردنيةتنظيم الحريات والحقوق والواجبات الوطنيةـ 

مام مجلس  أل للتجربة الديموقراطية عن طريق إيجاد حكومة دستورية مسؤولةفساح المجاـ إ

  .)٩٣-٨٦،ص٢٠٠٧العرموطي،(لنواب ا

لو جهدا صبحت ال تأ بدأت الصحف حالة عدم انضباط فأ١٩٦٧وقبل هزيمة حزيران 

 رئيس ستدعى إمر الذيبالتجهم على الحكومات األردنية وأحيانا أخرى على النظام األ

نة حيث صدر قانون المطبوعات لسدماج بعض الصحف الحكومة حينها وصفي التل بإ

حرب أدت إلى مواقف حرجة  من نفس العام أفرزت ١٩٦٧ ، ثم تال ذلك هزيمة ١٩٦٧

ردني مهدت بذلك بظهور مرحلة ائل الفلسطينة المسلحة والجيش األ الداخلية بين الفص١٩٧٠

 طبيعة الصحافة األردنية ثرها السياسية في األردن تغيرت على إجديدة من مراحل الحياة

   .)٥٣ص ،٢٠٠٣عبيدات،(

وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل الحرجة التي مرت بها األردن والعالم العربي 

 وهذا بالطبع أدى إلى التأثير على قدرة ١٩٧٠ وانتهاء بأحداث ١٩٤٨بداية بنكبة فلسطين 

الصحافة األردنية ، وما قرارات الدمج إال نتيجة لهذا التخبط الذي مرت به الصحف 

 الحكومة األردنية تفكر بأخذ دور لها في الصحافة حيث مهد ذلك األردنية، األمر الذي جعل

  .لظهور مرحلة جديدة من مراحل الصحافة األردنية 
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  )١٩٨٩-١٩٧١ (-:المرحلة الثالثة

 وهي صحيفة شبه ١٩٧١ي عام الرأصدرت الحكومة صحيفة في هذه المرحلة أ

إن الصحافة األردنية أخذت :  ن نقول هذه المرحلة بالذات باستطاعتنا أوفي. رسمية يومية 

، فقد تم إصدار ) ١١٣،ص١٩٨٩،روو(اس أنها صحافة موالية كما يصفهاستصنف على أ

ردنية كصحيفة شبه رسمية تنطق باسم  عن المؤسسة الصحفية األ١٩٧١ عام يصحيفة الرأ

د حرب ردن بععالمية والحمالت التي شنت على األالحكومة وذلك لمواجهة الدعايات اال

 .)١٤٧،ص١٩٩٨،الموسى  (١٩٦٧

 والذي وصف بأنه ١٩٧٣ت والنشر العام يضا صدر قانون المطبوعافي هذه المرحلة أ

) . ١٣٠عبيدات ص (عطى الصحف المزيد من الحرية والشمولية أكثر تساهال حيث أ

خبار ذات العالقة ه المرحلة من حيث مضمون الصحف األردنية باالهتمام باألوتميزت هذ

من الخطط التنموية مية وبدا االهتمام بالقضايا التي تهتم باالنجازات الحكومية ضبمفهوم التن

دبية والعلمية األردنية كما أظهرت الصحف اهتماما بارزا باألخبار الشبابية والموضوعات األ

  .)٥٥ص،٢٠٠٣،عبيدات(والخدمات والتسلية 

ة مقارنة بالمراحل ويتبين في هذه المرحلة وجود مساحة حكومية في الساحة اإلعالمي

السابقة ، ووجود قانون مطبوعات مناسب للعمل الصحفي ، بالرغم من أن هذه المرحلة كانت 

 ، وهذا كله بالطبع ١٩٨٩ وحتى عام ١٩٥٦تحكمها األحكام العرفية التي امتدت منذ عام 

  . أدى إلى التمهيد للمرحلة الرابعة من مراحل الصحافة األردنية 
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  ) وما بعدها ١٩٨٩ (-:المرحلة الرابعة 

ذه طلق على هأ) ١٩٨٩هبة نيسان (المعروفة باسم نتهت مجريات هبة الجنوب بعد أن إ

التي رفية حكام العى الحياة الديموقراطية ، فقد تم إلغاء األلالمرحلة بالذات مرحلة العودة إ

لتظاهر يابية وسمح للمواطنين باجريت انتخابات ن وأ١٩٨٩ وحتى عام ١٩٥٦مت منذ عام دا

كبر من ذي لمهرجانات الخطابية وفسح المجال أمام الصحف للتعبير بحرية أوسع وأقامة اوإ

قبل فاستطاعت الصحافة مالمسة هموم الناس والدفاع عن قضاياهم بعيدا عن الخوف من 

  .)١٦٧،ص١٩٩٨الموسى،.(نع والتعطيل وإلغاء الرخصقرارات الم

ردن ولكن شرين ليس فقط على مستوى األرن العوقد عرفت مرحلة التسعينات في الق

اليا نفتاحا سياسيا وليبرربية كمصر والمغرب واليمن وتونس اعلى مستوى بعض الدول الع

ولكن هذا . عالمية  اإللى المزيد من الحرياتسمح من خالله بوجود تعددية إعالمية أدت إ

رالية كما كان يتوقع منها   النفتاح لم يجعل من تلك النظم اإلعالمية نظما ديمقراطية أو ليبا

ي سلطوي ، ونظام إعالمي ديمقراطي عالمإال أنه أدى بها إلى خليط من نظام إ

  .)١٤٤،ص٢٠٠٧أبوزيد،(

 سابقيه فضل من بين قانون مطبوعات جديد اتصف بأنه األ١٩٩٣في عام وصدر  

فولة لكل لصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكا" هم ما نص عليه هذا القانون وكان أ

الرسم في وسائل التعبير يه بحرية بالقول والكتابة والتصوير وأردني وله أن يعرب عن رأ

سبوعية والحزبية والمستقلة  وظهرت في تلك الفترة الكثير من الصحف اليومية واأل"عالمواإل

  ) .٢٧٣-٢٧٢،ص٢٠٠٣الموسى،(
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 الصحف في هذه تمتعت بهاولكن في ظل هذه الظروف الديموقراطية والحرية التي 

يجابي فقد عجت المحاكم بالقضايا المرحلة إال أنها لم تستطع أن تغتنم الفرصة بشكل إ

هة وكان مضمون الصحف متدنيا نسبة إلى المراحل السابقة من جهة أخرى الصحفية من ج

عت ثارة وتوس وتمسكت بعض الصحف بأسلوب اإلى متدنيابمعنى أن المحتوى الثقافي أضح

دى فيما بعد لتزايد عدد القضايا الصحفية  الصحف الصفراء األمر الذي أرقعة انتشار

  ).٢٧٩-٢٧٨المرجع السابق،ص( ذكـــره سابقا بالمحاكم كما تم

  

عف  نتيجة لض١٩٧١ردنية الهاشمية عام أصدرتها حكومة المملكة األ: ي صحيفة الرأ

لمواقف الحكومية بعد خاصة فيما يتعلق با نذاك ،الوجود الحكومي في الساحة الصحفية آ

يدي العرب حتالل الضفة الغربية وضياعها من أ والذي نجم عنها ا١٩٦٧ حرب حزيران

  ) .٢٢١،ص٢٠٠٨،القضاة(

 ثاني صدر عن المؤسسة الصحفية األردنية وتعدي صحيفة يومية منتظمة توالرأ

ث كانت صحيفة الشرق العربي هي األولى صحيفة شبه رسمية تنطق باسم الحكومة حي

عالمية وصحفية عربية مختلفة ية الكثيفة التي جاءت عبر وسائل إعالمونتيجة للدعايات اإل

لمهاجمات اإلعالمية نشاء صحيفة للرد على هذه ا ارتأت الحكومة إ١٩٦٧اصة بعد حرب خ

  ). ١٤٨-١٤٧،ص١٩٩٧الموسى، (١٩٧١ حزيران ٢تاريخ عدادها في فتم إصدار أول أ
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الذي كان تنظيما رسميا للدولة ،  ١٩٧١ني العربي عام وبعد إنشاء حزب اإلتحاد الوط

لى الحزب لتصبح بذلك الناطق باسمه إ) الرأي(انتقلت ملكية المؤسسة الصحفية األردنية 

  ) .٢٦٠،ص٢٠٠٣،عبيدات(

لى شركة ، تحويل المؤسسة الصحفية األردنية إ قرر مجلس الوزراء ١٩٧٤في عام 

 ١٩٧٥وفي عام . سهم للقطاع الخاص من األ% ٦٠واصبح % ٤٠ة منها نسبة كان للحكوم

  .باعت الحكومة حصتها للقطاع الخاص لتصبح الشركة خاصة بالكامل 

 ١٩٨٦عام % ١٥ حصة بما يعادل الـثم ما لبثت أن عادت الحكومة من جديد لتأخذ

من األسهم حيث باعتها إلى % ٤٥،٩ لتبلغ ١٩٨٩في العام وبعد ذلك زودت حصتها 

هم سمن األ% ٦٦ ، ثم تملكت فيما بعد يضا الحكومية أجتماعي ، للضمان اإلالمؤسسة العامة

  ). ٢٢٢،ص٢٠٠٨القضاة،(دارةبما يعادل ثلثي مقاعد مجلس اإل

لى صفحات ن الصحفيين واألدباء واألساتذة الجامعيين إضافة إويكتب فيها الكثير م

االت المترجمة والمقاالت يضا مع وجود صفحات للمقفيها للقراء بالكتابة والمساهمة أيسمح 

  .العربية

ية حكام العرفواإليقاف ألكثر من ست مرات أثناء األي للتعطيل تعرضت صحيفة الرأ

  -:أهمها

قتتال يام بسبب نشرها بيانا من فترة االلت مدة عشرة أ حيث عط١٩٧٦حزيران  ١١ـ في 

  .) ١٤٩،ص١٩٩٨الموسى،(الداخلي في لبنان 
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   .)٣٠١،ص٢٠٠٣،عبيدات(يام ثة أ تعطلت لمدة ثال١٩٧٧ آب ٢٢ـ 

   .يام تعطلت لمدة ثالثة أ١٩٧٩ن الثاني  تشري٢٧ـ 

  .يام  عطلت لمدة ثالثة أ١٩٧٩ آب ٥ـ 

  .يام ثة أ عطلت لمدة ثال١٩٨١يار   أ٢٧ـ 

  .)١٤٩،ص١٩٩٨الموسى،( عطلت لمدة ثالثة أيام ١٩٨١حزيران  ١ـ 

  

  :صحيفة العرب اليوم 

 وهي ١٩٩٧يار  أ١لوطنية للصحافة واإلعالم في رب عن الدار اصدرت صحيفة الع

  .)٢٦٦،ص٢٠٠٣،عبيدات(سهم ال تملك الحكومة فيها أية أ% ١٠٠حيفة خاصة ص

 على نفسها صحيفة الرأي اآلخر في األردن ، وهي  صحيفة العرب اليوم كما تطلقتعد

وترفع  نقدية للسياسات الحكومية وتنشر أخبارا بسقف عال ، ول صحيفة تدخل في حمالتأ

عالم ومحاربة الفساد ودعم المواقف النقدية للحكومة ، مع شعار اإلصالح والحرية لوسائل اإل

  .)،مقابلة٢٠١٠العدوان،.(دورها في تغطية كامل النشاطات الحكومية 

طاهر العدوان وفيها مجموعة من الصحفيين ذوي ، ٢٠١٠آذار،رئيس تحريرها حاليا 

ولكن ليس بينهم أي ) يسار، يمين، إسالميون، قوميون(تلفة كرية المخالخلفيات الثقافية والف

نبرا للدفاع عن وجهة نظر حزبية، إضافة إلى  ال تكون الصحيفة محزبي ، وذلك حتى

ي وهي تؤمن بأن حرية الرأ. لفيات قومية وعربية ردن ذوي خاستقطابها كتّابا من خارح األ
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 وبالمقابل ضمن الخطوط الحمراء، ،راء تسمح للصحفي أن يكتب مايشاء من األفكار واآل

المصدر .(مؤسسات الجتمع المدني الرد على أية أفكار مخالفة حزاب ويحق للحكومات واأل

  ).السابق

عداد كاملة والتعليق يستطيع القراء من خالله قراءة األلكتروني متطور، لها موقع إ

 .) السابقالمصدر.(ود الموضوعية والعقالنية والرد ضمن الحد

مام القضاء إثر دعاوى قضائية اقفها النقدية إلى المثول كثيرا أ تعرضت نتيجة لمووقد

جل ثنيها عن توجيه يها في المحاكم من قبل حكومات ورؤساء حكومات سابقين ، ألرفعت عل

  ). السابقالمصدر.(لنقد ألعمال تلك الحكوماتا

ت بها إضافة إلى والحقيقة فإن الكالم عن مراحل الصحافة وعن التعطيالت التي مر

قوانين المطبوعات والنشر المختلفة تلقي الضوء على موضوع ضروري ومهم للغاية وهو 

موضوع الحريات الصحفية الذي يعد أساس العمل الصحفي ، سواء بالنسبة الصحفي أو 

  . بالنسبة للصحيفة
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   حرية الصحافة واإلعالم

منأى عن  عشر لم تكن في عندما ظهرت الصحف في القرن السادس عشر والسابع

لصحف كونها دركت حجم الثقل الذي باتت تلعبه االتضييق والتقييد ، ذلك أن الحكومات أ

لذلك قوبلت . رادة الشعوبت مضاجع السياسيين وأثرت في تحرير إقضالسلطة الرابعة التي أ

نذاك ات آار تارة والعقوبات المالية تارة أخرى ولم تكتف الحكومصدالصحف بالمنع من اإل

. ن بذلك فحسب بل قامت بسحب الرخص من الصحف في حال نشرها لمواد حظرتها القواني

حتى من إبداء الرأي و مناقشة السياسات والقرارات ومنعت فمنعت الصحف من توجيه النقد أ

  .)٢٠-١٩ ص ١٩٩٨الموسى ،(

اعت الصحافة حدة استطوروبا والواليات المتطالق الفلسفة الليبرالية في غرب أوبعد ان

  .لى مرحلة جديدة من مراحل الحرية الصحفية بذلك القفز إ

الصحافة بالحرية الكاملة عالم وآمنت الفلسفة الليبرالية بضرورة أن تتمتع وسائل اإلفقد 

ة حق تعريف المواطنين بالحقائق وأن من حق أي مواطن أو ن ال يتم احتكار جهة معينوأ

ائل اإلعالم المختلفة دون االضطرار إلى موافقة أو جماعة أن يؤسسوا ما شاؤوا من وس

  .)٨٦-٨٥،ص٢٠٠٧أبو زيد،.(رقابة التصريح من السلطة وبعيدا عن أي لون من ألوان 

سلطوي وروبا على النظام المع أن الفلسفة الليبرالية استطاعت أن تحقق انتصارا في أو

تها بقيت مكبلة بالقيود وتوفر الحرية للصحف هناك، إال أن الصحافة العربية منذ نشأ

  .)٢٦٣ص، ٢٠٠٨حمادة،(سائل االعالم الحكومية التي فرضت سيطرتها على الصحف وو
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م فقد كانت بدايات الصحافة العربية مرتبطة بالنظم االستبدادية المطلقة وكان الحكا

لى كبح يمارسون سلطة الرقابة المسبقة إلى أن ظهرت في مصر صحافة متحررة أدت إ

الصحف العربية نحو الحرية وصوال إلى بداد على حرية الصحافة وانطلقت بذلك جماح االست

 الذي أكد على ١٩٧٧ن آب عالمي العربي في تونس في الثاني مإصدار ميثاق الشرف اإل

ضرورة إحترام حق التعبير لإلعالم واعتبار حرية التعبير شرطا أساسيا لإلعالم وأن مهمة 

  .)٨٣-٨٠ ص ٢٠٠٤الدليمي ،(ربي  للمواطن الععالم تتجلى باظهار الحقيقةاإل

ردن كانت الحرية الصحفية تعيش حالة من الهبوط بسبب قانون المطبوعات وفي األ

  .مارة  المعمول به إبان تأسيس اإلالعثماني

رض القوانين ن قلة الحرية الصحفية والرقابة وفأ) ٨١،ص٢٠٠٨القضاة،(ويرى 

  .ردنية حافة األوالتشريعات الصحفية أدى إلى ضعف الص

 وفي ردن منذ مرحلة االنتداب البريطانيوضاع السياسية التي عايشها األفبسبب األ

روثة من قوانين النشر لى وضع قوانين للنشر موحكومة إت الغمرة القيود االستعمارية لجأ

لمضامين الصحفية ، تاحت من خاللها صالحيات واسعة للمراقبة على الكلمات واأ، العثماني

صحاب تلك  تعطيل بعض من الصحف وتم إيقاف عدد آخر منها إضافة إلى إيقاف أوتم

وط والحدود المسموحة لخطمل الصحفي أو حبسهم في حال تجاوزهم لالصحف عن الع

  .)١٠٧،ص،١٩٩٨الموسى، (

ن ا بعد االستقالل حظيت الصحافة األردنية بهامش واسع من الحرية إال أوفي مرحلة م

يديولوجيات امش وخاصة الصحف الحزبية وذات األ تستغل هذا الهالكثير من الصحف لم
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الخارجية، والتي كانت ناطقة باسم أحزابها وجهات خارجية، األمر الذي حدا بالحكومة 

كثر األردنية إغالق بعضها وتعطيل بعضها اآلخر وإلغاء رخص بعضها ، إضافة الى دمج أ

يفة الدفاع والجهاد وفلسطين ، وبقيت لى عمان كصحإصدارها من القدس إمن صحيفة ونقل 

  .)٥٨-٤٦،ص٢٠٠٣عبيدات،(لمرحلة الديمقراطية الصحف على هذا الحال حتى بداية ا

ردنية بسقف مرتفع من وحتى يومنا هذا تمتعت الصحافة األفي مرحلة الديمقراطية 

ن طاعت الصحافة وضمن حدود القانون أالحرية وتم السماح بصدور صحف حزبية واست

ء خطاحرية وتساهم بدورها في مراقبة األداء الحكومي ووضع أصابع التنبيه نحو األ بالتنعم

  .)١٤٤،ص٢٠٠٩بطاينة،(الحكومية 

 المعدل عام ١٩٩٨ لسنة ٨ويحكم هذه المرحلة الحالية قانون المطبوعات والنشر رقم 

  -: بالتالي٣ والذي التزم بكفالة الحرية للصحافة بما جاء نصه في المادة ٢٠٠٧

ة ل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحريي مكفولة لكلصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأا" 

المطبوعات قانون ". (ن وسائل التعبير واإلعالم بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيره م

  .)٦،ص٣،مادة،٢٠٠٧والنشر،

  -: مايلي ٤يضا في المادة وينص أ

خبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر م األلصحافة مهمتها بحرية في تقديتمارس ا" 

طار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات فة والعلوم في حدود القانون وفي إالفكر والثقا

  " .خرين وحرمتها ة واحترام حرية الحياة الخاصة لآلالعام
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اطنين الصحافة كاطالع المو الحدود التي تحكم حرية ٦بينما يحدد القانون في المادة 

المعلومات والسماح للمواطنين واألحزاب والنقابات بالتعبير عن آرائهم حداث وعلى األ

  .بقاء على مصادرها سرية وحق الصحف في اإلفكارهم وحق الحصول على المعلومات وأ

  ).٦،مادة٧-٦ ص ٢٠٠٧بوعات والنشر،قانون المط(

ت عليه يالته التي طرأ وتعد١٩٩٨ لسنة ٨م ويكون بذلك قانون المطبوعات والنشر رق

الثاني ابن الحسين الذي حرص على  منسجما مع توجيهات جاللة الملك عبدهللا ٢٠٠٧في عام 

همية الحرية للصحافة من خالل كتب التكليف السامي المختلفة ومن خالل كلماته وخطاباته أ

 نبية في لندنجالتي القاها في المحافل الدولية، كالكلمة التي القاها في جمعية الصحافة األ

 الصحافة الحرة المسئولة تخدم ولهذا فإن: " ...  ، قال فيها  ٢٠٠٤ تشرين الثاني ٢٣بتاريخ 

لعنف وعندما ثارة الكراهية والحقد واعندما ترفض أن تستعمل كأداة إلنسانية ومستقبلها اإل

  .)٤٣٦،ص،٢٠٠٨الحوراني،(" .نسانيتنا المشتركة تسعى للوصول لحقيقة إ

ن الملك عبداهللا حيث وجد أ) ٣٧٠-٣٦٩،ص٢٠٠٧السعيدين،(شف عنه  وهذا ماك

 الحريات لوسائل اإلعالم عالم ركز على المزيد منخطاباته السياسية والتي وجهها لإلالثاني ب

مجاورة في مجال حرية الصحافة قطار الدول المما جعل األردن يتقدم على غيره من أ

، ٢٠٠٧السعيدين،" ( حرية اإلعالم سقفها السماء "ي عالم فكما يقول الملك عبداهللا الثانواإل

  .)٣٧٠-٣٦٩ص 

نخفاضا بأن سقف الحرية يتفاوت إرتفاعا وإ) " ٢٠٠٧،العبدهللا( الفانك ويرى الكاتب فهد

" خرى ير من جهة ومزاج الحكومة من جهة أفي الصحيفة نفسها حسب رئيس التحر
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 والرقابة على الصحافة واضعين غطن عن الصحف هم الذين يمارسون مهنة الضفالمسؤولو

العبدهللا ، (ك السقف الذي وضعته لهم الحكومة قل انخفاضا من ذلأنفسهم تحت سقف أ

  .)٣٣٠،ص ٢٠٠٧

بة الحقيقية هي الرقابة المسؤولة عن المجتمع أي رقابة المجتمع ، وأن الصحافة الرقاو

جواء الحرية التي ا أن تستغل أتعد أداة الرقابة الشعبية على أداء الحكومة وبالتالي يجب عليه

سهام في تطوير الحياة على كافة ا في طرح القضايا والتعبير عن األراء واإلتمتعت به

ن يؤثر في وضع القرار السياسي ن شأنه أوخاصة المسار السياسي والذي م المسارات

 يسهم في زيادة الحرية ي مااطنين بالمشاركة والتعبير عن الرأويضمن حقوق المو

  .)٤٩-٤٨ص ،٢٠٠٨العبادي ،(.النفتاحوا

فمهمة وسائل اإلعالم الحقيقية هي كالحارس للمجتمع وكالعين واألذن في الوقت نفسه 

لى خراب الحقل ه يقطع أحد روافد الرأي ويؤدي إنوإذا لم يعتد أحد بحرية الصحافة فإ

 بد النظر إلى موقراطي فحرية الصحافة وحرية الرأي من أبرز حقوق اإلنسان وأهمها والالدي

نها المظهر الرئيسي يء مقدس البد من المحافظة عليه وأنها شحرية الصحافة على أساس أ

  .)٢٥٥-٢٢٨،ص٢٠٠٨بد المجيد،ع.(المعبر عن الديمقراطية 

والصحافة الحرة والناجحة هي التي تؤدي دورا تنمويا حقيقيا في كافة المجاالت 

د أنواع التنمية فإن اإلعالم الذي يتناولها البد أن يكون والمناحي ، وبما أن التنمية السياسية أح

  . إعالما حرا وتنمويا يسهم في انتقالها من طور إلى آخر أكثر تطورا ونماء
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  -:عالم التنموي اإل

يحاول التعامل ن الصحافة التنموية هي المفهوم الذي أ)" ٦١،ص٢٠٠٥ماكفيل،(يرى 

  ".ية التي صاحبت ظهور الدول مال الصحفمع االحتياجات واإلمكانات واآل

 التنموية هي التي الزمت نفسها بأن تتولى المسؤوليات واألوليات ن الصحافةوأ

أيضا بأن على وسائل اإلعالم وخاصة هداف التي تضعها الحكومات ويرى والغايات واأل

سيما هداف الوطنية ال لمحلية والتي تساهم بشكل مناسب إلنجاح المقاصد واألعالم اوسائل اإل

  . عالم التنموي في الدول النامية التي هي بأمس الحاجة لإل

عالم أن اإلعالم التنموي ال يقصد به ذلك اإل) ٢٠٥، ص٢٠٠٣،موسىال(وبينما يرى 

الم الذي عت الدخل لدى المواطنين بل ذلك اإلالذي يهتم بالمسائل االقتصادية ورفع مستويا

قافية واالقتصادية  في ذلك التنمية االجتماعية والثشكال التنمية بمايطال كل جوانب الحياة وأ

حداث تنمية شاملة على كافة والسياسية من أجل تغيير أنماطها نحو األفضل بقصد إ

  .المستويات

 إلى أهمية نتبه الباحثونبعد الحرب العالمية الثانية حيث اعالم التنموي اإلظهر مفهوم 

ستغالل تلك ناء الحرب فحاولوا من خالل ذلك اثالدور الذي كانت تقوم به وسائل اإلعالم أ

البناء جل تحقيق عملية التنمية بشكل سريع وفاعل نحو الوسائل االستغالل األمثل من أ

  .)المرجع السابق(والتوعية والتطور 

اج دمجتماعات العالمية التي دعت إلى ضرورة إوعقدت الكثير من المؤتمرات واال

عالمي دولي جديد لمواجهة مة اليونسكو من أجل إقامة نظام إسياسة االتصال التي تبنتها منظ
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ن من دول عدم يعالميث شارك فيه العديد من الخبراء اإل حي١٩٧٦االختراق الثقافي عام 

الذي رأى أن اإلعالم من أهم )) ماكبرايد(( بعد تقرير االنحياز في تونس تمخض عنها فيما

 وتحدد نها تكفل المشاركة السياسيةاسية حيث أاألسباب التي تؤدي إلى التنمية وخاصة السي

 .)١٦٥ ص ،١٩٩٩اهيم، ابر(االختيارات السياسية أيضا 

ة حديثة بين همية خلق عالقات تنموية وبنيويفي تقريره على أ)) ماكبرايد((كز وير

لى الداعي إ" ديمقراطية االتصال " المواطنين ووسائل اإلعالم المختلفة مثل تحقيق مبدأ 

ي تهيئة الفرص التنموية تمهيدا قيقة من المواطنين في وسائل االتصال والمساهمة فشراكة ح

  ).430ص ،١٩٨١ماكبرايد،.( تغييرات في المجتمعات حداثإل

فع للصحف وروبا مثال هناك دعم حكومي على شكل منح مالية تد وأكايرففي شمال أم

بينما تقوم الدول المانحة بدعم . ستمرارها وعدم توقفها ذات التنوع السياسي من أجل ضمان ا

ددية جل الترويج للتعحف في الدول التي عايشت حاالت األنظمة االستبدادية من أالص

مشروع .(عالم للحكومةلطة الرابعة أي مراقبة اإللى فكرة السالسياسية والوصول بالصحافة إ

  ).٢٠٠٦بريدج،

يقوم بصناعة األحداث د ما وينتهي ، بل عالم التنموي الحقيقي ال يقف عند حواإل

يضا واألخبار التي من شأنها أن تسهم بتقدم الشعوب نحو األمام ، ويسهم اإلعالم التنموي أ

فضل ويعزز االنتماءات الوطنية ويرفع من حو األبتحريك العقول وتغيير االتجاهات السلبية ن

دعايات المغرضة إضافة إلى دوره في التصدي إلى ال. والمعتقدات والثقافات الصحيحة القيم 

  .)١٥،ص٢٠٠٨،عبد الجبار(نكماش والجمود الالى التخلف والهادفة إ
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عالم العربية عاجزة عن القيام بدورها أن وسائل اإل) ١٥٤،ص٢٠٠٧أبو زيد ،(يرى و

هدفها  دعائية في يد النظم العربية نموي بسبب طابعها السلطوي ، إذ أنها أصبحت أداةالت

  .جل المعارك الداخلية والعربية أحشد الجماهير وتعبئتها من 

ا في التنمية ومن خالل ن تقوم بدورهويرى أيضا بأن على وسائل اإلعالم العربية أ

ها بمصلحة المواطنين ومصائرهم إضافة إلى حشدهم لى القضايا التنموية مع ربطااللتفات إ

المرجع (ية خذ دورهم في مجال التنمواستقطاب دعمهم من أجل مشاركتهم وأ

  .)١٥٤-١٥٢سابق،ص،ال

وي تكاد تكون عالم التنمأن فكرة االهتمام باإل) ١٩١،ص٢٠٠١الجمال،(فيما يرى 

لتنموي تكاد تكون محصورة في عالم امغيبة عن الساحة اإلعالمية العربية وأن مجاالت اإل

 التنموية وهذا ما عالميةبية تعج باالهتمام بالموضوعات اإلعالمية الغرحين أن الساحة اإل

  . عالم الغربي عل الهوة اإلعالمية التنموية تتسع لحساب اإليج

التنموي مؤخرا في الدول العربية عالم  من تزايد االهتمام  بموضوعات اإلوعلى الرغم

عات عالم في الدول العربية بموضود المطلوب منه فيبقى اهتمامات اإللى الحاليرقى إنه إال أ

غفال النظر عن راعي والتوعية الصحية ،  ويتم إلزرشاد اعادية كالتوعية المرورية واإل

  .)١٩٩-١٩١المرجع السابق،ص(ال االتصالقراطية تطبق في مجوضرورة وجود عملية ديم

يع دائرة المشاركة السياسية عالم التنموي هي توسة لإلساسيويرى أن المتطلبات األ

ومن الصعب . فراد المجتمع في مناقشة ووضع السياسات وصنع القرار السياسي لدى أ
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قراطية ، وخاصة في ظل غياب وجواء غير ديمتوظيف اإلعالم في دعم التنمية في أ

  .)٢٠٦-٢٠٥المرجع السابق،ص،. (بية التنظيمات السياسية الشع

 على الصعيد السياسي ال يمكن له أن فيرى أن اإلعالم التنموي) ٢٠٠٩مي،الدلي(ما أ

لسلطة من جهة وعلى الشعب لتي تسيطر على اقراطية اوال في ظل وجود الحالة الديميتم إ

  .خرى رى وعلى القائم باالتصال من جهة أخمن جهة أ

راء المختلفة ، بالتعبير وقراطية يمكن أن تسنح الفرصة ألصحاب اآلفمن خالل الديم

ساس المواطنة الصحيحة ودون طالبة بحقوقها طالما تقوم هذه اآلراء على أعن ذاتها والم

نعدام الديموقراطية في العملية ن اوبالعكس فإ. كراهية واالستبداد باآلخرين ريض على الالتح

في حالة حداث التغييرات المرجوة والبقاء اإلعالمية يؤدي إلى فشل ذريع في القدرة على إ

  .)المرجع السابق(شي حقوق اإلنسان خر وتالاالستبداء ورفض اآل

راطية فحسب وإنما يحتاج إلى رؤية ق بمجرد وجود الديموقواإلعالم التنموي ال يتحق

دوات البحث العلمي واضحة واستراتيجية إعالمية محكمة ويحتاج أيضا إلى استخدام أ

ل الالزمة بداء الحلوية على كشف المشاكل وإعالمستقراء والتحليل لرفع القدرة اإلكاال

عالمية يالت اإلن قاعدة المعلومات والتحلعالمية بهدف االستفادة موتطويع التكنولوجيا اإل

  . اإلعالمية الالحقة السابقة ووضعها ضمن االستراتيجيات

 شامل  م االتنموي على الصعيد السياسي بأنه نشاطعالويصل أخيرا إلى تعريف اإل

يجابية اهير بغية دفعهم نحو المشاركة اإللى الجم ومعتمد االتجاهات واألبعاد موجه إمخطط
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ضمن ثوابت  دائرة الحوار السياسي والمشاركة السياسية في عملية التنمية السياسية وتوسيع

  .)المرجع السابق(نسان وطنية واحترام حقوق اإل

وبناء على ماتقدم فإن اإلعالم التنموي البد له لكي يتحقق من ارتباط مباشر بعملية 

التنمية السياسية بحيث تكفل الحرية الصحافة من جهة وتؤدي وسائل اإلعالم دورها التنموي 

من جهة وتحترم الرأي العام من جهة أخرى ، ويجب أن تراعي الصحف من خالل المقاالت 

فيها التركيز على التنمية وحث القراء على تبني كافة أشكال العمل السياسي وتوفير خطط 

  .وأجندة إعالمية تنموية لرفد المقاالت السياسية التنموية بكافة متطلبات العمل اإلعالمي

  

  :  امـي العالرأ

قبل التحدث عن المقال الصحفي ومفهومه وأنواعه ووظائفه آثر الباحث الكتابة عن 

موضوع الرأي العام ، ولو بإيجاز بسيط حتى يتم ربط ما تقدم من مواضيع فيما بينها ربطا 

فالهدف من الحرية الصحفية واإلعالم التنموي والمقال الصحفي هو الرأي العام . منطقيا 

  .ه الهدف من التنمية السياسية وهو الرأي العام أيضاواألهم من ذلك كل

فالتنمية السياسية هي إحدى العمليات التي تستهدف الرأي العام حتى يصبح هذا الرأي 

العام مثقفا سياسيا ، وقادرا على صناعة القرار والتغيير نحو المستقبل األفضل ، وهذا بفضل 

لرأي العام وممارسة عملية التنمية السياسية وسائل اإلعالم التي يمكن من خاللها مخاطبة ا

  .ضمنه
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ولذلك فإن عملية التنمية السياسية لكي تصل إلى الرأي العام فإنها ترتبط ارتباطا 

مباشرا بوسائل اإلعالم ، وأن الرأي العام لكي يحقق تنمية سياسية حقيقية فإنه يرتبط أيضا 

وسائل اإلعالم تعد حلقة الوصل الضرورية ارتباطا مباشرا بوسائل اإلعالم ، ونتيجة ذلك إن 

  .ألي عملية سياسية تنموية 

ولعله من المهم في هذا البحث اإلشارة إلى موضوع الرأي العام كونه من المواضيع 

التي تزايد االهتمام بها مؤخرا سواء على مستوى عملية التنمية السياسية أو على مستوى 

  .وسائل اإلعالم

لرأي العام ليس لها حتى اآلن نظرية خاصة أو عامة لتفسيرها فبالرغم من أن ظاهرة ا

إال أنها تعد أحدى الظواهر السياسية الحضارية التي تعكس خصائص المجتمع السياسي بشكل 

  ).١١،ص٢٠٠٢سميسم،(حضاري وبوضوح بحسب طبيعة ذلك المجتمع 

ة معينة فالرأي العام هو عبارة عن موقف جماعي تتخذه جماعة من الناس إزاء قضي

  .مثيرة لالهتمام من أجل توحيد األفكار واآلراء واألفعال حولها

ويتصف الرأي العام بالعديد من الصفات أهمها الحركية والتقلب وعدم الثبات ، فدراسة 

ظاهرة الرأي العام تعد من الدراسات التي تفرض على الباحثين عديداً من الصعوبات 

امل للظاهرة بحيث يتم ربط جزئيات الظاهرة بوحدة تستوجب منهم قدرة على البناء المتك

هيكلية محكمة ، ناهيك عن الصعوبة التى يواجهها أي باحث في حالة األزمات وأوقات 

األحداث الملتهبة إذ تحوي هذه الظاهرة على الكثير من الجزئيات التى تستوجب جمعها في 
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الفرعي بالنظام الكلي والبحث نظام وحدة ظاهرة المعنى بحيث يتم من خاللها ربط النظام 

  ).٢٣-٢٢المرجع السابق ، ص (عن العالقات االرتباطية وربطها بالظواهر والمتغيرات 

وترجع هذه الصعوبات إلى سببين رئيسيين ، األول أن الرأي العام يتميز بالعفوية 

يق بحيث نلحظ ذلك في المظاهرات السلمية وغير السلمية وهذا بالطبع اليسمح بتحديد دق

وواضح لالتجاهات المختلفة في المجتمع ، عكس المتغيرات التي تتضح فقط مع القياس 

والسبب الثاني يعود إلى عدم وجود قياس علمي للرأي العام من شأنه أن يعطي . العلمي

مجاالت لكل أنواع االدعاءات التي تحاول االستئثار بالرأي العام وحشده لصالحها وخاصة 

  .ل التعبير عن الرأي أو حتى لعدم موضوعيتهافي ظل التحكم بوسائ

ومن الالفت لالنتباه أن الكثير من الدول تخشى قياس الرأي العام وال ترحب به ألنها 

بذلك إنما تفتح على نفسها بابا صعب اإلغالق يؤشر بشكل مباشر ببنان اليد نحو موقع الخلل 

  ).٢٣٠، ص٢٠٠٨حمادة ،.(في األوضاع القائمة

 العلم بأن هناك عوامل مهمة ترتبط بتشكيل الرأي العام مثل العوامل ومن الضروري

البيئية المباشرة كالدين واألسرة والقيم والعادات والتقاليد واألصدقاء والمدارس والجامعات 

بحيث تقوم كل مؤسسة من هذه المؤسسات بممارسة دور بارز في تكوين شخصية الفرد الذي 

ام، وهنالك جماعات المصالح وقادة الرأي حيث يمتلك هؤالء هو باألساس جزء من الرأي الع

القوة والقدرة على جذب انتباه الرأي العام نحو تبني المواقف والتعليق على القضايا المهمة 

  .في ضوء سعيهم لتحقيق المصلحة العامة واالبتعاد عن المصالح الشخصية
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في وضع األجندة اإلعالمية إضافة إلى دور وسائل اإلعالم التي تعد المؤثر األكبر 

الموجهة إلى الرأي العام من خالل التركيز على قضايا دون أخرى بحيث تصبح القضية التي 

  ).٢٤٠-٢٣٨المرجع السابق،ص.(تهم وسائل اإلعالم هي ذاتها القضية التي تهم الرأي العام

لعامة في ويظهر جليا لدى المتتبع لوسائل اإلعالم قدرتها على جعل أي من المواضيع ا

موقع الصدارة من اهتمامات الجمهور ، حيث تقوم هذه الوسائل بالتركيز على قضايا معينة 

وبالمقابل تقوم بصرف نظرها عن قضايا أخرى ، فالقائمون على هذه الوسائل يعملون على 

تشكيل الرأي العام حينما يقومون باختيار الموضوعات والبرامج واألخبار بحسب أجندتهم 

ية غير آبهين بحقيقة احتياجات الجمهور وبمعنى آخر فإن الوسائل اإلعالمية التحكمها اإلعالم

المهنية والعوامل اإلنسانية دائما وإنما يحكمها نظام سياسي أو تجاري يحدد لها إستراتيجيتها 

اإلعالمية ويرتب لها أجندتها مدعيا بأنه أعلم بمصلحة الرأي العام من أي كان 

  ).٩٤-٨٩،ص٢٠٠٢لبد،.(

ومن خالل نظرية الرأي العام وترتيب األجندة اإلعالمية يمكن لنا أن نتعرف على دور 

المقال الصحفي في عملية التنمية السياسية ، خاصة إذا علمنا أن المقال الصحفي يهدف إلى 

إثارة انتباه الرأي العام ويستهدف تحريكه وتكوينه وأن المقال الصحفي هو جزء من أولويات 

  .أي صحيفة موجهة للرأي العام والجماهير المختلفةوأجندة 
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  :المقال الصحفي

يعد المقال الصحفي من أكثر الفنون الصحفية جذبا للقراء لما يحويه من تعليق وإبداء 

رأي من جهة الكاتب تجاه القراء الذين غالبا ما تنقصهم الدراية عن تفاصيل الحوادث 

 أنفسهم حاجة ملحة إلى المعرفة أكثر عن معظم والموضوعات المختلفة والذين يجدون في

تفاصيل األحداث والموضوعات بما ينسجم مع أفكارهم أو ربما بما ال ينسجم مع أفكارهم 

  .أيضا ليؤدي بهم نحو تشكيل واضح أو شبه واضح لما يدور حولهم من مواضيع

  :مفهوم المقال الصحفي 

داة الصحفية التي  أنه األالمقال الصحفي على) ١٧٩ ص -١٩٨٥أبو زيد،(يعرف 

جارية حداث اليومية الشكل مباشر عن سياسة الصحيفة وعن أراء بعض كتابها في األتعبر ب

حداث من خالل شرح وتفسير األ.. الدولي ي العام المحلي ووفي القضايا التي تشمل الرأ

  .بعادها ودالاللتها المختلفة رية والتعليق عليها بما يكشف عن أالجا

الصحفي نه فكرة يقتنصها الكاتب المقال الصحفي على أ) ١٤أدهم، ص(عرف بينما ي

راء والقضايا واالتجاهات والمواقف والمشكالت المؤثرة باء واآلنخالل معايشته الكاملة لأل

لمجتمع ، ويقوم بعرضها وشرحها وتأييدها أو معارضتها في لغة على القرار وحركة ا

ر في الوقت المناسب وفي حجم يتالءم مع تنتشسلوب يعكس شخصيته وفكره وواضحة وأ

  .هميتها ونتائجها المستهدفةنوعيتها وأ

ها و تحليل لفكرة معينة يتلقفعرض أ"نه المقال الصحفي في تعريفه أ) مروة(ويرى 

و الكاتب من بيئتة فيعبر عنها بأسلوب سهل قريب إلى األذهان دون الحاجة إلى التمحيص أ
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ن يكون حديثا عاديا سلسا مختصرا بين الكاتب وقرائه شك المقال أالنظام أو التعمق، بل يو

  .)٣٧،ص١٩٦١،مروة".(يشترط فيه االبتكار والتجديد والسرعة 

كرة التي تمثل وجهة نظر الصحيفة  الف- :ويمكن تعريف المقال الصحفي إجرائيا بأنه

كانت أحداثا  وجهة نظر بعض كتابها بالنسبة لألحداث التي تطرأ على الساحة سواء وأ

الصحيفة بوجهة النظر جل تزويد قراء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها من أ

دلة والشواهد ع إسنادها باأل مالمالئمة لألحداث وحشدهم نحو اعتناق األفكار المطروحة

  .والبراهين المدعمة لها 

  . مدرستين لى غيره من فنون الكتابات الصحفية إنينقسم المقال الصحفي شأنه شأ

  

  -:خبارية األولى هي المدرسة اإل

تذهب هذه المدرسة إلى أن وظيفة الصحافة األساسية هي الوظيفة اإلعالمية 

 غير تدخل للكاتب ي العام منحفي كتابة التقارير عن الرأن وظيفة المقال الصوأ) اإلخبارية(

  .رشاد ومن دون توجيه أو إ

مقدمة  ،ي يجب أن تكون مرآه لألراء العامةلنسبة لهذه المدرسة فان صفحة الرأوبا

ام وتوجيهه إلى رأي معين ي العلقرائها بصورة واقعية وبعيدة عن أي محاولة لقيادة الرأ

  .)٦٣ ص ٢٠٠١،إبراهيم(
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  -:ي ا المدرسة الثانية وهي مدرسة الرأموأ

ث  ال يلعب دور المرآه العاكسة لألحدان المقال الصحفيفيرى أصحاب هذه المدرسة أ

فالمقال الصحفي عند أتباع مدرسة . ما يتخطاه ليأخذ دور القائد والمحرك للرأي العام نوإ

، شرف( .و رفضها والدفاع عنهاء وشرحها أنبادي وظيفة من خالل التعليق على األي يؤالرأ

  .)٣٣ص ،٢٠٠٠

  

  -:وظيفة المقال الصحفي 

  -:كالتالي  ثماني وظائف للمقال الصحفي وهي) ١٨٠،ص١٩٨٥بوزيد،أ(يحدد 

لمعلومات التي تقدمها المقالة عن األحداث فكار وامن خالل األ:   وظيفة اإلعالم -١

  .)المرجع السابق. ( الرأي العام نتباهوالقضايا التي يراد منها إثارة إ

حداث بعضها الل تفسير وشرح المؤثرات وربط األوذلك من خ:  وظيفة الشرح والتفسير -٢

  .ببعض والتعليق عليها 

  .نسانية وذلك بنشر جميع أشكال العلوم والمعارف اإل:  التثقيف -٣

حزاب مع برامجها وتوجهاتها نحو تقدم فيها سياسات الحكومة واأل :  الدعاية السياسية-٤

   .القضايا الوطنية

جل تنمية الروح الوطنية وخدمة النظام السياسي وهذا أيضا من أ:  تعبئة الجماهير -٥

  .واالجتماعي 
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 نحو اتجاهات وتحريكهاالثير على بواسطة إستخدام التأ: وظيفة تكوين الرأي العام  -٦

  .موضوع معين 

و المقاالت الظريفة خالل المقاالت الترفيهية أو الساخرة أويتحقق ذلك من :  التسلية -٧

  .والمضحكة 

  .ء عداوهذا بهدف نشر األفكار الفلسفية ضد الخصوم واأل:  الدعاية األيديولوجية -٨

  

  

  : نواع المقالأ

وهي ل منها يشكل فنا صحفيا بحد ذاته،  كينقسم المقال الصحفي إلى أربعة أنواع ،

  :كالتالي 

 التي المادة التحريرية الهامة) " ٥٩أدهم ، ص(وهو كما يعرفه :   المقال االفتتاحي -١

األفكار  و والمشكالت والمواقفة موقف الصحيفة من القضايا المهمةتنتشر يوميا محدد

نساني والتي تنشر تحت عنوان ثابت وغفال بالمجتمع اإلو األساسية التي  تتصل بمجتمع ما أ

  " .في أكثر األحوال من التوقيع باسم كتابها وفي مكان بارز وثابت 

أن المقال االفتتاحي من أهم فنون المقال الصحفي ) ٥٦-٥٥ ص٢٠٠٠شرف،(ويرى 

قناع القراء واستخدام البراهين واإلحصاءات من أجل إلشرح نه يقوم على التفسير واوذلك أ
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خبار والحوادث الجارية وال يصحبه وهو غالبا ما يكون تعليقا على األوالفوز بتاييدهم ، 

  .توقيع باسم الكاتب 

   :جزاء وهيتكون المقال االفتتاحي من ثالثة أوي

 في ثناياها عرض الفكرة مو المشكلة تضوالتي تشكل مدخال للفكرة أو الخبر أ : المقدمة – أ

  .لى الموضوع ووصفها وأهميتها من أجل تهيئة القارئ للدخول إ

وجود عدد من البيانات و الخبر مع وفيه يكون المتن المتصل بالفكرة أ : الجسم -ب

قناع القراء والدالالت السياسية وغيرها ، من أجل إالخلفيات إلى ضافة واإلحصاءات واألدلة أ

  .تبناه الصحيفة تجاه هذه الفكرة بالموقف الذي ت

ي من أجل دفع القارئ نحو رأراء المقترحة وفيها تكون خالصة األفكار واآل : الخاتمة -ج

  .)١٨٨-١٨٦، ص ١٩٨٥بو زيد ، أ(.معين

  

  :العمود الصحفي  _ ٢

حد الصحفيين تحت نة تشكل حجم عمود صحفي يكتب فيه أعبارة عن مساحة معي

 أيضا ويقوم من خالله بكتابة آرائه وأفكاره حول القضايا المختلفة ابتعنوان ثابت وبموعد ث

  .)١٩٣ص المرجع السابق،(عمود اسم الكاتب ن يحمل هذا العلى أ

جزاء وهي المقدمة والجسم والخاتمة كما كتابته فإنه يكتب من ثالثة أ ةما عن طريقوأ

   .)١٩٦المرجع السابق، ص ( المقال االفتتاحي يكتب



41 

 ويستعمل ألغراض تحليل وتفسير االنتاج األدبي والفني والعلمي ويمكن :لنقدي  المقال ا-٣

ي يقوم على عرض نه المقال الذعلى أ) ٢٣١،ص،٢٠٠١إبراهيم،(ه كما عرفه ن نعرفأ

وتفسير وتحليل وتقويم االنتاج األدبي والفني من أجل توعية القارئ بأهمية هذا االنتاج 

من االنتاج األدبي و يستمع من هذا الكم الهائل يشاهد أومساعدته في إختيار ما يقرأ أو 

  .و المستوى الدولي كل يوم سواء على المستوى المحلي أ الذي يتدفق والفني

  

  : المقال التحليلي -٤

المقال الصحفي تميزا وبروزا ذلك أنه يقوم على أساس التحليل كثر فنون ويعد من أ

راء واالتجاهات مع والربط بينها واستخراج اآلتفاصيل حداث من خالل تقديم الالعميق لأل

احة حتل مسألحداث القادمة ، ولذلك فإنه غالبا مايكون أسبوعيا وربما االقدرة على التنبؤ با

  .)٢٣٠ص ، ١٩٨٥أبو زيد،.(صحفة كاملة وحده 

 القارئ للمقال ن يدرك حقيقة كونبغي على كاتب المقال الصحفي بكل أشكاله أوين

لى الوصول نحو الحقيقة والبحث ضمن هذه المقال عما يفيد ويكسب راءته إيهدف من خالل ق

يجب على كاتب  للمقالة ومضمونها ، فين رأي موافق أو مخالف في ظل فهمهالخبرات لتكو

. لته وتبرهن على صحتها دلة والبراهين والشواهد التي تعمق مصداقية مقاالمقال أن يقدم األ

مية والمصادر العالمية الشواهد التاريخية والتصريحات الرسرقام والبيانات وحيث تعد األ

ب المقال دلة التي يمكن لكاتاث الواقعية المعاصرة جملة من األحدوالتجارب إضافة إلى األ

  .)٢٨٣ -٢٨١،ص٢٠٠٣المتولى،(.قناع القارئ بوجهة نظره االستناد إليها إل
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م بدور مهم بالمشاركة بكافة والمقال الصحفي باعتباره أحد أهم الفنون الصحفية يساه

أشكال التنمية من خالل طرح القضايا المهمة والتعليق عليها وتقديم األدلة والشواهد والحلول 

للمشاكل الموجودة ، وبهذا يقدم للمجتمع وللرأي العام خدمة في مجاالت التنمية عامة والتنمية 

تيبها بحسب أولوياتها أي ضمن السياسية خاصة ، إذا ما علمنا أن هذه الموضوعات قد تم تر

  .نظرية ترتيب األجندة اإلعالمية 
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  :المبحث الثاني

  :التنمية السياسية 

ل وتحرر في دول العالم عقبها من عمليات استقالالثانية وما أمع نهاية الحرب العالمية  

الوطني في تلك  االهتمام بمفهوم التنمية السياسية كونه مطلبا لحركات التحرر الثالث بدأ

،  ١٩٩٩إبراهيم،( المعسكرين الرأسمالي والشيوعي الدول، ونوعا من كسب التحالفات لدى

  .)٣٠ص،

 الذي ١٩٤٨مم المتحدة عام  اإلنسان عن األصدار مواثيق حقوقوعلى الرغم من إ

ن بعض ، إال أ) ٧١،ص٢٠٠٨بد المجيد،ع(والحريات األساسية لإلنسان تضمن الحقوق 

ديموقراطية جواء خالية من التبدي اهتماما بالحديث عنه في ظل أدولية لم تكن التوجيهات ال

  .)١٣ص ،٢٠٠٤ ،اتالفريج(غياب أبسط أنواع الحريات نسانية وومليئة باالنتهاكات اإل

رب وبمقدمته الواليات المتحدة استطاع الغ ١٩٩١عام ونتيجة النهيار االتحاد السوفيتي 

ن ومفهوم الحريات الحقيقة نساعالمي نحو الديموقراطية وحقوق اإلثارة االنتباه الاألميركية إ

  .)المرجع السابق( في العالم الثالث هدافها الجديدةلخدمة أ

نواع التنمية وصوال ، ذلك لما نمية السياسية في الدول العربية آخر أ مفهوم التويعد

 في الحصول على  وجود الجهل بين صفوف شعبه في مسالة حقهمن العربي منيحتويه الوط

  .)١٤ص المرجع السابق،(بهم السياسية مكاس
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  :مفهوم التنمية السياسية

نه ومن حث والباحثين فيه إال أعلى الرغم من حداثة مفهوم التنمية السياسية وقلة الب

ن نحيط بتعريف التنمية السياسية علما من خالل بعض خالل البحوث المتوفرة  يمكن لنا أ

  .التعاريف التالية

نها عملية بناء نظام عام أ"التنمية السياسية على ) ٤٢،ص ١٩٩٩إبراهيم،(فقد عرف 

شكال االستبداد واالحتكار والتبعية ويستوعب يتحرر من خالله المجتمع من كافة أشرعي ، 

كل القوى والتيارات في مؤسسات تتيح تداول السلطة ويستنهض المشاركة السياسية ، 

ان ويحقق التكامل واالستقرار في نسسية للمجتمع  ويعلي مكانة اإللسياويوسعها ويدعم القيم ا

   ."طار التفاف القوى السياسية واالجتماعية وراء هدف حضاري كبيرإ

عادة عملية تحديث مستمر أو عملية إ"نها بأ) ٣٦،ص٢٠٠٢أبو ضاوية،(ا عرفها بينم

ات التنشئة السياسية  قنوللتنشئة السياسية التي جرت في الماضي وذلك عن طريق استخدام

ي سلوك المواطنين حداث تغييرات فت الثقافة السياسية كل هذا بهدف إماوكذلك منظ

سية ومن ثم حداث السيالسياسي أو خالل استجابتهم لألثناء قيامهم بالفعل اوالزعماء سواء أ

رات ن تكتسب خبالجديدة من المواطنين حيث ال بد أساسها الجماعات فهي عملية ديناميكية أ

  "... جديدة

 داخل عادة توزيع السلطةإ" أن التنمية السياسية هي) ١٩،ص٢٠٠٥،بو جابرأ(ورأى 

هلية ومنظمات نها إلى المؤسسات السياسية األسناد جزء كبير مالمجتمع السياسي بحيث يتم إ

  ".فراد في السلطة التنفيذية ع المدني بدال من تركيزها بيد األالمجتم
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تنشئة اليافعين والشباب وتهيئتهم "نها لتنمية السياسية على أصل الرفوع اويعرف في

سياسيا للمشاركة الفعالة في الحياة العامة وتمكينهم ليصبحوا مواطنين مدركين لمسؤولياتهم 

تمع ساسية للمجهم وواجباتهم ملتزمين بالقيم األساسية والديموقراطية والمبادئ األوحقوق

 ٢٠٠٤الرفوع ،(."ية للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية ساسمالكين المعارف والمهارات األ

 .)٢١،ص 

وق والواجبات عملية توعية للمواطنين بالحق: نها  إجرائيا بأ التنمية السياسيةوتعرف

يديهم نحو اتجاهات سياسية صحيحية قائمة على الديمقراطية والتعددية السياسية واألخذ بأ

  .ل االنتماء للوطن وقيادته ودستوره واحترام وجهة النظر المغايرة في ظ
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  -:ردنالتنمية السياسية في األ

 بداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية وتعزيز ١٩٨٩ نيسان ٢٦يعد تاريخ 

 من خالل لديموقراطي والتعددية السياسية وإطالق العنان للحريات العامة واإلعالمالنهج ا

جل استئناف لراحل الحسين بن طالل إلى السلطة التنفيذية من أبه الملك االقرار الذي توجه 

  ).٢١،ص١٩٩٦المطبوعات والنشر،(الحياة النيابية والديموقراطية 

 ١٩٨٩ردن عملية التحول الديموقراطي في عهد الملك الراحل الحسين عام بدأ األ

ل تتابع سلسلة خالت هذه العملية من  الظروف الوطنية والدولية حيث بدأكنتيجة للعديد من

حيث خضعت ) هبة نيسان(ـ ردن وهي مايعرف بمن األحداث بدأت في معان جنوب األ

، كما )IMF(لى برنامج تصحيح اقتصادي مفروض من صندوق النقد الدولي بعدها األردن إ

لى المزيد من الحرية مدني بالتحرك واالندماج والتطلع إت العديد من منظمات المجتمع البدأ

  .لممارسات الحرةوالحقوق وا

وكانت عملية التحول الديموقراطي في البداية تتحرك بوتيرة بطيئة حتى تهيأت 

العديد من  في طور النمو ، ولكن لديموقراطية التي مازالتالظروف المناسبة لتطوير العملية ا

ا المراقبين يؤكدون على أن عملية التنمية السياسية في األردن ستكون عملية واعدة، رغم أنه

  ).,Hatamleh,2007, p98-99(. لى المزيد من الجهودبحاجة إ

 عاما من ٢٢ الثاني من العام نفسه بعد ت االنتخابات النيابية في شهر تشرينءفجا

ي عشر جمع معظم شرائح لعرفية والتي تمخض عنها انتخاب مجلس النواب الحاداألحكام ا

ف المواطنين وخاصة في ظل النزاهة ن يزرع االرتياح بين صفوالمجتمع األردني واستطاع أ
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خوان ي تمتعت بها هذه االنتخابات حتى أن أغلبية المقاعد كانت من حصة جماعة اإلالت

  .)٤٤٥-٤٤٤ ص الخطايبة،( لمين المعارضة المس

لى توسيع قاعدة الحريات العامة  العمل عل المجلس النيابي الحادي عشر بدأومن خال

عادة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية إضافة إلى محاربة الفساد وإطالق المساجين السياسيين وإ

  .)المرجع السابق(ختلفة دون خوف راء الموالتعبير عن اآل

فاق مجددا لنمو  ففتحت اآل١٩٩١لوطني األردني عام الميثاق اوصدر بعد ذلك 

 وبدا أن الحريات العامة وعلى) ٢٢،ص١٩٩٦االمطبوعات والنشر،(سية التعديدية السيا

الصحفيون خدت نصيبها من المرحلة الديموقراطية وتمكن حرية الصحافة واإلعالم أسها رأ

لكية على ضرورة حرية كيدات مستئناف حريتهم الصحفية مع وجود تأ مشاكلهم وامن تسوية

جال طار المسؤولية والمشاركة الشعبية ، فكانت بذلك مرحلة حقيقية في مالصحافة في إ

  .)١٦٧ص ،١٩٩٨سى،المو(الحريات العامة 

كثر وضوحا عندما صرح الملك  مفهوم التنمية السياسية بطريقة أ ظهر٢٠٠٣وفي عام 

يز لتكون التنمية عبداهللا الثاني ابن الحسين بها في كتاب التكليف السامي لحكومة فيصل الفا

مية وعلى رأس هذه األولويات تأتي التن "-:ت العمل الحكومي فقال ولوياالسياسية على رأس أ

من واالستقرار بحمد اهللا وقطعنا شوطا مهما السياسية بكل أبعادها فبعد أن نعمنا بنعمة األ

ن الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية ذير الديموقراطية فعال ال قوال فإعلى طريق تج

كتاب التكليف السامي " (...ةالسياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المجتمع وقواه السياسي

  ).٢٠٠٣مة فيصل الفايز،لحكو
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 الثاني من خالل كتاب التكليف أيضا على ضرورة مشاركة كما حث الملك عبداهللا

حزاب وطنية قوية وموحدة قاتهم وإلى ظهور أردني وتفعيل طاالمرأة األردنية والشباب األ

  .)المرجع السابق(موقراطية  تساهم في عملية الدي

ا الموضوع دليال على أهميته خاصة وأن كتب ويعد االهتمام الملكي األردني بمثل هذ

التكليف السامي تعد مرجعيات مهمة بالنسبة ألي حكومة ، وأن موضوع التنمية السياسية 

تتوسط أهم المواضيع التي تعني المجتمع األردني شأنها شأن القضايا االقتصادية واالجتماعية 

  . والعسكرية وغيره 

هة خاصة تشتغل بهذا الموضوع أال وهي وزارة وخاصة إذا تمت برهنة ذلك بانشاء ج

التنمية السياسية التي أنشئت بمبادرة ملكية سامية ترجمة لكافة التوجهات والتوصيات وانطالقا 

  .من مبادىء الديموقراطية التي ترتكز عليها المملكة األردنية الهاشمية 
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  :وزارة التنمية السياسية 

ي ال يتجاوز ردن والتإحدى الوزارات الحديثة في األتعد وزارة التنمية السياسية 

ول مرة في حكومة فيصل وظهرت هذه الوزارة أل، عمرها منذ تأسسها قرابة سبعة أعوام 

 ، عندما طرحت في كتاب التكليف السامي في ٢٠٠٣ول لعام  تشرين األ٢٢الفايز في 

وعلى رأس هذه ... : " يث قال  الملكية حخطاب الملك عبد اهللا الثاني على أنها من األلويات

ستقرار بحمد اهللا نمية السياسية بكل أبعادها فبعد أن نعمنا بنعمة األمن واال التاألولويات تأتي

وقطعنا شوطا مهما على طريق تجذير الديقراطية فعالً ال قوالً، فإن الوقت قد حان لتعميم 

تمع وقواه السياسية حيث النزاهة مفهوم التنمية السياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المج

 مشاركة فاعلة وحقيقية والمساءلة والشفافية وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة، وحيث

فى شتى مناحى الحياة، فنحن ستثمارها يل طاقاتهم واردنية والشباب األردني وتفعللمرأة األ

ن تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية ندرك أن ال تنمية شاملة بدون استثمار طاقات الشباب وبدون أ

التنمية السياسية التى تنبثق عنها أحزاب وطنية قوية موحدة .. وحقوقها كاملة فى المجتمع

 تقوم على وحيث الديموقراطية التي...  دائماًوالً وعزته ومنعتهن أبإختالفها لتحقيق األرد

سامي لحكومة فيصل كتاب التكليف ال" ( ....خر الحوار واحترام الرأي والرأي اآل

  .)٢٠٠٣الفايز،

تنطلق وزارة التنمية السياسية من خالل رؤيتها بتحقيق حالة التنمية السياسية بما و

قراطية ، وتطوير الحياة الحزبية وتتضمنه من تربية وطنية وثقافة دستورية وثقافة ديم

المرأة وباب الش التزامات، وتحفيز ومعرفة بالحقوق المدنية والسياسية وما يقابلها من
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ومؤسسات المجتمع المدني على القيام بدورهم وواجبهم تجاه الوطن والمواطن في إطار 

المشاركة الوطنية، وإرساء األردن كنموذج لمجتمع مدني معاصر، متسامح، منفتح، ومتماسك 

ؤ الفرص يقوم على التعددية والتنوع، ووفق قيم العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة وتكاف

ستراتيجية إ (.لى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار وتنفيذهوسيادة القانون، وصوالً إ

  .)، الموقع اإللكترونيوزارة التنمية السياسية

الحلقات النقاشية قيق هذه الرؤية بعملها من خالل ارة التنمية السياسية لتحزووتقوم 

لى إضافة إ . يات والمنتدياتالملتقو الحوارات الوطنية، ورش العمل ،و والمؤتمرات،

 واالحصائيات ستباناتاالستطالعات واالو   الحمالت اإلعالمية والنشرات التوعوية

بناء قاعدة للبيانات وخرى ألاالستفادة من الخبرات و التجارب او  .المتواليةوالدراسات 

  ).المرجع السابق( .الخاصة ببرامج الوزارة

 معه جراهاس موسى المعايطة في مقابلة خاصة أدويقول وزير التنمية السياسية المهن

ن وزارة التنمية السياسية إ:  ، عن عمل الوزارة ٢٠١٠ آذار ١٤الباحث لغايات البحث في 

لى حكومة ية وجهها الملك عبد اهللا الثاني إساسن أصل سبعة محاور أتعمل على محورين م

 ،  المشاركة السياسية والمدنيةالحث على: سمير الرفاعي في كتاب التكليف السامي ، وهما 

ردني من بناء قاعدة عريضة مؤثرة في صنع القرار وتعزيز وتمكين ودعم كفاءة المواطن األ

  ).٢٠١٠المعايطة،(.وعيه بالثقافة الدستورية ، والديموقراطية ، وال سيما لدى فئة الشباب 

ة في عملية التنمية ركة المرألى تعزيز مشاويقول الوزير المعايطة بأن الوزارة تسعى إ

لجهات  وبمذكرات تفاهم برامجية ، مع كل االسياسية وإلى بناء شراكات حقيقية وفاعلة ،
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النساء ، ذ برامج مشتركة مع قطاعات الشباب وقطاعات ي تنفالمعنية بأهداف التنمية وعلى

 ، تثري العمل العام ، وتسهم في بناء مجتمع مدني ناجح منجزة شراكة واسعة ومهمة

 التنمية االنسانية المستدامة، بصروح تنموية راسخة لتحوالت الديموقراطية ومسرعا لخطال

  ).المصدر السابق(

وعلى الرغم من حداثة عمر الوزارة إال أنها أصبحت من الوزارات الهامة والمعروفة 

لدى المواطن األردني ، حيث إستطاعت أن تكسب ثقته وتلفت نظره نحو كثير من الحقوق 

ية والسياسية ، والزالت الوزارة تعمل بانتظام وتواكب كافة أشكال النشاطات السياسية المدن

والوطنية إضافة الى إقامة ورش عمل ومحاضرات من وقت آلخر بغية تهيئة الجماهير 

  .األردنية ونقلها إلى حالة الوعي السياسي المطلوب
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   :مؤشرات التنمية السياسية

ل التعرف على مفهوم التنمية السياسية بأن هذا المفهوم هو بحد يظهر لنا سابقاً من خال

ذاته مفهوم معنوي غير ملموس والتمكن مالحظته إال من خالل أثره وبالتالي اليمكن قياس 

  .مستوى التنمية السياسية إال من خالل المؤشرات الدالة عليه

ث والتوسع في تناول ن قياس مستوى التنمية السياسية يتطلب المزيد من البحفإ ولذلك

  -:مؤشرات التنمية السياسية والتي يمكن تناولها كمايلي

ويقصد بها المشاركة في االنتخابات الرئاسية والنيابية : نتخاباتالمشاركة في اال .١

نشاء حكومات فهي الوسيلة الحقيقية إل. المهنيةوالحزبية والنقابية واالتحادات الشعبية و

ليهم مهمة من خاللها يختار األفراد حكامهم واألشخاص الموكله إل الجماهير، فديمقراطية تمث

صنع القرارات السياسية، وبالمشاركة في االنتخابات فإن الشعب يصبح مالكاً للسلطة 

هم والمشاركة االنتخابية تعد من أ. ةوصاحب الحكم الفعلي وصانعاً للقرارات السياسية المهم

أي األغلبية وقبول  الحترام روهي الوجه الحقيقي. عاموالرأي القنوات االتصال بين الحكومة 

 .)٨٩ – ٦٨،ص٢٠٠٩بطاينة،(الرأي اآلخر 

يابية من أجل حزاب في االنتخابات النويقصد بها مشاركة األ: ة الحزبيةالمشارك .٢

كبر عدد ممكن من المقاعد النيابيــة وبالتالي الوصول إلى السلطة الحصول على أ

 ).٧٨ص رجع السابق،الم(وتشــكيل الحكومــة 

هي العالقة القائمة بين الفرد وبين الدولة على أساس االنتماء والوالء : حقوق المواطنة .٣

للوطن ومعرفة كافة الواجبات المترتبة على الفرد اتجاه وطنه وكذلك معرفة كافة الحقوق 
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المنوط  واالجتماعي واالقتصادي والحضاري ها الفرد لكي يؤدي الدور السياسيالتي يتمتع ب

 ).٢١، ص ٢٠٠٧العرموطي،(لوطن والمصلحة العامة به تجاه ا

 : فهي) ٢٠١٠الروابدة ( أما المواطنة بحسب رأي 

ين يعيشون ضمن أرض تسمى بالوطن أو فاألفراد عبارة عن مواطن: االنتماء لألرض  - أ

ه لديهم االنتماء لهذن يتمتعوا بالحقوق والحريات أن يكون الدولة ويجب عليهم من أجل أ

 .صبحوا شأنهم في ذلك شأن المقيمين أوالوافديناألرض وإال أ

ن يتساوى جميع أفراد الوطن بالحقوق والواجبات بصرف النظر عن بمعنى أ: المساواة  - ب

 .و ثقافتهمم أو عرقهم أو دينهم أاختالف لونه

ومن الضروري أن يشارك المواطن في اتخاذ القرارات التي تصب في : المشاركة   - ت

  .ن والمواطنينمصلحة الوط

ك ألن المواطنة ماهي إال عمق من مفهوم المواطنة وذلوالحقيقة أن مفهوم الوطنية يعد أ

نسان على جنسية هذه البالد، بينما انتساب إلى جغرافية وأرض معينه بمجرد حصول اإل

والمواطنة غالباً ماتبحث في . نواع المصالحهي تغليب مصلحة الدولة على جميع أالوطنية 

ة والذي تبحث  المواطنين على الدولة أما الوطنية فهي الجانب الفعلي والحقيقي للمواطنحقوق

 ).٢٠١٠الروابدة (غالباً بالواجبات 

هلية وغير الحكومية ا مشاركة المنظمات األومعناه: مساهمة مؤسسات المجتمع المدني .٤

ادات وغيرها من جماعات حكالنقابات والهيئات االجتماعية والخيرية والمنتديات الثقافية واالت

ص  ،٢٠٠٧،العرموطي. (السلطة بين الدولة والمواطنينهلية في توجيه مسار الضغط األ

٢١٩.( 
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مدى دراية المواطن بالحقوق والواجبات السياسية وقدرته على فهم : الوعي السياسي .٥

. حداث ووقائع معتمداً بذلك على ثقافته السياسيةلمجريات السياسية التي تدور حول أا

 ).٣١، ص ٢٠٠٦الحراحشه ، (

فكارهم بحرية المقصود فيها أن يحق لألفراد إبداء آرائهم وأ: يحرية التعبير عن الرأ .٦

 عن طريق األبحاث العلمية دون رق سواء عن طريق وسائل اإلعالم أوتامة وذلك بشتى الط

، ص ٢٠٠٨عبدالمجيد،. (ى لو كان مخالفاًضغط أو تخويف تهديد واحترام هذا الحق حت

٢٤٨–٢٤٧.( 

طار دولة لحاكم والمحكوم لحكم القانون في إامتثال وخضوع كل من ا: سيادة القانون .٧

كافة أشكال الضمانات القانونية القانون التي تمثل الشعب وتلزم جميع السلطات بتوفير 

 ٢٠٠٤أحمد عبيدات،الرسالة،(ألساسية نسان اة والقضائية لحفظ كرامة وحرية اإلداريواإل

 ).٢ص

 افة الفرص لجميع أفراد المجتمع من أجلعطاء كويقصد بها إ: لتعددية السياسيةا .٨

 .المساهمة والمشاركة في الحكم 

 فيو. من خالل فتح باب المشاركة لهم لكي يساهموا في بناء المجتمع: مشاركة الشباب  .٩

 أنواع من العديد هناك أن : " واليونيسيف للشباب الكمنولث الحظ برنامج ٢٠٠٦ عام

 ظاهرة ليست والمشاركة ، العالم في نوعها من فريدة واألفراد والثقافات التنموية العمليات

 أن هو ، ذلك مع للمشاركة األساسي المفهوم ولكن. للمشاركة مختلفة تعاريف وهناك ، واحدة

 ، نشطة مشاركة من خالل والتنموية االجتماعية العمليات في منفسهأ إقحام في أحرار الناس

 .)UNICEF,2006, p7 .(ومستنيرة طوعية
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لسياسية سواء في مؤسسات وذلك بإفساح الطريق للمرأة بالمشاركة ا: مشاركة المرأة .١٠

االنتخابات المحلية كناخبة و النقابات وتمكينها في ممارسة دورها في المجتمع أو األحزاب أ

لتي تقف في طريق نواع المعيقات السياسية واالجتماعية والثقافية اومرشحة وإسقاط جميع أ

 ).٩٨ص ، ٢٠٠٥،فريجات. (مها بالدور المنوطة بهتقدمها وقيا

ية واالقتصادية وهي جملة من الحقوق المادية والمعنوية والمدنية والسياس: نسانحقوق اإل .١١

امته وصون حريته ، كما جاء في اإلعالن العالمي نسان وكرواإلنسانية وهدفها حفظ اإل

 ).مم المتحدةسمي لألالموقع الر.(لحقوق اإلنسان
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  :المبحث الثالث

   )األجندة(نظرية ترتيب األولويات 

إن أي وسيلة إعالمية مهما كانت البد لها من خطة واستراتيجية وأهداف مبنية على 

أساسها ، واليمكن لوسيلة إعالمية أن تنجح دون وضع هذه الخطة التي من خاللها تصنف 

  . ومن هنا تأتي هذه الفكرة. حسب األهمية واألولوية كل الموضوعات والقضايا ب

تنبثق فكرة ترتيب األولويات من خالل وجود عالقة بين طريقة عرض وسائل اإلعالم 

 هميتها بالنسبة للجماهير، فتقومفة وبين ترتيب الموضوعات بحسب أللموضوعات المختل

 توقــع ان تكــون منهتمام بالقضــايا التـي توسائل اإلعــالم بالتركيــز واال

  ) .٢٧٢، ص ٢٠٠٣سماعيل،إ(ذات االهتمــام الجماهيــرية 

لى ماهو مهم بالنسبة إليها لتضعه ضمن خر إن وسائل اإلعالم تلفت النظر إبمعنى آ

دون أخرى، وأن تغطية هذه الدرجة ذاتها بالنسبة للجماهير، بحيث يتم التركيز على قضايا 

  .)٢٣ ، ص١٩٩٨الحضيف، ( أهميتها  على ماهو إال الدليلالقضايا

حداث أو شخصيات معينة والعمل على تكرارها يساهم في جعلها فتسليط الضوء على أ

ضمن خانات األهمية لدى الجمهور ، وبالتالي يبدأ هذا الجمهور بتبني هذه األحداث 

رية ئل اإلعالم وفقا لنظوالشخصيات ويرتبها بحسب الترتيب واالنتقاء الذي قامت به وسا

ما يؤدي إلى أن يساهم الجمهور في تفاعله مع هذه جندة ، ترتيب األولويات أوما يسمى باأل

  ).٦١، ص ٢٠٠٦الحديدي،. (القضايا والموضوعات المطروحة حداث واأل
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وتختلف نظرية وضع األجندة فيما بين الدول الديمقراطية والدول غير الديمقراطية، 

خالت الجماهير وآرائهم من أجل وضع اعالم بمدل اإلالدول الديموقراطية تهتم وسائففي 

السياسات وصناعة القرار في شتى المناحي واالتجاهات بينما في الدول غير الديمقراطية فإن 

 من خطة سياسية هدفها إحكام القبضة على ان تكون جزءرتيب األجندة ال تعد أنظرية ت

ى من أجل خدمة مصالح هذه الدول عام ولفت انتباهه إلى قضايا معينة دون أخرالرأي ال

، ص ٢٠٠٨حماده ،(. طالع مواطنيها عليها وإبعاد األفكار التي ال ترغب تلك الدول  با

١٧٩.(  

حدى نظريات دراسة الديمقراطية في مجتمع معين في يات إ نظرية وضع األولووتعد

ام ،بينما غبات الرأي العن تستجيب الحكومات لرقت الحاضر فأساس الديمقراطية هو أالو

شأنه أن يعمق مفهوم عالم بدور الوسيط في شرح هذه الرغبات وتفسيرها ، مامن يقوم اإل

بحيث يسمح  ،اسات العامةوجد عالقه مباشرة بين الرأي العام والسيديموقراطية اإلعالم وأن ت

د ها وبعولويتبالكشف عن القضايا المهمة ذات األولوية ويقوم بترتيبها حسب درجة أاإلعالم 

هة ورؤية الجمهور للقضية من جهة عالم من جذلك معالجتها بنوع من اإلنسجام بين رؤية اإل

  ).١٨٢المرجع السابق ص . (أخرى

مون باختيار عالميون يؤدون دوراً بارزاً في التأثير على الجماهير بحيث يقو واإل

قوم طبع تولوياتها وهذه األولويات بالاألخبار والبرامج اإلعالمية وعرضها بحسب أ

 للجماهير وبذلك تكون و غير مهمةالمؤسسات اإلعالمية بوضعها وافتراض أنها مهمة أ

  ).١٤٥، ص ٢٠٠٦صبع ، أبو أ. (عالمية مؤثراً في التكوين الفكري للجماهيرالوسيلة اإل
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ن تقوم بدورها في ترتيب األجندة عن يها أوبالنسبة لوسائل اإلعالم فمن السهل عل

وعات والقضايا واستخدام مفردات ومصطلحات مناسبة للنشر مع التكرار طريق انتقاء الموض

. المستمر الذي يؤدي إلى تراكم المعلومات ولفت األنظار نحو المواضيع والقضايا المثارة

ة اإلعالمية التي ويشترك في ذلك حارس البوابة الذي يؤدي كل هذه األدوار بحسب السياس

ط االجتماعية والنفسية التي تحاصره من كل جانب ضف إلى ذلك الضغويعمل خاللها ، أ

  ).٢٨١ – ٢٨٠، ص ١٩٩٧عبد المجيد، (

ومن خالل هذه النظرية فإن الباحث يقوم بدراسة توجهات المقال الصحفي في الصحافة 

األردنية اتجاه موضوعات التنمية السياسية لمعرفة ترتيبها حسب األجندة العامة للصحافة 

وضوعات األخرى وهل فعالً تضع الصحافة األردنية من خالل مقاالتها األردنية بالنسبة للم

  .جندتها ؟لفة موضوع التنمية السياسية ضمن أالمخت
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  :نظرية حارس البوابة اإلعالمية

ن الوسيلة عالمية بيى الشخص الذي يقف على البوابة اإليطلق هذا المصطلح عل

 مايشاء من عالمية وبالتالي يمنعلى المواد اإلير ويقوم بالتدقيق ععالمية وبين الجماهاإل

هم و يقرأ، فيحجب عنالمعلومات من الدخول أو الخروج من خالل تحديد مايجب أن يشاهد أ

 عتبارات الشخصية بحاجة إليها أوال ، متأثراً باالن كانواالرسائل اإلعالمية بغض النظر إ

  ).٢٦ -٢٥، ص١٩٩٨الحضيف، (جتماعية والثقافية واال

 )كورت لوين(ود الفضل بالتعريف بنظرية حارس البوابة لعالم النفس األمريكي يع

ظرية هم الدراسات المنهجية لن النظرية باعتبار أن دراساته من أالذي استطاع تطور هذه

ر بمراحل أو نقاط طويلة قبل  بأن المادة اإلعالمية تم) لوينكورت(فقد رأى . حارس البوابة 

تي يسميها البوابات يقرر مايمكن و الخالل هذه المراحل أو النقاط أأن تصل إلى الجمهور و

ويلة المراحل ازدادت عالمية طذلك، وفي حال كانت هذه المواد اإلن يدخل وماال يمكنه أ

و يضيفوا وا أ النفسهم بأن يقتطعفراد على هذه المواد بحيث يسمحونو األسلطة الفرد أ

فراد يطلق عليهم لقب لمادة اإلعالمية ، وهؤالء األلى االتعديالت التي يرونها مناسبة ع

  ). ٢٩٤، ص ١٩٧٨، رشتي. (إلعالميةحراس البوابة ا

 على حد يمات والتصريحات الواضحة والمبهمةمام التعلفالقائم باالتصال يقف حيراناً أ

 وعدم التحديد سواء، خاصة في دول العالم الثالث التي تعاني من غموض بالمعلومات

عالمية والتعليمات المقيدة  إلى عدم الوضوح بين السياسات اإلضافةإ.  العامةللمفاهيم

  .والناظمة لإلعالم
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تصال األمر  من الضغوط على كاهل القائم باالوكل هذا من شأنه أن يرتب حجماً هائالً

من الذي يضطره إلى التدخل في سير المعلومات ووضع نقاط التفتيش على هذه المعلومات 

نحو المتلقي وذلك في سبيل القيام بمهمة حارس  خيرول وحتى مستقرها األمصدرها األ

يتلقى الجمهور من البوابة وبغية السيطرة على حركة المحتوى اإلعالمي والتحكم بما 

  ). ١١٦، ص ١٩٩٧يد، عبدالحم(معلومات 

ر نقل األخباراس البوابة اإلعالمية ليسوا فقط الصحفيين الذين يقومون بوالحقيقة أن ح

بها، فمثالً إذا حدث حادث ما في وإنما هم مصادر تلك األخبار الذين يزودون الصحفيين 

راد فإن الفرد وبحسب طبيعته وفكره يالحظ من ول من الحظه أحد األفإحدى المدن وكان أ

اً أخرى وبذلك يعد هذا الفرد مورخالل الحدث أشياء دون أشياء ويتحدث عن أمور ويهمل أ

  .)٣٠١-٣٠٠،ص١٩٧٨رشتي،.(ةول حراس البوابأ

خبار من خالل  وهو المخبر الصحفي، حيث ينقل األومن ثم يأتي دور الحارس الثاني

نفسه كشاهد عيان ثم يقوم المخبر أو المراسل الصحفي بانتقاء حقائق وإهمال الفرد السابق 

يم الخبر  أن تكتب والتي ال تستحق أن تكتب ، ثم يقوم بتسلشياء التي تستحقأخرى ويقرر األ

تخاذها لذات التدابير بحيث يقوم لى الوكالة والتي تمثل حارس البوابة الثالث ، من خالل اإ

تبقاء و اسأحد محرري األخبار في الوكالة باختصار الخبر أو إضافة كلمات إليه مع استبعاد أ

 ارسلى الصحف وهناك ينتظر حارس البوابة آخر هذه الخبر ليمما يراه مناسبا ثم يرسلها إ

راس بوابة يقف ولئك الذين قاموا بنقل الخبر عبارة عن حبدوره سلطته عليه وهكذا فإن كل أ

   .)المرجع السابق.(و مرحلة من مراحل الخبركل منهم على نقطة أ
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بوابة لى االعتبارات والضغوطات التي تؤثر على حراس الومن المهم اإلشارة إ

مية عالة أو التعديل على مضمون المادة اإلاإلعالمية وعلى قراراتهم بالحذف أو االضاف

تي اليمكن تجاوزها والتي تدفع ء الخاصة بالنظام االجتماعي والفهناك مجموعة القيم والمبادى

ء وقيم د المعلومات التي التتفق مع مبادىبعامي نحو المحافظة عليها ونشرها وإعالاإل

نباء المحلية وكاالت األى وجود ضغوط من الصحف ولمع األساسية، باإلضافة إالمجت

والعالمية من أجل دفع اإلعالمي نحو تقديم خبر على خبر آخر أو اإلبقاء على خبر وإزالة 

  ).٩١،ص٢٠٠٣الموسى، .(خر خبر آ

عالمية للمؤسسة والضغوطات ضغوطات مثل القوانين والسياسة اإليضا وهناك أ

 في الوقت المحدد ، وهناك أيضا المحددنجاز العمل المتمثلة بحجمم الوقت وضرورة إالزمنية 

ضغوط ذاتية مرتبطة بسياسة اإلعالمي وثقافته وبسيكولوجيته، وأخيرا فإن هناك ضغوطاً 

  ).٩٢المرجع السابق،ص.(عالم المختلفةجماهيرية نحو اإلعالمي ونحو وسائل اإل

هور من جهة وبين ما يهم يهم الجم ثير متبادل بين ماوتجدر اإلشارة إلى وجود تأ

ن تتوافق مع نظرية ائل اإلعالم من جهة أخرى ، ومن شأن نظرية ترتيب األولويات أوس

ت الجمهور هتمامافي هذا الموضوع فحراس البوابة اإلعالمية يعلمون مسبقا إحارس البوابة 

    ).  ١٩٤،ص٢٠٠٨حمادة،.(عالم بناء عليهوبالتالي يقومون بوضع أجندة وسائل اإل

 من المواصفات التي تؤهله، منها راس البوابة جملةفر في حان تتوومن الضروري أ

ن يستطيع استخدام المصطلحات والمعاني بشكل  ملما بفنون االتصال الجماهيري وأن يكونأ

 المصطلحات في حال قام بتوجيهها مناسب ، ليتحقق كسب ود الجماهير وتعاطفهم مع تلك
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تحلى ن يلتي يقف على بواباتها وألمواضيع اعالمي عارفا باذلك يجب أن يكون اإلليهم ، وكإ

 حاالت تخاذ القرارات السريعة فيبالكم المناسب من الثقافة وأن يكون مدربا على ا

ما خلفية الجماهير واهتماماتهم وأهم الرسائل التي ن يعي تماالطواريء ، كما يجب عليه أ

لقيام بعمل حارس ن يتمتع بالنفوذ المطلوب لالقائم باالتصال أخيرا يجب على تناسبهم ، وأ

فادة الجماهير ك القدرة على االبتكار وتقديم األفكار التي تساهم في إالبوابة بما في ذل

  ).٩٣،ص٢٠٠٣الموسى،.(المستهدفة

م به حارس البوابة في ويمكن االستفادة من هذه النظرية لمعرفة الدور الذي يقو

االت على نفسه دور حارس مقثناء كتابة النية وهل يمارس الكاتب الصحفي أدالصحافة األر

  .ن في الصحف هذه المهمة يمارس معه رئيس التحرير والمسؤلوم هلالبوابة أ
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  :المبحث الرابع

  الدراسات السابقة

  

  :)١٩٦٤(دراسة بكنهام 

وهدفت إلى تعريف "  المنهج لدراسة التنمية السياسية "  حملت هذه الدراسة عنوان 

  .من وجهة نظرالتنمية السياسية بأكثر 

نمية تتحدث هذه الدراسة عن المناهج التي استخدمها الباحث في تناول موضوع الت

  .ت تظهر فيها هذه الدراسات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية السياسية في الفترة التى بدأ

لى اختبار الظروف المختلفة للدول التي اهتمت كما سعى الباحث في دراسته هذه إ

  .نمية السياسية بموضوع الت

ن الدراسة التقدم تصنيفا للدراسات التى تناولت موضوع وتجدر اإلشارة أيضا إلى أ

المستخدم ولكنها استطاعت توضيح وإبراز خمس وجهات نظر التنمية السياسية حسب المنهج 

ساسية استخدمتها هذه الدراسات في تناولها موضوع التنمية السياسية ، من وجهة نظر أ

خيرا  ومن وجهة نظر إدارية ومن وجهة نظراجتماعية وأ، ومن وجهة نظر اقتصاديةقانونية 

  .من وجهة نظر الثقافة السياسية 

مل على كافة الدراسات التي تناولت موضوع تتش ن هذه الدراسة الونوه الباحث إلى أ

  .التنمية السياسية
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دبيات التنمية  أ توضيح الكيفية التي تناولت بهالىاسته هذه إوخلص الباحث في در

  . وهو موضوع التنمية السياسية اسية ودراساتها هذا الموضوع المهمالسي

  

  :)١٩٧١ (دراسة باي وآخرون

تحديد محاولة  وهدفت إلى"  األزمات في التنمية السياسية " وهذه الدراسة بعنوان 

 وهي الهوية ليل المشاكل الخمس الرئيسية التي الزمت وتالزم التنمية السياسية تاريخياحوت

 السياقات التي تنمو فيها هذه وضحتشاركة واالختراق والتوزيع ، كما أوالشرعية والم

  .ي بلدعملية تطور التنمية السياسية في أزمات التي تواجه األ

بكل واحدة من هذه المشاكل على حيث عمل البروفيسور باي ورفاقه على االهتمام 

 السياقات التي تنمو في ظلها هذه المشاكل  ، والكتابة عنها بشكل موسع مع وصفحدة

مثلة وأسبابها كما تتميز هذه الدراسة بأنها مليئة باألوتوضح العالقة السببية بين المشكلة 

  .الواقعية على هذه المشاكل

لى الوصول نحو تعريف شامل وتوضيح لكل من هذه المشاكل الخمس وخلصت الدراسة إ

  .التنمية السياسيةموضوع الدراسة والتي الزمت مفهوم 
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  ):١٩٧٧( دراسة العويني 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف و" الراديو التنمية السياسية " حملت هذه الدراسة عنوان 

عن دور الراديو في عملية التنمية السياسية وعن العالقة مابين النمو السريع لوسائل اإلعالم 

التنشئة السياسية باإلضافة إلى دور وسائل ة الراديو بوتزايد حجم المشاركة السياسية وعالق

 البرامج المقدمة في وركزت الدراسة على مهمات. ر الوطنيعالم في تعميق الشعواإل

االذاعة في مجال التنمية السياسية كالتحديث السياسي وبناء الديمقراطية وتعميق الهوية 

ة السياسية خاصة في لى وجود دور فاعل للراديو في التنمياسة إوتوصلت الدر. الوطنية

مية، من خالل تحقيق الوعي الوطني وتهيئة المناخ النامية التي ترتفع فيها نسبة األالدول 

جل سياسي ومضاعفة مصادر المعرفة من أالالزم للتنمية ولعب دور الوسيط في التخطيط ال

لية وهي ر العملية االتصاهمية عناصة، مؤكدا على أدفع الجماهير نحو المشاركة في التنمي

 باالتصال وخصائصهم، ومضمون الرسالة، والراديو كوسيلة اتصال، والمستقبل، القائمون

  .لى الجوانب النفسية لالتصال والقابلية للتصديق وجذب االنتباه باإلضافة إوفاعلية االتصال ،

ولويات لألهداف وفقاً للمراحل المختلفة ودعت الدراسة إلى ضرورة وضع أ

، وربط العملية القادمة والمستقبلية ، بالتركيز على برامج محددةماهير وخصائص الج

يضا  المراسلين المؤهلين واالستفادة أباألحداث والوقائع واالستفادة من وجود عدد كبير من

وبالنهاية  ،على التنمية السياسية في محتواهامن البرامج السياسية لوضع الرموز التي تدل 

جل التخطيط من أ) المستمعين(رسائل اإلعالمية رس مستقبلي الاالستفادة من البحوث التي تد

  .للبرامج بفاعلية ودقة لدعم دور الراديو في التنمية السياسية
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  ):١٩٨٨(دراسة الموسى 

 " ردنية الحديثة ممثلة بصحيفة الرأي اليوميةخصائص الصحافة األ"حملت عنوان 

قام الباحث فيها بتحليل يث هدفت إلى التعرف على أهم خصائص الصحافة األردنية ح

ها في  ومعالجتة الرأي ليرى اهتماماتها من حيث أنواع المضامين المطروحةمضمون صحيف

والً وبنسبة  الرأي تهتم بالمضامين السياسية أن صحيفةصفحاتها، حيث الحظ الباحث أ

 إلى إضافة... لرياضية ثم االقتصادية وهكذامن النسبة العامة للمضامين ثم ا%) ١٥,٤٠(

قامة التوازن بصورة كافية على الصعيد المحلي لتغطية المدن عدم قدرة الصحيفة على إ

يضا النخفاض في ية مع غير الرسمية، ومع مالحظته أوفي تغطية الشؤون الرسم، والريف 

  .التحليالت المتعلقة بالشؤون السياسية واقتصارها على المسائل الضرورية والمؤيدة

تم بالقضايا السياسية بالدرجة األولى فإنه حري بها أن تهتم رأي تهذا كانت صحيفة الوإ

  . للمواضيع السياسية المختلفةاًساسبقضايا التنمية السياسية أيضاً بوصفها أ

  

  :)١٩٩٩(براهيمدراسة إ

لى التعريف بدور الصحافة والتنمية وهدفت إ" الصحافة والتنمية السياسية " بعنوان 

ساس نظرية الصحافة  في مصر، وقامت هذه الدراسة عن أ الحزبيالسياسية في ظل التعدد

وخلص الباحث في هذه الدراسة إلى أن . يةالتنموية وخاصة في مجال التنمية السياس

ذا ماتم فتح مجاالت فاعل في عملية التنمية السياسية إن تقوم بدور الصحافة يمكن لها أ

 ة كل الخارجين عن سلطة وسيادة الدولة،التعبير عن الرأي لدى الجماهير ومن خالل محاسب
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حترام المواطنين من  التنمية السياسية في حال قامت بان تساهم في عمليةكما ويمكن لها أ

  .كافة الشرائح

  

  ):٢٠٠٤( دراسة خليفة

  .لحزبية في التنشئة السياسية للمراهقين ن دور المقال المنشور في الصحف ا بعنوا

ف على دور الصحف الحزبية المصرية وبالتحديد المقالة لى الوقوهدفت هذه الدراسة إ

  .واهتماماتها بقضايا التنشئة السياسية 

لى وجود اهتمام رئيسي من قبل المقاالت بالتنشئة السياسية والتثقيف وخلصت الدراسة إ

ب منطقي وعلمي وأن الصحافة سلوبأ لمراهقين وأن طرح هذا الموضوع كانالسياسي ل

  .لى المبالغة والتهويل في طرح مقاالتهاإالحزبية ال تميل 

  

  ) :٢٠٠٦(دراسة العكش 

هدفت إلى دراسة " مؤسسات المجتمع المدني والتحول الديموقراطي في األردن " بعنوان 

دور مؤسسات المجتمع المدني التى تعد إحدى مؤشرات التنمية السياسية في المشاركة والتنمية 

ية السياسية الة في دور مؤسسات المجتمع المدني في التنم هذه الرستبحثالسياسية في األردن 

 ويقوم .الدستوروالتعددية السياسية والحريات العامة وتداول السلطة و والمشاركة السياسية

الباحث من خالل هذه الدراسة في البحث عن خصائص وسمات مؤسسات المجتمع المدني 
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دني ، ويطرح الباحث تساؤال مهما حول والمعوقات التي تمر بها على المستوى المحلي األر

مدى استثمار مؤسسات المجتمع المدني للتحول الديموقراطي األردني بما في ذلك األحزاب 

  .والنقابات والمراكز حقوق اإلنسان في األردن

ي األمر الذي انعكس مؤسسات المجتمع المدندور لى وجود ضعف في احث إويصل الب

ن ، وكذلك تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تستطع ترجمة  القوانيصدارعلى قدرتها في إ

  .فكار وتطلعات الملك عبداهللا الثاني في تطوير دور مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بها أ

  

   :)٢٠٠٦ (دراسة القاضي ونجادات

 ، حيث هدفت هذه" موضوعات التنمية السياسية في الصحف األردنية اليومية " بعنوان 

 , كيفية تغطية الصحف األردنية لموضوعات التنمية السياسيةالكشف عن إلى دراسة 

برازها وعلى القيم  الموضوعات التي تثيرها الصحف األردنية وكيفية إوالتعرف على هذه

  .واالتجاهات والمساحة المخصصة لمواضيع التنمية السياسية

حف األردنية لى وجود اهتمام جيد بموضوعات التنمية السياسية من الصوتوصلت إ

وخاصة من جريدة الرأي في مجال الخبر والتقرير والمقال الصحفي مع وجود اهتمام واضح 

كثر من كونه ة في األردن وهذا االهتمام يبدو إعالماً أمن جهات مختلفة بالتنمية السياسي

ووجود  .يجابيةوجود موضوعات كثيرة تحمل قيماً إمؤثراً في تفعيل التنمية السياسية مع 

لى تغطية قوية من مندوبي الصحف ة للتنمية السياسية، إضافة إثير من االتجاهات المؤيدك

  .اليومية لموضوعات التنمية السياسية
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  ):٢٠٠٧: (دراسة المناعسة

" التنمية السياسية واإلصالح السياسي في المملكة األردنية الهاشمية " حملت عنوان 

لى وجود إلصالح السياسي في األردن وخلصت إدراسة حالة التنمية السياسية والى هدفت إ

ات صالح السياسي في ظل ضغوطاولة تحقيق التنمية السياسية واإلمجهود واضح في مح

  .دولية من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والدول المانحة

، ردن مثل الضغوطات االقتصادية والسياسية بها األلى الضغوطات التي يمرإضافة إ

لى إطالق المبادرات والشعارات والمواثيق الوطنية وتفعيل دورمنظمات  دعا األردن إما

  .نشاء وزارة التنمية السياسيةمع المدني ودور المرأة والشباب وإالمجت

تحقبق التنمية نه ومع كل هذه الجهود التي تبذل لويصل الباحث في هذه الدراسة إلى أ

 وبشكل واضح في العمل البرلماني ردنية الزالت تتدخلة األالسياسية في األردن إال أن الدول

كالنقابات المهنية وغيرها يضا في عمل مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى تدخلها الواضح أ

  .سسات المدنيةمن المؤ
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  :التعليق على الدراسات السابقة

 الدراسات االهتمام في الكثير منالسياسية بالكثير من لقد حظي موضوع التنمية 

عالم المختلفة قل عدده ، كما دنية ، إال أن موضوع ربطه بوسائل اإلرالعالمية والعربية واأل

 بحثتا في موضوع مختلف عن حيثفي دراسة القاضي ونجادات وكما في دراسة العويني 

  .موضوع هذه الدراسة 

كدراسة المناعسة فغالبا ماتكون الدراسات تتناول التنمية السياسية إلى جانب حالة ما ، 

التي تناولت التنمية السياسية واإلصالح السياسي في األردن ، والتي يمكن االستفادة منها فقط 

  .بالجوانب المشتركة وهي موضوعات التنمية السياسية

  المجتمع المدني والتى هي جزء من عمليةمؤسساتوما دراسة العكش التي تبحث في 

 معرفة الدور الذي تلعبه هذه المؤسساتهذه الدراسة تكمن في الستفادة من التنمية السياسية فا

  .على الساحة األردنية

ردنية من خالل المقاالت أما دراستنا هذه فما يميزها أنها تركز على دور الصحافة األ

ث في أهم االتجاهات والقيم التي تحملها تلك المقاالت الصحفية في التنمية السياسية ، وتبح

حداث التنمية السياسية المختلفة ، وهي بذلك إنما تلقي الضوء واكبتها أللى مدى مإضافة إ

على تفاصيل مهمة في الدور الصحفي تجاه قضية التنمية السياسية ، وتكشف عن مواقع القوة 

  .والضعف في تناول المقاالت الصحفية في الصحف األردنية لموضوع التنمية السياسية 

  



71 

  ثــالـل الثــالفص

  ةـدراسـية الـمنهج

  ـ مجتمع الدراسة وعينتها

  داة الدراسة ـ أ

  ـ وحدة التحليل

  ـ فئات التحليل

  ـ صدق وثبات األداة

  داةـ المعالجة اإلحصائية لأل
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

داة تصف المعنى أ ا تحليل المضمون بصفتهستخدم الباحث في هذه الدراسة أداةا

وهو  ) Berelson,1952, 18(،كل موضوعي ومنظم وكميالظاهري لمحتوى الرسالة بش

 أسلوب المالحظة وسيلة لجمع البيانات ووصف موضوع منظم للمحتوى الظاهر يستخدم فيه

وفائي، (بات عن الظاهرة التي يتم دراستها جاالمشاهدة بهدف الخروج بتعميمات وإالتتبع وأو 

  ).١٤٩، ص ١٩٨٩

لمي يقوم على دراسة كمية وكيفية لظاهرة حد مناهج البحث العوتحليل المضمون أ

لى كشف المعنى الكامن في المحتوى من خالل المالحظة والوصف السعي إاالتصال في 

واختبــار الفروض لظاهرة االتصال، ويتميز منهج تحليــل المضمون بأربع مميزات 

، ص ١٩٨٣عبدالحميد، (مهمة، هي التنظيم والموضوعية والتعميم واالســتخدام الكمي 

٢٤-٢١.(  

  

  :مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع هذه الدراسة من أعداد صحيفة الرأي وصحيفة العرب اليوم الواقعة بين 

 هذه الدراسة من المقاالت وتتكون عينة. ٢٠٠٩/نيسان/٢٦وبين  ٢٠٠٨/أيار/١٤تاريخ 
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 عداد كل من صحيفــة الرأي وصحيفـــة العرب اليومفية المنشورة في أالصح

  .الواقعـــة في نفس التاريخ آنف الذكر

 رسمية تمثل وجهة نظر الحكومة عتبارها صحيفة شبهوتم اختيار صحيفة الرأي با

 -١١٣، ص ١٩٨٩روو،(على أنها من الصحف الموالية) روو(ردنية وتصنف حسب األ

  ).مؤسسة الضمان االجتماعي(أغلب أسهمها ن الحكومة تملك باإلضافة إلى أ) ١١٩

نها مستقلة عن الحكومة مالياً يفة العرب اليوم فتم اختيارها على أساس أأما صح

العدوان، (اتها  وليس هناك تأثير حكومي على سياس وسياسياً، وتمثل الرأي والرأي اآلخر

٢٠١٠.(  

يعود لسببين األول هو ارتباط األخبار وباقي ما اختيار المقاالت الصحفية فذلك وأ

في مضامين هذه األخبار لنشاطات الحكومية والوزارية مع تشابه خرى باالفنون الصحفية األ

 وتحمل ذات السياسية التي غالبا ماتكون مكررةنها تغطي نشاطات وزارة التنمية وخاصة أ

  .المضمون باختالف في الزمان والمكان فقط

فيها مجاالت واسعة لطرح قضايا التنمية السبب الثاني فهو أن المقاالت الصحفية ما أ

 من النخب  سواء كانوا من كتاب تلك الصحف أولسياسية من خالل الكتاب المعروفينا

  .السياسية التي اعتادت الكتابة في الصحف اليومية

، ٢٠٠٩/نيسان/٢٦ وبين ٢٠٠٨/أيار/١٤قاالت المنشورة بين تاريخ ما السبب في اختيار المأ

  :لى فيرجع إ
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ترة خاصة بعد مرور مايقارب خمسة ي هذه الفردني بالتنمية السياسية فزيادة االهتمام األ -١

  .عوام من انطالق عمل وزارة التنمية السياسيةأ

المكلفة بمهمات المدة التي تم اختيارها تمثل مرحلة متوسطة من عمر حكومة الذهبي  -٢

. كتاب التكليف السامي لحكومة الذهبي.(ياسية سها مهام التنمية السسياسية جسام على رأ

 ).للملك عبد اهللا الثانيالموقع  الرسمي 

 في وزارة التنمية ا واضحاعقب تغييرعديل وزاري في نفس حكومة الذهبى أوجود ت -٣

ول مرة في الوزارة وهو المهندس موسى سابق، أل اسية بتعيين وزير حزبي يساريالسي

 .المعايطة

فة عر ، والهدف من ذلك م٢٠٠٧مرور عام تقريبا على نهاية االنتخابات النيابية لعام  -٤

حداث سياسية وطنية مدى ربط الكتاب في الصحف األردنية مواضيع التنمية السياسية بأ

  .كبيرة مثل االنتخابات وغيره

  

سلوب العينة عددا ، لذا فقد تم اختيار أ) ٧٣٠( حجم عينة مجتمع الدراسةوقد بلغ 

ن مجموع يكوعدداً من كل صحيفة لذات المدة وبهذا ) ٢٤(العشوائية المنتظمة بما يعادل 

  .عدداً) ٤٨(عداد مايخضع للتحليل من األ

ن ى صحيفة واحدة لمدة سنة فقد رأى أعل) ستمبل(وبحسب الدراسات التي قام بها 

يادة في حجم ن الزعددا تعطي نفس الغرض وأ) ٤٨-٢٤-١٢-٦(العينات التي هي بحجم 

  ).٤١-٤٠،ص١٩٩٢بن،.(حداث فروق في التنائجى إلتلك العينات اليؤدي إ
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سلوب العينة العشوائية وتم االختيار طبقا لجدول االرقام العشوائية م استخدام أوت

  ).٣٠١،ص٢٠٠٨البياتي،(

شهر بالتساوي وبمقدار عددين لكل شهر لكلتا ذلك تكون العينة موزعة على كل األوب

  )١(الصحيفتين وبشكل متساو كما في الجدول رقم 

  

 )١(الجدول رقم 

  الدراسةتواريخ واعداد الصحف لعينة

 ) العددرقم(العرب اليوم  ) العددرقم(الراي اليوم والشهروالسنة

 3979 ١٣٧٣٤ ٢٠٠٨ أيار  ١٤األربعاء 

 3980 ١٣٧٣٥ ٢٠٠٨يار أ١٥الخميس 

 4012 ١٣٧٦٧ ٢٠٠٨ حزيران١٦اإلثنين 

 4016 ١٣٧٧١ ٢٠٠٨ حزيران٢٠الجمعة 

 4033 ١٣٧٨٨ ٢٠٠٨تموز ٧اإلثنين 

 4040 ١٣٧٩٥ ٢٠٠٨ تموز ١٤اإلثنين 

 4061 ١٣٨١٦ ٢٠٠٨ آب ٤ثنين اإل

 4082 ١٣٨٣٧ ٢٠٠٨ آب ٢٥ثنين اإل

 4090 ١٣٨٤٥ ٢٠٠٨يلول  أ٢الثالثاء 

 4093 ١٣٨٤٨ ٢٠٠٨يلول  أ٥الجمعة 

 4120 ١٣٨٧٥ ٢٠٠٨ول  تشرين األ٥األحد 

 4128 ١٣٨٨٣ ٢٠٠٨ول تشرين األ١٣اإلثنين
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 4151 ١٣٩١٢ ٢٠٠٨تشرين الثاني١١الثالثاء

 4169 ١٣٩٢٤ ٢٠٠٨ تشرين الثاني٢٣د حاأل

 كانون ١٠األربعاء 
 ٢٠٠٨ولاأل

حتجبت عن اإلصدار بسبب ا ١٣٩٤٠
 أول أيام عيد األضحى

 4200 ١٣٩٥٧ ٢٠٠٨ول كانون األ٢٧السبت 

 4224 ١٣٩٨١ ٢٠٠٩ كانون الثاني٢٠الثالثاء

 4225 ١٣٩٨٢ ٢٠٠٩الثاني كانون٢١األربعاء

 4244 ١٤٠٠١ ٢٠٠٩  شباط٩ثنين اإل

 4251 ١٤٠٠٨ ٢٠٠٩  شباط١٦االثنين 

 4278 ١٤٠٣٥  ٢٠٠٩ آذار١٥حد األ

 4287 ١٤٠٤٤ ٢٠٠٩  آذار١٤الثالثاء 

 4308 ١٤٠٦٥ ٢٠٠٩  نيسان١٤الثالثاء 

 4320 ١٤٠٧٧  ٢٠٠٩  نيسان٢٦األحد 

  

ن صحيفة العرب اليوم قد احتجبت عن الصدور في أ) ١(ويتضح من خالل الجدول 

  (*). وذلك بسبب مصادفة هذا التاريخ ألول أيام عيد األضحى٢٠٠٨ول ألا كانون ١٠تاريخ 

  

  

  

  .رشيف في الجامعة األردنيةرشيف وتسلسل االعداد في قسم األتم التاكد من ذلك حسب األ (*)
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  -:أداة الدراسة 

لى نتائج ادرة على الوصول إداة قاستخدمت أداة تحليل المضمون باعتبار أنها أ

يدة في الوقت الذي فشلت فيه بعض أدوات التحليل األخرى في ثية جوتوقعات علمية وبح

  ).٨٧ص .١٩٨٣ ،حسين.(الوصول إلى نتائج مثمرة 

ستخدم تصميم استمارة تحليل مضمون ،ضمت وألغراض البحث وتحقيق أهدافه تم ا

وكما هو مبين في ) ١(فئات كما هو في الملحق )  ١٠(وحدة تحليل موزعة على )  ٤٢(

   ).٢( ارة تحليل المضمون الملحق كشاف استم

  

  

  :وحدة التحليل 

 من أكثر وحدات ت هذه الدراسة على وحدة الموضوع أوالفكرة والتي تعداعتمد

عالم لما لها من نتائج واضحة في تحديد خداما وخاصة في بحوث االتصال واإلالتحليل است

، كلمة  كال( خرى ت األا من قدرة وعلى تناول الوحدايض واألحكام ولما لها أاالتجاهات

، عبد الحميد (، األمر الذي يدفع الباحث إلى الدقة في الوصول للنتائج )والجملة ، والفقرة 

  .)١٤٠ص .١٩٨٣
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ولضمان عدم وقوع البحث في موضوعات متداخلة فقد تم تحديد موضوعات التنمية 

ياسية السياسية ضمن فئات محددة ولمعرفة عدد مرات ظهور موضوعات التنمية الس

  .ي وصحيفة العرب اليوم نشورة بصحيفة الرأوتكرارتها في المقاالت الم

  

  :فئات التحليل 

مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث "تعرف فئات التحليل على أنها 

ها في وصف هذا عدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمبإ

مكانية التحليل ن الموضوعية والشمول، وبما يتيح إنسبة ممكنة م المضمون وتصنيفه بأعلى

  ).٨٨ص ،١٩٨٣ حسين،".(لنتائج بأسلوب سهل وميسورواستخراج ا

ي والعرب اليوم، تم مية السياسية في كل من صحيفة الرأوبعد مراجعة موضوعات التن

  :صنفة كالتالي تحديد الفئات وضبطها بما يساعد على عملية قياسها وعدها وتحليلها وهي م

  

  :فئة الموضوعات  -أوال 

هتمام للموضوعات داخل الوسيلة الكشف عن موضوع المحتوى ومراكز االإلى والتى تهدف 

عبد الحميد (عالمية بحيث يظهر في مدى اهتمام هذه الوسائل بالموضوعات المراد بحثها اإل

  ).١٢١- ١٢٠ ص ١٩٨٣
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 والتي تم فهي موضوعات التنمية السياسيةما الموضوعات المراد بحثها في هذا البحث أ

  : من هذا البحث وهي كالتالي تعريفها في الفصل الثاني

في االنتخابات سواء كانت نيابية أو حزبية أو وما يتعلق بها من مشاركة :  االنتخابات -١/١

  إلخ...و اتحادية نقابية أ

نين األحزاب وأسماء وقوا،  وما يتفرع عنها من مشاركة في األحزاب  :حزاب األ-١/٢

  . حزاباأل

  .المواضيع التي تتحدث عن المواطنة وحقوقها وواجباتها:  حقوق المواطنة -١/٣

  .ندية والنقابات والجمعيات وغيرها كاأل :  مساهمات المجتمع المدني-١/٤

  .لى فكرة الوعي السياسي الدعوة إ: الوعي السياسي -١/٥

فة وحرية النقد فرع عنها من موضوع حرية الصحا يتوما : ي حرية التعبير عن الرأ-١/٦

  .خر والحريات العامة إضافة إلى القبول بالرأي والرأي اآل

  . الموضوعات التي تحدثت عن سيادة القانون واحترام القانون : سيادة القانون-١/٧

  .المواضيع التي تتحدث عن التعددية السياسية :  التعددية السياسية-١/٨

  .المواضيع ذات العالقة بالنشاطات السياسية الشبابية  : باب مشاركة الش-١/٩

  .ة العالقة بالنشاطات السياسية للمرأالمواضيع ذات : ة  مشاركة المرأ-١/١٠

  .نسان الموضوعات التي تناولت حقوق اإل:  نسان حقوق اإل-١/١١
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  . تناولت الديموقراطيةالموضوعات التي  :  الديموقراطية-١/١٢

  .صالح السياسيالموضوعات التي تحدثت عن اإل: ح السياسيصال اإل-١/١٣

و الجمل التي تناولت موضوع وكلمة التنمية السياسية المقاالت أ :  التنمية السياسية-١/١٤

  .بشكل عام

ي تناولت وزارة التنمية وضوعات التالجمل والم :  وزارة التنمية السياسية-١/١٥

  .السياسية

، الكلمة(خرى رة تحكم تناول الباحث للوحدات األفكو الوبما أن وحدة الموضوع أ

فقد قام الباحث بتتبع الموضوعات السابقة ) ١٤٠ص .١٩٨٣،عبد الحميد) (الفقرة،الجملة 

.  ٢٠٠٩/  و نيسان ٢٠٠٨/ي تاريخ أيار نشورة في جريدة العرب اليوم والرأوالمقاالت الم

 وقام بتصنيفها .فقرة أو كلمةذه الموضوعات سواء على شكل موضوع أو والتي تناولت ه

  .ك المقاالت وعد تكرارها في تل

  

مون االتصال بشكل محدد أو ضمني سواء التي يعكسها مض وهي القيم : فئة القيم -ثانيا 

   ).١٧١ص .١٩٨٢.عبد الرحمن . (كانت سلبية أو إيجابية

   .ويقصد به في هذا البحث القيم السياسية

هذه لقيم من خالل مقاالت االتنمية السياسية وهل كانت م الباحث بالتعرف على هذه اوقا

  :ساس المقاالت تحمل قيما إيجابية أم سلبية وتم تصنيفها على أ
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 كاستخدام كلمات أو عبارات ذات قيمة إيجابية مثل ، الدفاع عن حقوق :يجابية إ قيم -٢/١

صالح ، الدمقرطة ،  االهتمام بالتنمية السياسية، اإلحزاب،ام وجهة نظر األحترانسان، اإل

  ...وغيره

و عبارات تدل على قيم سلبية مثل ، التعصب ،الكذب،  استخدام كلمات أ: قيم سلبية -٢/٢

  ... الغش في االنتخابات، خداع الناخبين، قمع الصحفيين، وغيره

ية في نفس يجابية والسلبخدام كل من القيم اإلوهي التي تم فيها است :  قيم مختلطة-٢/٣

  ".ردن ضعيفة رغم وجود تشريعات عادلة وقويةاألحزاب في األ"مثل عبارة الموضوع 

  .ية قيم تذكروهي المقاالت التي لم تحمل أ:   بدون قيم-٢/٤

لى اتجاهات محددة معارضة وهي التي تضع البحث حسب أهدافه إ:  فئة االتجاه -ثالثا

  .)١٢٤-١٢٣ص، ١٩٨٣،عبد الحميد(ومؤيده ومحايدة 

يجابية في ل يؤيد الموضوع الذي غالبا ما يحمل قيما إن كاتب المقابمعنى أ:   فئة مؤيد-٣/١

  .موضوعات التنمية السياسية، كأن يثني على قانون االنتخابات مثال 

جراءات المتعلقة بموضوعات التنمية وفيها يعارض كاتب المقال اإل :  فئة معارض-٣/٢

  .الشخصيات مثال السياسية كمعارضة استغالل حرية الصحافة للطعن ب

  . و معارضالفئة يتم طرح الموضوع طرحا دون إبداء رأي مؤيد أوفي هذه  :   محايد-٣/٣

  . من االتجاهات السابقة  أي ال تحمل أياً :  فئة بدون-٣/٤
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  ).٥،ص١٩٨٢من،عبد الرح (: فئة ارتباط المقال باالحداث -رابعا 

داث المتعلقة حت التنمية السياسية باألكبة مقاالويقصد به موا: حداثفئة مواكبة األ  -٤/١

  .يضا كاالنتخابات وغيره بالتنمية السياسية أ

ويقصد بها تلك المقاالت التي يكتبها الكاتب يتحدث فيها عن  :  فئة غير مواكب-٤/٢

لتنمية السياسية وبذلك ي حدث متعلق بامة السياسية في وقت لم يحدث فيه أموضوعات التني

  .جل حثهم على تبني هذا الموضوع فكرة أو يذكر الناس بالموضوع من أفإنه إما يستبق ال

  

  :فئة الجمهور المستهدف: خامسا 

 سواء كانوا ا الجهة الموجه اليها الرسالة اإلعالمية والتي يتحدث عنها المقالويقصد به

   .)١٨٢-١٨١،صالمرجع السابق( أو جمهورا عاما جمهورا خاصا

  :تهدف في هذه الدراسة مما يليلفت فئة الجمهور المسوقد تأ

   . الجمهور العام-٥/١

و يتحدث عنه المقال مثل النخب وهو الذي يوجه إليه المقال أ :  الجمهور الخاص– ٥/٢

  لخإ..النواب، الصحفيون، الشباب ، المرأة، وزارة التنمية السياسية السياسية ، الحزبيون، 
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  : قناع فئة وسائل اإل-سادسا 

ألسلوب المستخدم من أجل إقناع القارىء باألفكار واآلراء المطروحة  ويقصد فيها ا

عبد الرحمن (ضية حداث التاثير المرجو والذي يؤثر في موقف معين من القفي المقالة وإ

  ).١٩،ص١٩٨٢،

  :وتندرج هذه الوسيلة تحت فئتين 

لة ديم أمثخالل تقديم أدلة واضحة واستشهاد بوقائع وتقمن  : سلوب علمي استخدام أ– ٦/١

اقعية ومن خالل التكرار للموضوع أو الفكرة وتدعيم المقال باألرقام واإلحصائيات والحقائق و

، المرجع السابق (. على مقدماتى وجود تسلسل منطقي وترتيب نتائجلإضافة إ

  ).،ملحق١٧ص

 واضح لدى الكاتب نحو من خالل وجود تحيز : سلوب غير علمي استخدام أ– ٦/٢

نشائي ومع التركيز على ر أو اقتباس غير دقيق مع استخدام األسلوب اإلموضوع دون أخ

ساس العلمي واستخدام المسائل ب القراء، واستخدام التعميم على أالجوانب العاطفية الجتذا

 عند القارىء ألجل  باالحترام سلبي واستخدام األسماء التي تحظىالدينية واستغاللها بشكل

ير صحيحة مع عدم احترام القيم والعادات السائدة والمغاالة في قناع بقضايا غالتضليل واإل

  ).١٢٦،ص١٩٩٢بن،.(استخدام الترغيب والتخويف وغيره من االستخدامات السلبية
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  : ساليب المتبعة فئة األ– بعاسا

ي أساليب تحليلية أم ناقدة أم  ويقصد بها الطرق والوسائل المتبعة لشرح الفكرة وهل ه

  ).٩٤،ص١٩٨٣حسين،..(فكار وغيرهارة عن طرح لألساخرة أم هي عب

  :ساس التالي نيفها في هذه الدراسة على هذا األوقد تم تص

يء بالنقد على تب الفكرة داخل المقال باسلوب ملوفيه يطرح الكا : سلوب ناقد أ– ٧/١

  .موضوع من مواضيع التنمية السياسية

ي لكاتب الساخر الذي يعالج قضية فويقوم به مايعرف في الصحافة با : سلوب ساخر أ-٧/٢

  ).١٨٠،ص١٩٨٥بوزيد ،أ(مجال التنمية السياسية وغيره بأسلوب ساخر ومسل 

سلوب يخلو من كل مظاهر النقد والسخرية ويعالج وهو أ : )متزن(فكار أسلوب طرح أ-٧/٣

المرجع .(الموضوع بشكل متزن وبالشرح والتفسير و بعيدا عن محاولة استفزاز القراء 

  ).ابقالس

ساس مقالة التحليلية والذي يقوم على أسلوب المنبثق من الوهو األ :  اسلوب تحليلي-٧/٤

وضوع بشكل عميق ودقيق ويستخرج اآلراء واالتجاهات مع التنبؤ باألحداث التحليل للم

  .)٢٣٠المرجع السابق ص(المستقبلية 

لسابقة والتي اليمكن ويقصد بها األساليب األخرى غير األساليب ا :  فئة غير ذلك-٧/٥

ساليب المجامالت والتزلف والمديح للشخصيات إدراجها في هذه الدراسة لعدم اإلفادة منها كأ

  ...وغيره 
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 وهي الفئة التي تظهر مدى االهتمام بعرض الموضوع فالدراسات : فئة الموقع -ثامنا 

ة خيريها الصفحة األى تاتي بالمقدمة ومن ثم تلولوجدت أن الصفحة األالتي تمت على القراء 

ن موقع المقالة في الصحيفة يعكس مدى االهتمام ثم الصفحات الوسطى أو الداخلية ، ولذلك فإ

لى درجة اهتمام الصحيفة بموضوع نتباه إفي حال تناول موضوع معين ويمكن من خالله اال

  ).١٠١-١٠٠،ص١٩٨٣حسين،(البحث 

   :لى ثالث فئات وهيالفئة إوعليه فقد تم تصنيف هذه 

ن الصحيفة سواء كانت في الجزء األول أو ولى موهي الصفحة األ: ولى  الصفحة األ– ٨/١

  .و حتى في الملحقالثاني أو الثالث أو الرابع أ

 الصفحات التي تقع بين الصفحة األولى ووهي الصفحة أ :  الصفحة الداخلية– ٨/٢

  .خيرة والصفحة األ

الصحيفة سواء كانت في أي جزء من أجزاء وهي الصفحة آخر  : خيرة الصفحة األ– ٨/٣

  .الصحيفة أو مالحقها

  

  :داة صدق وثبات األ

رائيا ، جديد وتعريف فئات التحليل تعريفا إن تم تحمن أجل تحقيق صدق األداة وبعد أ

لفئات التحليل على عدد من جرائية قام الباحث بعرض أداة التحليل مع التعريفات اإل

لى ذلك من أجل الوقوف على أماكن التعديل إذا احتاجت األداة إاألكاديميين المختصين ، و



86 

ي جدول داة التحليل كما هي فت االستفادة من آرائهم وإرشاداتهم ووضعت في أذلك ، وتم

  ) .١ (إستمارة تحليل المضمون ملحق

ن تم شرح ستعانة بمحللين مستقلين ، وبعد أداة قام الباحث باالوبالنسبة الختبار ثبات األ

. من المقاالت موضوع الدراسة % ١٠تمت عملية التحليل بما نسبته  ستمارة لكل منهما ،اال

ظهرت النتائج بعد وحدات وبالتالي أ) ٩(ي وحدات من أصل وقد اتفق المرمزان على ثمان

  : حسابها وفق معادلة هولستي مايلي

  

  

  

ية خاصة وهي درجة عال%) ٨٨(بلغت ن درجة الثبات عادلة أويتضح من خالل الم

تعد منخفضة واليمكن االعتماد عليها بينما تعد نسبة % ٧٥ن اتفاق المرمزين بنسبة إذاعلمنا أ

  ).٢٢٢،ص١٩٨٣عبد الحميد،(ذات نسبة عالية من الثبات % ٩٠
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  :المعالجة االحصائية للبيانات 

  ءات التالية ساليب واالجرايق أهدافها ، فقد تم استخدام األسئلة الدراسة وتحقلإلجابة على أ

  . التكرارات والنسب المئوية – ١

   )Chi Squire(  اختبار مربع كاي – ٢
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  عـرابـل الـالفص

  ـةج الدراسـائـنت

 .ردنية السياسية التي تناولتها الصحف األموضوعات التنمية ـ 

.ردنية ية السياسية في الصحف األـ القيم التي تحملها موضوعات التنم  

  .ردنية لموضوعات التنمية السياسية التي تحملها الصحف األ االتجاهاتـ

  .حداث التنمية السياسيةـ مواكبة الصحف األردنية أل

   .ـ الجمهور المستهدف

.قناع ـ وسائل اإل  

   .سلوب المتبعـ األ

   .ـ موقع المقال

.ـ حصة وزارة التنمية السياسية   

. ـ مقاالت التنمية السياسية  
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  عـبراـل الـالفص

  ـةج الدراسـائـنت

يتناول البحث في هذا الفصل نتائج دراسة تحليل المضمون ، وسيتم عرض هذه النتائج 

 .وفقا السئلة الدراسة

  :ردنية السياسية التي تناولتها الصحف األ موضوعات التنمية -وال أ

ا ناولتهت موضوعات التنمية السياسية التي ما" الذي نصه األول جابة عن السؤال لإل

حصائية عند فية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إردنية في المقاالت الصحالصحف األ

يعات تم استخراج التوزو" .  الدراسة ؟ حول هذه الموضوعات في عينة) ٠,٠٥(مستوى 

  .يوضح ذلك) ٢(جابة هذا السؤال والجدول التكرارية والنسب المئوية إل

 

  )٢(جدول 

ردنية من السياسية التي تناولتها الصحف األعات التنمية التكرارات والنسب المئوية لموضو
 .حيث عدد تكرارات الموضوع في المقاالت 

 عدد المقاالت

 الموضوع  المجموع  اليومالعرب الرأي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 ١٠,٤٧ ١٨ ٥٠,٠٠ ٩ ٥٠,٠٠ ٩ االنتخابات

 ١٦,٨٦ ٢٩ ٣٧,٩٣ ١١ ٦٢,٠٧ ١٨ األحزاب
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 ٨,١٤ ١٤ ٧,١٤ ١ ٩٢,٨٦ ١٣ المواطنة

سسات ؤم
 ١٤,٥٣ ٢٥ ٢٨,٠٠ ٧ ٧٢,٠٠ ١٨ المجتمع المدني

 ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠ ٠ اسييالوعي الس

 ٨,١٤ ١٤ ٥٠,٠٠ ٧ ٥٠,٠٠ ٧ حرية التعبير

 ٤,٠٧ ٧ ٢٨,٥٧ ٢ ٧١,٤٣ ٥ سيادة القانون

 ١,١٦ ٢ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ٢ التعددية السياسية

 ٢,٩١ ٥ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ٥ مشاركة الشباب

 ٢,٩١ ٥ ٠,٠٠ ٠ ١٠٠,٠٠ ٥ ةأمشاركة المر

 ٩,٨٨ ١٧ ٣٥,٢٩ ٦ ٦٤,٧١ ١١ نسانحقوق اإل

 ١٥,١٢ ٢٦ ٣٤,٦٢ ٩ ٦٥,٣٨ ١٧ قراطيةوالديم

 ٤,٠٧ ٧ ١٤,٢٩ ١ ٨٥,٧١ ٦  السياسياإلصالح

 ١,٧٤ ٣ ٣٣,٣٣ ١ ٦٦,٦٧ ٢ التنمية السياسية

  

السياسية التى نسب المئوية لموضوعات التنمية قيم التكرارات وال) ٢(يبين الجدول 

 ، وباستعراض قيم عدد تكرارات الموضوع في المقاالتردنية من حيث تناولتها الصحف األ

لموضوعات التي تناولتها الصحف األردنية هي موضوعات  يتبين أن أهم اةالنسب المئوي

ديموقراطية بنسبة ويليها موضوعات ال%) ١٦,٨٦(حزاب حيث بلغت نسبتها المئويةاأل

%) ١٤,٥٣(ثم بعد ذلك جاءت موضوعات مؤسسات المجتمع المدني بنسبة %) ١٥,١٢(

نسان بنسبة ثم موضوعات حقوق اإل%) ١٠,٤٧(سبة وحصلت موضوعات االنتخابات على ن

وبعدها  %) ٨,١٤( ويليه موضوعات المواطنة وموضوعات حرية التعبير بنسبة %) ٩,٨٨(
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ثم موضوعات %) ٤,٠٧( صالح السياسي بنسبة ن وموضوعات اإلموضوعات سيادة القانو

ثم موضوعات التنمية %) ٢,٩١(مشاركة الشباب وموضوعات مشاركة المرأة بنسبة 

خيرا فلم وأ%) ١,١٦(تعددية السياسية بنسبة ويليه موضوعات ال%) ١,٧٤( السياسية بنسبة 

 %).٠,٠٠(ها ي نسبة حيث بلغت نسبتياسي على أتحصل موضوعات الوعي الس

عرب اليوم ، فقد حصلت موضوعات األحزاب ي والأما على مستوى صحيفتي الرأ

 في صحيفة العرب اليوم على بينما حصلت%) ٦٢,٠٧( ي على نسبة أعلى في صحيفة الرأ

الديموقراطية فقد حصلت على نسبة أعلى وفيما يتعلق بموضوعات  %).٣٧,٩٣(قل نسبة أ

أما %). ٣٤,٦٢(قل في صيفة العرب اليوم بلغت ابل نسبة أمق%) ٦٥,٣٨(في صحيفة الرأي 

ة الرأي على لها في صحيفمجتمع المدني فقد حصلت على نسبة أعن موضوعات مؤسسات ال

وفيما يتعلق بموضوعات %). ٢٨( في العرب اليوم بلغتقل أنسبةمقابل %) ٧٢(فبلغت 

ما وأ%). ٥٠( اليوم فبلغت يفة العرباالنتخابات فقد تساوت النسبة في صحيفة الراي وصح

فيما يتعلق بموضوعات حقوق اإلنسان فقد حصلت على نسبة أعلى في صحيفة الرأي 

وبالنسبة %). ٣٥,٢٩(صحيفة العرب اليوم فكانت النسبة أقل وبلغت ما في أ%) ٦٤,٧١(

يفة على بكثير من نسبتها في صحواطنة فكانت نسبتها في صحيفة الرأي ألموضوعات الم

%). ٧,١٤(وفي العرب اليوم بلغت النسبة %) ٩٢,٨٦(ي يوم حيث بلغت في الرأالعرب ال

صحيفتين بلغت وفيما يخص موضوعات حرية التعبير فحصلت على نفس النسبة في كلتا ال

على يادة القانون فقد حصلت على نسبة أما يتعلق بموضوعات سفيما أ. لكل صحيفة %) ٥٠(

قل في صحيفة العرب اليوم بلغت  بنسبة أبينما%) ٧١,٤٣(فة الرأي بلغت في صحي

صالح السياسي فكانت النسبة التي حصلت عليها وفيما يخص موضوعات اإل %).٢٨,٥٧(
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ب اليوم قل في صحيفة العروعلى نسبة أ%) ٨٥,٧١(لى حيث بلغت عفي صحيفة الرأي أ

في صلت على نسبة كاملة لى موضوعات مشاركة الشباب فقد حوبالنسبة إ). ١٤,٢٩(بلغت 

ومايخص . يومفي صحيفة العرب ال%) ٠(مقارنة بنسبة %) ١٠٠(ي صحيفة الرأ

%) ٠(ي مقابل في صحيفة الرأ%) ١٠٠(لت على نسبة ة فقد حصموضوعات مشاركة المرأ

مية السياسية فقد حصلت على نسبة وبالنسبة لموضوعات وزارة التن. في صحيفة العرب اليوم

صحيفة العرب اليوم قل في ما حصلت على نسبة أفي%) ٧٥( بلغت يي صحيفة الرأعلى فأ

على نسبة عالية لها في ما موضوعات التنمية السياسية فقد حصلت وأ%). ٢٥(بلغت 

قل في صحيفة العرب اليوم بلغت مقابل نسبة أ%) ٦٦,٦٧(صحيفة الرأي بلغت 

)٣٣,٣٣.(%  

ي صحيفة على النسبة الكاملة فوبما يتعلق بموضوعات التعددية السياسية فحصلت 

عات خيرا فيما يتعلق بموضووأ. في صحيفة العرب اليوم%) ٠(بل مقا%) ١٠٠(ي بلغت الرأ

  .في كلتا الصحيفتين %) ٠(ي نسبة حيث بلغت الوعي السياسي فلم تحصل على أ

حزاب   من خالل التكرارات في صحيفة الرأي أن موضوعات األويتضح

يليها موضوعات ) ١٨(سبة تكرار على ن المجتمع المدني أخذت أوموضوعات مؤسسات

نسان وبعدها موضوعات حقوق اإل) ١٣(نة موضوعات المواط يليها) ١٧(الديموقراطية 

ويليها موضوعات ) ٧(ة التعبير ثم موضوعات حري) ٩(ثم موضوعات االنتخابات ) ١١(

ركة الشباب ويليها موضوعات سيادة القانون وموضوعات مشا) ٦(صالح السياسي اإل

ويليها ) ٣(وثم موضوعات وزارة التنمية السياسية   )٥(ة ت مشاركة المرأوموضوعا
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خيرا موضوعات الوعي وأ) ٢(لتنمية السياسية وموضوعات التعددية السياسية موضوعات ا

  .تكرار) ٠(السياسي 

زاب  حالتكرارات في صحيفة العرب اليوم أن موضوعات األيضا من خالل ويتضح  أ

) ٩(يليها موضوعات الديموقراطية  وموضوعات االنتخابات ) ١١(على نسبة تكرار أخذت أ

وبعدها موضوعات ) ٧(عبير موضوعات حرية التثم موضوعات مؤسسات المجتمع المدني و

 يليها موضوعات المواطنة )٢(ويليها موضوعات سيادة القانون ) ٦(نسان حقوق اإل

ات وزارة التنمية  موضوعصالح السياسي و موضوعات التنمية السياسية ووموضوعات اإل

ت خيرا فقد بلغ عدد تكرار كل من موضوعات مشاركة الشباب وموضوعاوأ) ١(السياسية 

  .تكرار) ٠(موضوعات الوعي السياسي مشاركة المراة وموضوعات التعددية السياسية و

  

 )3(جدول 

لصحيفتان ثر نوع الصحيفة على الموضوعات التي تتناولها انتائج اختبار مربع كاي لبيان أ
  من حيث عدد المقاالت التي تتناول هذه الموضوعات

 الموضوع
مربع 
 كاي

درجات 
  الحرية

 حصائيةالداللةاإل

 ١,٠٠٠  ١ ٠,٠٠ االنتخابات

 ٠,١٩٤  ١ ١,٦٩ حزاباأل

 *٠,٠٠١  ١ ١٠,٢٩ المواطنة

موسسات 
 المجتمع المدني

٠,٠٢٨  ١ ٤,٨٤* 
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 -  - - اسييالوعي الس

 ١,٠٠٠  ١ ٠,٠٠ حرية التعبير

 ٠,٢٥٧  ١ ١,٢٩ سيادة القانون

 ٠,١٥٧  ١ ٢,٠٠ التعددية السياسية

 *٠,٠٢٥  ١ ٥,٠٠ مشاركة الشباب

 *٠,٠٢٥  ١ ٥,٠٠ ةأمشاركة المر

 ٠,٢٢٥  ١ ١,٤٧ نسانحقوق اإل

 ٠,١١٧  ١ ٢,٤٦ قراطيةوالديم

 ٠,٠٥٩  ١ ٣,٥٧ صالح السياسياإل

 ٠,٥٦٤  ١ ٠,٣٣ التنمية السياسية

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤لية عند مستوى قيمة مربع كاي الجدو

  

حيفتان فقد استخدم اختبار ولبيان الفروق في طبيعة الموضوعات التي تناولتها الص

نه ال توجد فروق ذات داللة حيث يتبين أ) ٣( نتائجه في الجدول ي الموضحةمربع كا

اولها موضوعات التي يتم تنمن حيث طبيعة ال) العرب اليومالرأي و(إحصائية بين الصحيفتين 

 باستثناء وجود فروق في موضوع )٠,٠٥(كبر من وذلك ألن قيم مستوى الداللة كان أ

ركة المرأة حيث بلغت قيمة المواطنة ومؤسسات المجتمع المحلي ومشاركة الشباب ومشا

وتعد قيم مستوى ) ٥,٠و  ٥,٠ و ٤,٨٤ و ١٠,٢٩(ي المحسوبة لهذه المواضيع مربع كا

 ).٠,٠٥(قل من اضيع دالة إحصائيا ألنها أذه الموالداللة المحسوبة له
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  :ردنية ات التنمية السياسية في الصحف األ القيم التي تحملها موضوع-ثانيا 

ردنية عن ما القيم التي حملتها الصحف األ"  السؤال الثاني والذي نصه لإلجابة عن

ئية عند حصا؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إموضوعات التنمية السياسية في مقاالتها 

يعات التكرارية تم استخراج التوزو". ه القيم في عينة الدراسة ؟حول هذ) ٠,٠٥(مستوى 

  .يوضح ذلك) ٤(جابة هذا السؤال والجدول والنسب المئوية إل

  

  )٤(جدول 

ردنية لموضوعات التنمية وية للقيم التي تتبناها الصحف األ التكرارات والنسب المئ
  السياسية في مقاالتها

  المجموع  العرب اليوم  الرأي
  القيم

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 ٣٢,٩٥ ٢٩ ١٧,٢٤ ٥ ٨٢,٧٦ ٢٤ يجابيةإ

 ٤٣,١٨ ٣٨ ٤٢,١١ ١٦ ٥٧,٨٩ ٢٢ سلبية

 ١٨,١٨ ١٦ ٤٣,٧٥ ٧ ٥٦,٢٥ ٩ مختلطة

دون 
 قيمتناول 

٥,٦٨ ٥ ٤٠ ٢ ٦٠ ٣ 

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع
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ردنية ئوية للقيم التي حملتها الصحف األقيم التكرارات والنسب الم) ٤(يبين الجدول 

قيم السلبية كانت أعلى القيم التي ن الة السياسية وباستعرض النسب يتبن ألموضوعات التنمي

  .%)٤٣,١٨(حماتها الصحف األردنية وبنسبة 

%) ١٨,١٨(ة نسبة للقيمة المختلطفيما كانت ال%) ٣٢,٩٥(بية بنسبة يجاتلتها القيم اإل

  %).٥,٦٨(ل نسبة وبلغت خيرا فقد كانت النسبة لدون تناول قيم اقوأ

بية على نسبة يجاالعرب اليوم ، فقد حصلت القيم اإلي وأما على مستوى صحيفتي الرأ

قل في بينما حصلت القيم اإليجابية على نسبة أ%) ٨٢,٧٦(غت ي بلعالية في صحيفة الرأ

لقيم السلبية فقد سجلت صحيفة الرأي ما على صعيد اأ). ١٧,٢٤(حيفة العرب اليوم بلغت ص

%). ٤٢,١١(قل بلغت ما سجلت صحيفة العرب اليوم قيمة أفي%) ٥٧,٨٩(على بلغت قيمة أ

مقارنة %) ٥٦,٢٥(فيما يتعلق بالقيم المختلطة فقد أخذت صحيفة الرأي نسبة أعلى بلغت و

لم تحمل قيما فقد  المقاالت التي ماأ%). ٤٣,٧٥(فة العرب اليوم بلغت قل في صحيبنسبة أ

رب اليوم قد وكانت صحيفة الع%) ٦٠(على بلغت حصلت صحيفة الرأي منها على نسبة أ

  %).   ٤٠(قل بلغت حصلت منها على نسبة أ

على  من خالل التكرارات في صحيفة الرأي أن القيم اإليجابية حصلت على أويتضح

  .تكرار) ٣(خيرا بدون قيم وأ) ٩(لقيم المختلطة ثم ا) ٢٢(بية يليها القيم السل) ٢٤(تكرار 

 اليوم فيتضح من خالل التكرارات أن القيم السلبية ما بالنسبة لصحيفة العرب وأ

خيرا بدون وأ) ٥(ثم القيم اإليجابية ) ٧( القيم المختلطة يليه) ١٦(على تكرار حصلت على أ

  . تكرار) ٢(قيم 
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  )٥( جدول
ثر نوع الصحيفة على القيم التي تتبناها الصحيفتان في أنتائج اختبار مربع كاي لبيان 

  مقاالتها

 القيم
مربع 

 يكا
درجات 
  الحرية

الداللة 
 ةاإلحصائي

 *٠,٠٠٥ ١ ٧,٩٥ يجابيةإ

 *٠,٠٠٠ ١ ١٣,٩٥ سلبية

 *٠,٠١٢ ١ ٦,٢٥ مختلطة

 ٠,١٩٢ ١ ١,٧٠ بدون

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 

  

 اليوم فقد استخدم اختبار ي والعربفي القيم التي تغطيها صحيفتا الرأولبيان الفروق 

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية حيث يتبين أ) ٥(ي الموضحة نتائجه في الجدول مربع كا

وذلك ألن قيم  قيم التي يتم تناولها في المقالمن حيث ال) الرأي والعرب اليوم(ن الصحيفتين بي

ي عدم تناول القيم في  باستثناء عدم وجود فروق ف)٠,٠٥(ن قل ممستوى الداللة كان أ

وتعد قيمة  ) ١,٧٠(ي المحسوبة لعرب اليوم حيث بلغت قيمة مربع كاي واصحيفتي الرأ

  .)٠,٠٥( من لمحسوبة غير دالة إحصائيا ألنها أكبرمستوى الداللة ا
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  : السياسيةردنية لموضوعات التنميةتي تحملها الصحف األ االتجاهات ال–ثالثا 

 االتجاهات التي حملتها الصحف همما أ"  السؤال الثالث والذي نصه لإلجابة عن

 ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت ردنية في مقاالتها عن موضوعات التنمية السياسيةاأل

 تم استخراج ".التجاهات في عينة الدراسة ؟حول هذه ا) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى إ

  .يوضح ذلك) ٦(جابة هذا السؤال والجدول نسب المئوية إليعات التكرارية والالتوز

 

  ) ٦(جدول 

ردنية لموضوعات التنمية  لالتجاهات التي حملتها الصحف األالتكرارات والنسب المئوية
  السياسية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي
  االتجاهات

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 ٤٢,٠٥ ٣٧ ٢١,٦٢ ٨ ٧٨,٣٨ ٢٩ مؤيد

 ٣٤,٠٩ ٣٠ ٣٦,٦٧ ١١ ٦٣,٣٣ ١٩ معارض

 ٩,٠٩ ٨ ٦٢,٥ ٥ ٣٧,٥ ٣ محايد

 ٩,٠٩ ٨ ٣٧,٥ ٣ ٦٢,٥ ٥ مختلط

 ٥,٦٨ ٥ ٦٠ ٣ ٤٠ ٢  بدون

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع

  

 التي حملتها الصحف قيم التكرارات والنسب المئوية لالتجاهات) ٦(يبين الجدول

ن االتجاهات المؤيدة كانت السياسية وباستعراض النسب يتبين أ ردنية لموضوعات التنميةاأل
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تجاهات تلتها اال) .٪٤٢,٠٥(ردنية وبنسبة  االتجاهات التي حملتها الصحف األأعلى

تجاهات المختلطة ثم جاءت بعدها االتجاهات المحايدة واال) . ٪٣٤,٠٩(المعارضة بنسبة 

%) ٥,٦٨(انت النسبة لفئة بدون اتجاهات  وأخيرا فقط ك%) .٩,٠٩( بنفس النسبة حيث بلغتا

  . قل بين النسب وهي األ

أما على مستوى صحيفتي الرأي والعرب اليوم ، فقد حصلت االتجاهات المؤيدة على 

بينما حصلت االتجاهات المؤيدة على نسبة أقل في %) ٧٨,٣٨(نسبة عالية في صحيفة الرأي 

  %) .٢١,٦٢(صحيفة العرب اليوم بلغت 

أعلى بلغت عيد االتجاهات المعارضة فقد سجلت صحيفة الرأي نسبة أما على ص

  %) . ٣٦,٦٧(فة العرب اليوم نسبة أقل بلغت فيها سجلت صحي%) ٦٣,٣٣(

وبالنسبة لالتجاهات المحايدة فقد حصلت صحيفة العرب اليوم على أعلى نسبة بلغت 

  %). ٣٧,٥(بينما كانت نسبة صحيفة الرأي أقل حيث بلغت %) ٦٢,٥(

على بلغت  حصلت صحيفة الرأي على النسبة األفيما يتعلق باالتجاهات المختلطة فقدو

  %).٣٧,٥(مقابل نسبة أقل للعرب اليوم بلغت %) ٦٢,٥(

 نسبة فيها بلغت ت فقد حصلت العرب اليوم على أعلىتجاهاأما عن المقاالت التي بدون ا

  %) . ٤٠(في حين كانت نسبة صحيفة الرأي أقل بنسبة %) ٦٠(
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هات المؤيدة حصلت على ويتضح من خالل التكرارات في صحيفة الرأي أن االتجا

ثم ) ٥(ثم االتجاهات المختلطة ) ١٩(يليها االتجاهات المعارضة ) ٢٩(أعلى تكرار 

  . تكرار ) ٢(ثم وأخيرا بدون  اتجاهات ) ٣(االتجاهات المحايدة 

ن االتجاهات ارات أ اليوم فيتضح من خالل التكروأما بالنسبة لصحيفة العرب

ثم االتجاهات ) ٨(يليها االتجاهات المؤيدة ) ١١(المعارضة حصلت على أعلى تكرار 

  ) .٣(وأخيرا فقد حصلت االتجاهات المختلطة وبدون اتجاهات على أقل تكرار ) ٥(المحايدة 

  

  )٧(جدول 

لرأي ا(ثر نوع الصحيفة على االتجاهات في الصحيفة  أي لبياننتائج اختبار مربع كا
  )والعرب اليوم

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية يمربع كا االتجاهات

 *٠,٠٠٢ ١,٠٠ ٩,٤٢ مؤيد

 *٠,٠٠٣ ١,٠٠ ٩,١٣ معارض

 *٠,٠١١ ١,٠٠ ٦,٥٠ محايد

 ٠,١١٤ ١,٠٠ ٢,٥٠ مختلط

 ٠,٠٥٤ ١,٠٠ ٣,٧٠  بدون

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 

  

 اليوم فقد استخدم اهات التي تغطيها صحيفتا الرأي والعربولبيان الفروق في االتج

نه توجد فروق ذات داللة حيث يتبين أ) ٧(ي الموضحة نتائجه في الجدول اختبار مربع كا
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ى ن قيم مستومن حيث االتجاهات وذلك أل) الرأي والعرب اليوم(ن الصحيفتين إحصائية بي

 فروق في فئة المختلط وفئة المقاالت التي  باستثناء عدم وجود) ٠,٠٥(قل من الداللة كان أ

 )٢,٥٠(بدون اتجاه في صحيفتي الرأي والعرب اليوم حيث بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة 

  .)٠,٠٥( من لمحسوبة غير دالة إحصائيا ألنها أكبر وتعد قيمة  مستوى الداللة ا)٣,٧٠(و 

  

  : حداث التنمية السياسية مواكبة الصحف األردنية أل–رابعا 

حداث ما هو مدى مواكبة الصحف األردنية أل"  السؤال الرابع والذي نصه لإلجابة عن

) ٠,٠٥(؟ وهل توجد فروق ذات دالالت احصائية عند مستوى في مقاالتها التنمية السياسية 

تم استخراج التوزيعات التكرارية والنسب  ". حول مواكبة المقال لالحداث في عينة الدراسة ؟

  .يوضح ذلك) ٨(بة هذا السؤال والجدول المئوية الجا

  )٨(جدول 

 التكرارات والنسب المئوية لمواكبة المقال الصحفي في الصحف االردنية الحداث التنمية 
  السياسية

  المجموع  العرب اليوم  الرأي
  المواكبة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 ٧٦,١٤ ٦٧ ٣٧,٣١ ٢٥ ٦٢,٦٩ ٤٢ مواكب

 ٢٣,٨٦ ٢١ ٢٣,٨١ ٥ ٧٦,١٩ ١٦ مواكبغير 

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع
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ئوية لمواكبة المقال في الصحف األردنية التكرارات والنسب الم) ٨(يبين الجدول 

ث أخذت أعلى نسبة حداث التنمية السياسية وباستعراض النسب يتبين أن فئة المواكبة لالحداأل

مقارنة بفئة غير مواكبة والتي حصلت على %) ٧٦,١٤(ردنية حيث بلغت في الصحف األ

  %) . ٢٣,٨٦(نسبة أقل بلغت 

أما على مستوى صحيفتي الرأي والعرب اليوم ، فقد حصلت فئة مواكب على أعلى 

بينما حصلت فئة مواكب على نسبة أقل في %) . ٦٢,٦٩(نسبة لها في صحيفة الرأي بلغت 

  %) . ٣٧,٣١(صحيفة العرب اليوم بلغت 

على نسبها في صحيفة الرأي أيضا بلغت بة لفئة غير مواكب فقد حصلت على ألنسوبا

  %) . ٢٣,٨١(وأقل نسبة لها في صحيفة العرب اليوم بلغت %) ٧٦,١٩(

ويتضح من خالل التكرارات في صحيفة الرأي أن فئة مواكب حصلت على أعلى 

  ) . ١٦(بينما حصلت فئة غير مواكب على أقل تكرار ) ٤٢(تكرار 

ما بالنسبة لصحيفة العرب اليوم فيتضح من خالل التكرارات أن فئة مواكب حصلت أ

  ) .٥(وبينما حصلت فئة غير مواكب على أقل تكرار ) ٢٥(على أعلى تكرار 
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  )٩(جدول

  ثر نوع الصحيفة على مواكبة المقال لألحداثنتائج اختبار مربع كاي لبيان أ

 يمربع كا المواكبة
درجات 
  الحرية

 لة اإلحصائيةالدال

 *٠,٠٠٠ ١,٠٠ ٢٠,٨١ مواكب

 *٠,٠٢٢ ١,٠٠ ٥,٢٦ غير مواكب

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 

ردنية فقد في لألحداث التي تغطيها الصحف األولبيان الفروق في مواكبة المقال الصح

ه توجد فروق ذات نحيث يتبين أ) ٩(ي الموضحة نتائجه في الجدول ع كااستخدم اختبار مرب

من حيث مواكبة المقال لألحداث وذلك ) الرأي والعرب اليوم(ن الصحيفتين داللة إحصائية بي

  ). ٠,٠٥(قل من ألن قيم مستوى الداللة كان أ

  

  : الجمهور المستهدف -خامسا

 خالل المقال من هو الجمهور المستهدف من"  السؤال الخامس والذي نصه لإلجابة عن

حصائية عند مستوى نية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إردحف األالصحفي في الص

يعات التكرارية تم استخراج التوزو ".لمستهدف في عينة الدراسة ؟ حول الجمهور ا) ٠,٠٥(

  .يوضح ذلك) ١٠(جابة هذا السؤال والجدول والنسب المئوية إل
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  ) ١٠(جدول 

  ردنيةال الصحفي في الصحف األالتكرارات والنسب المئوية للجمهور المستهدف في المق

  المجموع  العرب اليوم  الرأي
  الجمهور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 ٦٥,٩١ ٥٨ ٣٩,٦٦ ٢٣ ٦٠,٣٤ ٣٥ خاص

 ٣٤,٠٩ ٣٠ ٢٣,٣٣ ٧ ٧٦,٦٧ ٢٣ عام

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع

  

ستهدف في المقال الصحفي ر المالتكرارات والنسب المئوية للجمهو) ١٠(يبين الجدول 

ردنية صل على أعلى نسبة له في الصحف األردنية وتبين أن الجمهور الخاص حللصحف األ

قل بلغت ا حصل الجمهور العام في الصحف األردنية على نسبة أبينم%) ٦٥,٩١(بلغت 

)٣٤,٠٩ .(%  

 له في صل الجمهور الخاص على أعلى نسبةأما على مستوى الصحيفتين فقد ح

   .%)٦٠,٣٤(صحيفة الرأي 

وبينما حصل %) ٣٩,٦٦(بينما حصل على نسبة أقل في صحيفة العرب اليوم بلغت 

وحصل الجمهور العام على %) ٧٦,٦٧(الجمهور العام على نسبة أعلى في الرأي بلغت 

  %) .٢٣,٣٣(نسبة أقل في صحيفة العرب اليوم بلغت 

مهور الخاص حصل على أعلى ن الجمن خالل التكرار في صحيفة الرأي أ ويتضح 

  ) .٢٣(بينما حصل الجمهور العام على أقل تكرار ) ٣٥(تكرار 
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) ٢٣( بينما في صحيفة العرب اليوم فقد حصل الجمهور الخاص على أعلى تكرار 

  ) .٧(وحصل الجمهور العام على أقل تكرار 

  

  )١١(جدول

  لمستهدفثر نوع الصحيفة على الجمهور اختبار مربع كاي لبيان أنتائج ا

 يمربع كا الجمهور
درجات 
  الحرية

 الداللة اإلحصائية

 ٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٩,٤٨ عام

 ٠,٠٠٦ ١,٠٠ ٧,٥٣ خاص

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 

ي الموضحة نتائجه كاولبيان الفروق في الجمهور المستهدف  فقد استخدم اختبار مربع 

الرأي (د فروق ذات داللة إحصائية بين الصحيفتين نه توجحيث يتبين أ) ١١(في الجدول 

قل من من حيث استهداف الجمهور وذلك ألن قيم مستوى الداللة كان أ)  اليوم والعرب

)٠,٠٥.(  

  

  :قناع  وسائل اإل–سادسا 

ائل اإلقناع في الصحف كيف كانت وس" الذي نصه لإلجابة عن السؤال السادس 

ضوعات التنمية السياسية ؟ وهل توجد فروق ذات ردنية من خالل المقاالت لشرح مواأل
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تم ولقد ". حول هذه الوسائل في عينة الدراسة ؟) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى دالالت إ

  يوضح ذلك) ١٢(جابة هذا السؤال والجدول يعات التكرارية والنسب المئوية إلاستخراج التوز

  

  )١٢(جدول 

مستخدمة في المقاالت لشرح عملية التنمية  التكرارات والنسب المئوية لوسيلة اإلقناع ال
  السياسية

وسيلة   المجموع  العرب اليوم  الرأي
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  اإلقناع

 ٣٨,٦٤ ٣٤ ٥٢,٩٤ ١٨ ٤٧,٠٦ ١٦  علمية

 ١٥,٩١ ١٤ ٢١,٤٣ ٣ ٧٨,٥٧ ١١  غير علمية

 ٢٣,٨٦ ٢١ ٩,٥٢٤ ٢ ٩٠,٤٨ ١٩ مختلطة

 ٢١,٥٩ ١٩ ٣٦,٨٤ ٧ ٦٣,١٦ ١٢ أخرى

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع

  

قيم التكرارات والنسب المئوية لوسيلة اإلقناع المستخدمة في ) ١٢(يبين الجدول 

على على أقناع العلمية قد حصلت ح عملية التنمية السياسية وتبين أن وسائل اإلالمقاالت لشر

ثم وسائل إقناع %) ٢٣,٨٦(طة بنسبة مختلقناع التليها وسائل اإل%) ٣٨,٦٤(بة بلغت نس

  %). ١٥,٩١(قل نسبة بلغت وأخيرا وسائل اإلقناع غير العلمية بأ%) ٢١,٥٩(أخرى بنسبة 
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قناع العلمية على أعلى نسبة في توى الصحيفتين فقد حصلت وسائل اإلما على مسأ

غت بينما حصلت على أقل نسبة في صحيفة الرأي بل) ٥٢,٩٤(صحيفة العرب اليوم بلغت 

)٤٧,٠٦. (%  

%) ٩٠,٤٨(ساليب المختلطة على أعلى نسبة لها في صحيفة الرأي بلغت  وحصلت األ

  %) .٩,٥٢٤(وأقل نسبة لها في صحيفة العرب اليوم بلغت 

ساليب األخرى على أعلى نسبة لها في صحيفة الرأي بلغت بينما حصلت فئة األ

وأخيرا %) ٣٦,٨٤(لغت أقل ببينما في صحيفة العرب اليوم حصلت على نسبة %) ٦٣,١٦(

%) ٧٨,٥٧(ساليب غير العلمية على أعلى نسبة لها في صحيفة الرأي بلغت فقد حصلت األ

  %) .٢١,٤٣(وأقل نسبة لها في صحيفة العرب اليوم بلغت 

ى ساليب المختلطة حصلت عل التكرارات في صحيفة الرأي أن األويتضح من خالل

وأخيرا ) ١٢(ثم األساليب األخرى ) ١٦(ب العلمية تليها األسالي) ١٩(أعلى نسبة تكرار 

  .تكرار ) ١١(ساليب غير العلمية األ

ة أخذت ساليب العلميب اليوم يتضح من خالل التكرارات أن األبالنسبة لصحيفة العر

ساليب وأخيرا األ) ٣(ساليب غير العلمية ثم األ) ٧(خرى تليها األساليب األ) ١٨(أعلى تكرار 

  .رار تك) ٢(المختلطة 
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  )١٣(جدول

  ثر نوع الصحيفة على وسيلة اإلقناع المستخدمةنتائج اختبار مربع كاي لبيان أ

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية يمربع كا وسيلة اإلقناع

 *٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٩,١٢  علمية

 ٠,٠٥٩ ١,٠٠ ٣,٥٧  غير علمية

 *٠,٠٠٧ ١,٠٠ ٧,٢٦ مختلطة

 *٠,٠١٦ ١,٠٠ ٥,٨٢ أخرى

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤ي الجدولية عند مستوى قيمة مربع كا

ستخدمة في الصحيفتين فقد استخدم اختبار مربع قناع المولبيان الفروق في وسائل اإل

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حيث يتبين أ) ١٣(ي الموضحة نتائجه في الجدول كا

 وذلك ألن قيم مستوى من حيث الوسيلة المستخدمة لإلقناع ) مالرأي والعرب اليو(الصحيفتين 

باستثناء قيمة مربع كاي المحسوبة للوسائل غير العلمية والتي ) ٠,٠٥(قل من الداللة كان أ

كبر حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كان أ) ٣,٥٧(بلغت فيها 

  .) ٠,٠٥(من 

  

  :سلوب المتبع  األ–سابعا 

ساليب المتبعة في شرح مقاالت التنمية ما األ"  نصه الذيلإلجابة عن السؤال السابع 

ساليب حول هذه األ)  ٠,٠٥(ية عند مستوى حصائسية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إالسيا
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وية إلجابة هذا السؤال تم استخراج التوزيعات التكرارية والنسب المئو ". في عينة الدراسة ؟

  .يوضح ذلك) ١٤(والجدول

  

  )١٤(جدول 

ت والنسب المئوية لطبيعة األسلوب المستخدم في المقاالت لشرح موضوعات  التكرارا
   التنمية السياسية

طبيعة   المجموع  العرب اليوم  الرأي
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األسلوب

 ٣٥,٢٣ ٣١ ٣٥,٤٨ ١١ ٦٤,٥٢ ٢٠  ناقد

 ٤,٥٥ ٤ ٥٠ ٢ ٥٠ ٢  ساخر

 ٤٤,٣٢ ٣٩ ٢٥,٦٤ ١٠ ٧٤,٣٦ ٢٩ متزن

 ٧,٩٥ ٧ ٧١,٤٣ ٥ ٢٨,٥٧ ٢  تحليلي

 ٧,٩٥ ٧ ٢٨,٥٧ ٢ ٧١,٤٣ ٥ خرىأ

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع

  

قيم التكرارات والنسب المئوية لطبيعة األسلوب المستخدم في ) ١٤(يبين الجدول 

مية السياسية وتشير النسب إلى أن أسلوب طرح األفكار حصل على المقاالت لشرح عملية التن

لذي حصل سلوب الناقد ايليه األ%) ٤٤,٣٢(نية بنسبة بلغت ردعلى نسبة له في الصحف األأ

 متشابهة بلغت خرى بنسبةثم األسلوب التحليلي واألساليب األ%) ٣٥,٢٣(على نسبة 

  %) .٤,٥٥(سلوب الساخر حيث بلغت نسبته وأخيرا األ%) ٧,٩٥(
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على أعلى مستوى له في فكار  وعلى مستوى الصحيفتين فقد حصل أسلوب طرح األ

اليوم قل نسبة له في صحيفة العرب بينما حصل على أ%) ٧٤,٣٦(ي بنسبة صحيفة الرأ

يفة الرأي على نسبة له في صحوبالنسبة لألسلوب الناقد فقد حصل على أ%) ٢٥,٤٦(بلغت 

وأما %) . ٣٥,٤٨(ب اليوم بلغت قل نسبة في صحيفة العرعلى أ وحصل%) ٦٤,٥٢(بلغت 

%) ٧١,٤٣(يفة العرب اليوم بلغت على نسبة في صحلتحليلي فقد حصل على أاألسلوب ا

  %) .٢٨,٥٧(قل نسبة له في صحيفة الرأي بلغت وأ

 وبالنسبة لألساليب األخرى فقد حصل في صحيفة الرأي على أعلى نسبة بلغت 

  %) .٢٨,٥٧(قل نسبة له في صحيفة العرب اليوم بلغت وأ%) ٧١,٤٣(

لوب الساخر على نسبة متساوية في كل من صحيفة الرأي س وأخيرا فقد حصل األ

  .لكل صحيفة %)  ٥٠( اليوم بنسبة وصحيفة العرب

حصل على فكار  خالل التكرارات في صحيفة الرأي أن أسلوب طرح األويتضح من

ثم أخيرا كل من ) ٥(ثم األساليب األخرى ) ٢٠(ناقد سلوب اليليه األ) ٢٩(أعلى تكرار 

  .لكل منها ) ٢(سلوب الساخر  واألاألسلوب التحليلي

 اليوم فيتضح من خالل التكرارات أن األسلوب الناقد حصل  وبالنسبة لصحيفة العرب

وأخيرا ) . ٥(ثم األسلوب التحليلي ) ١٠(يليه أسلوب طرح األفكار ) ١١(على أعلى تكرار 

  .لكل منها ) ٢(خرى لوب الساخر واألساليب األساأل
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  )١٥(جدول

  ثر نوع الصحيفة على طبيعة األسلوب المستخدمر مربع كاي لبيان أنتائج اختبا

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية يمربع كا طبيعة األسلوب

 *٠,٠٠٣ ١,٠٠ ٩,١١  ناقد

 ٠,١٥٧ ١,٠٠ ٢,٠٠  ساخر

 *٠,٠٠٢ ١,٠٠ ٩,٧٦ متزن

 *٠,٠٠٥ ١,٠٠ ٧,٧٩  تحليلي

 ٠,١٨١ ١,٠٠ ١,٧٩ خرىأ

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤ مستوى قيمة مربع كاي الجدولية عند

  

مة في تناول المقاالت في الصحيفتين فقد ساليب المستخدولبيان الفروق في طبيعة األ

نه توجد فروق حيث يتبين أ) ١٥(ي الموضحة نتائجه في الجدول استخدم اختبار مربع كا

ك من حيث األسلوب المستخدم وذل) الرأي والعرب اليوم(ن الصحيفتين ذات داللة إحصائية بي

ستثناء قمة مربع كاي المحسوبة لألسلوب با) ٠,٠٥(قل من ألن قيم مستوى الداللة كان أ

تيب حيث تعد هذه على التر) ١,٧٩(و ) ٢,٠٠(خرى والتي بلغت فيها الساخر واألساليب األ

  ). ٠,٠٥(كبر من م مستوى الداللة لهذين األسلوبين كان أن قيالقيم غير دالة إحصائيا أل
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  :قع المقال  مو–ثامنا 

ت التنمية السياسية في الصحف  موقع مقاالما"  السؤال الثامن والذي نصه لإلجابة عن

حول موقع المقال ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى نية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إرداأل

جابة هذا السؤال يعات التكرارية والنسب المئوية إلتم استخراج التوزو ". في عينة الدراسة ؟

  .يوضح ذلك) ١٦(جدول وال

  )١٦(جدول 

    ردنيةت التنمية السياسية في الصحف األ التكرارات والنسب المئوية لموقع مقاال

موقع   المجموع  العرب اليوم  الرأي
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المقال

صفحة 
 ٢,٢٧ ٢ ٥٠ ١ ٥٠ ١  أولى

صفحة 
 ٧٥ ٦٦ ٣٤,٨٥ ٢٣ ٦٥,١٥ ٤٣  داخلية

صفحة 
 ٢٢,٧٣ ٢٠ ٣٠ ٦ ٧٠ ١٤ أخيرة

 ١٠٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨  المجموع

  

ت التنمية السياسية في قيم التكرارات والنسب المئوية لموقع مقاال) ١٦(يبين الجدول 

على نسبة من في الصحف األردنية أخذت أن الصفحات الداخلية الصحف األردنية وتبين أ

تليها الصفحات األخيرة بنسبة %) ٧٥(حيث بلغت  حيث موقع مقاالت التنمية السياسية

  %) .٢,٢٧(ولى حيث بلغت نسبتها وأخيرا الصفحات األ%) ٢٢,٧٣(
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 فقد حصلت الصفحات الداخلية ما على مستوى صحيفة الرأي وصحيفة العرب اليومأ

قل من ذلك في وحصلت على أ%) ٦٥,١٥( الرأي بلغت  لها في صحيفةعلى أعلى نسبة

على نسبة لها بينما حصلت الصفحات األخيرة على أ%) ٣٤,٨٥ (ليوم بنسبةصحيفة العرب ا

%) ٣٠( صحيفة العرب اليوم بلغت قل فيمقارنة بنسبة أ%) ٧٠( الرأي بلغت في صحيفة

ولى في كل من صحيفتي الرأي والعرب اليوم على نفس وأخيرا فقد حصلت الصفحة األ

  . لكل منهما %) ٥٠(النسبة بلغت 

صفحة الداخلية أخذت أعلى تكرار ن الل التكرار في صحيفة الرأي أمن خالويتضح 

  ) . ١(ولى وأخيرا الصفحة األ) ١٤(تليه الصفحة األخيرة ) ٤٣(

ية أخذت ن الصفحة الداخل اليوم فيتضح من خالل التكرارات أوبالنسبة لصحيفة العرب

  . تكرار ) ١ (ولىثم أخيرا الصفحات األ) ٦(ثم الصفحات األخيرة ) ٢٣(أعلى تكرار 

  

  )١٧(جدول

  ثر نوع الصحيفة على موقع المقالنتائج اختبار مربع كاي لبيان أ

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية يمربع كا موقع المقال

 ٠,٣١٧ ١,٠٠ ١,٠٠  صفحة أولى

 *٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٩,٠٦  صفحة ثانية

 *٠,٠٢٣ ١,٠٠ ٥,٢٠ صفحة ثالثة

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 
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ي  في الصحيفتين فقد استخدم اختبار مربع كاولبيان الفروق في مواقع المقاالت

نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين حيث يتبين أ) ١٧(الموضحة نتائجه في الجدول 

من حيث موقع المقال وذلك ألن قيم مستوى الداللة كان )  اليومالرأي والعرب(الصحيفتين 

) ١,٠٠(ولى والتي بلغت فيها يمة مربع كاي المحسوبة للصفحة األ باستثناء ق)٠,٠٥(قل من أ

   ).٠,٠٥(كبر من حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كان أ

  

  : حصة وزارة التنمية السياسية –تاسعا 

 تلك ما حصة وزارة التنمية السياسية من" الذي نصه لإلجابة عن السؤال التاسع 

حول حصة الوزارة ) ٠,٠٥(حصائية عند مستوى الت ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إالمقا

يعات التكرارية والنسب المئوية تم استخراج التوزو". من تلك المقاالت في عينة الدراسة ؟

  .يوضح ذلك) ١٨(جابة هذا السؤال والجدول إل

  )١٨(جدول 

 السياسية في الصحف ةتغطي وزارة التنميالتكرارات والنسب المئوية للموضوعات التي 
  ردنية من حيث عدد المقاالت التي تناولت هذه الموضوعاتاأل

 عدد المقاالت

  المجموع  اليومالعرب الرأي
 الموضوع

 
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 ١٠٠ ٤ ٢٥,٠٠ ١ ٧٥,٠٠ ٣ وزارة التنمية
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رة ات والنسب المئوية للموضوعات التي تغطي وزاقيم التكرار) ١٨(يبين الجدول 

ن نسبة المقاالت ة من حيث عدد المقاالت حيث تبين أردنيالتنمية السياسية في الصحف األ

من مقاالت التنمية السياسية وهي نسبة %) ٤,٥(التي تناولت وزارة التنمية السياسية بلغت 

  . منخفضة 

ارة التنمية السياسية ت التي تناولت وزوعلى صعيد صحيفة الرأي فقد حصلت المقاال

زارة وحصلت المقاالت التي تناولت و%) ٧٥(على بلغت على نسبة أ) ٢٢(حسب الجدول 

  %).٢٥(قل في صحيفة العرب اليوم بلغت التنمية السياسية على نسبة أ

ن المقاالت التي تناولت وزارة التنمية السياسية في ث التكرارات يتضح أ من حي

  .تكرارات ) ٣(أي بلغت صحيفة الر

 بينما كانت التكرارات في صحيفة العرب اليوم للمقاالت التي تناولت وزارة التنمية 

  .تكرار ) ١(السياسية 

  ) ١٩(جدول 

لمتعلقة بوزارة ثر نوع الصحيفة على تغطية المواضيع انتائج اختبار مربع كاي لبيان أ
  اول هذ الجانب من حيث عدد المقاالت التي تتنالتنمية السياسية

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية كايمربع  الموضوع

 وزارة التنمية
 السياسية

١,٠٠ 
٠,٣١٧  ١ 

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 
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سياسية فقد استخدم  في تغطية المواضيع التي تتناول وزارة التنمية الولبيان الفروق

نه ال توجد فروق ذات داللة  في الجدول حيث يتبين أضحة نتائجهي المواختبار مربع كا

 من حيث تناول هذا الجانب وذلك ألن قيم )الرأي والعرب اليوم(ن الصحيفتين إحصائية بي

  ). ٠,٠٥(كبر من مستوى الداللة كان أ

  

  : مقاالت التنمية السياسية –عاشرا 

ن المقاالت السياسية م حصة مقاالت التنمية ما" الذي نصه لإلجابة عن السؤال العاشر 

 حصائية عند مستوىنية ؟ وهل توجد فروق ذات دالالت إردالمنشورة في الصحف األ

تم استخراج و ". حول حصة مقاالت التنمية السياسية من المقاالت في عينة الدراسة؟) ٠,٠٥(

 .يوضح ذلك) ٢٠(جابة هذا السؤال والجدول يعات التكرارية والنسب المئوية إلالتوز

  )٢٠ (جدول

ردنية والمقاالت التي تناولت موضوعات الصحف األ لمقاالت المئوية  التكرارات والنسب
  التنمية السياسية

  المجموع  العرب اليوم  الراي

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المقاالت

 ١٠٠ ٩٩٩ ٣٠,٨٣ ٣٠٨ ٦٩,١٧ ٦٩١ كامل المقاالت

مقاالت التنمية 
 ٨,٨٠ ٨٨ ٣٤,٠٩ ٣٠ ٦٥,٩١ ٥٨ السياسية
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قيم التكرارات والنسب المئوية لكامل المقاالت مقارنة بمقاالت ) ٢٠(يبين الجدول 

ن نسبة مقاالت التنمية السياسية السياسية التي تناولتها الصحف األردنية أالتنمية 

. من مجموع المقاالت التي نشرت في الصحف التي اختيرت لعينة البحث%) ٨,١٠(بلغت

  .سبة منخفضة وهي ن

 التنمية ي فقد حصلت المقاالت التي تناولت موضوعاتوعلى صعيد صحيفة الرأ

قل صلت صحيفة العرب اليوم على نسبة أبينما ح%) ٦٦(على بلغت السياسية على النسبة األ

  %).٣٤(بلغت

 التنمية السياسية  ن المقاالت التي تناولت موضوعاتوأما من حيث التكرار يتضح أ

  .اتكرار )٥٨( ي بلغتالرأفي صحيفة 

بينما كانت التكرارات في صحيفة العرب اليوم للمقاالت التي تناولت موضوعات 

  .اتكرار )٣٠(التنمية السياسية 
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  )٢١(جدول 

ثر نوع الصحيفة على الموضوعات التي تتناولها الصحيفتان نتائج اختبار مربع كاي لبيان أ
  اتمن حيث تكرار تتناول هذه الموضوع

 يمربع كا مقاالتال
درجات 
  الحرية

 الداللة اإلحصائية

 *٠,٠٠٠ ١,٠٠ ١٤٦,٨٤ كامل المقاالت

 *٠,٠٠٣ ١,٠٠ ٨,٩١ مقاالت التنمية السياسية

  ٣,٨٤ = ٠,٠٥ ≤قيمة مربع كاي الجدولية عند مستوى 

  

حيفتان فقد استخدم اختبار ولبيان الفروق في طبيعة الموضوعات التي تناولتها الص

نه توجد فروق ذات داللة حيث يتبين أ) ٢١ (ي الموضحة نتائجه في الجدول كامربع

 التي تناولتها إحصائية بين الصحيفتين من حيث مقاالت التنمية السياسية وكامل المقاالت

   .)٠,٠٥(قل من توى الداللة كان أن قيم مسالصحيفتان وذلك أل
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  امسـل الخـالفص

  التوصياتوج ـالنتائ

  

  اقشة النتائجـ من

  ـ التوصيات
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  الفصل الخامس

  التوصياتوالنتائج 

أوضح الباحث من خالل الفصل السابق نتائج تحليل المضمون، وبناء عليه يتناول 

  :مناقشة النتائج والتوصيات الالزمة على الشكل التالي 

  

  :  مناقشة النتائج

ياسية في الصحف األردنية سن االهتمام بموضوعات التنمية التوصلت الدراسة إلى أ

العامة في المقاالت   بنسبة مقارنة)%٨,٨(حيث بلغت نسبة مقاالت التنمية السياسية قليل، 

ت التنمية موضوعاويعلل الباحث هذه النتيجة بأن الصحف األردنية ال تتناول . تلك الصحف

ابية وتقارير تخابات النيعات كاالنوذا كان هنالك حدث مواكب لتلك الموضالسياسية إال إ

و حقوق اإلنسان عن أوضاع حقوق اإلنسان في األردن أو االنتخابات الصحفية النقابية أ

الثاني عن ضرورة حماية الصحفين وإفساح المجال الرأي عندما يتحدث جاللة الملك عبداهللا 

  . خر اآل

ية حداث التنمفية أللى نتيجة مهمة وهي مواكبة المقاالت الصحة إكما توصلت الدراس

ة عن الحقيقة الكامنيجابية بينما في هذا البحث تكشف  إالسياسية فهي من جهة تعتبر ميزة

وراء نشر مقاالت التنمية السياسية وهي وجود حدث له عالقة بموضوعات التنمية السياسية 

وبمعنى آخر فإن كتاب المقال في الصحف األردنية يهتمون فقط بما يطرح على الساحة . فقط



121 

حداث التنمية السياسية وقد بلغت نسبة مواكبة المقاالت أل. ويعلقون عليهامن أحداث 

 حداث والتي بلغتتواكب األ وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمقاالت التي ال )٧٦,١٤(

  .فقط %) ٢٣,٨٦(

أما عن القيم التي حملتها الصحف األردنية لموضوعات التنمية السياسية فقد كانت القيم 

عل صحيفة العرب اليوم التي  ول،)٤٣,١٨(لقيم األخرى حيث بلغت السلبية في صدارة ا

مقاالتها عن حقيقة كونها صحيفة رأي على نسبة تكرار للقيم السلبية عبرت من خالل حملت أ

يم حملت صحيفة الرأي قيما ما من خالل التكرارات  للقينب. خطاء بشدة مواقع األخر تنتقد أ

  .كثر من القيم السلبية إيجابية أ

ن هناك والتي ترى أ) ٢٠٠٦( وتختلف هذه الدراسة مع دراسة القاضي ونجادات

ن دراسة القاضي ات التنمية السياسية من الصحف األردنية وذلك أل بموضوعااهتمام

 في بداية الدعوة للتنمية  قامت على دراسة موضوعات التنمية السياسية)٢٠٠٦(دات اجنو

 أخرى فقد ومن جهة،  من جهة  هذا الموضوع،السياسية مع تزاحم الصحف بالكتابة عن

ر التي تحمل غالبا نفس ال أنماط الصحيفة بما في ذلك األخب كقامت الدراسة أيضا بأخذ

  . المختلفة التنمية السياسية ول نشاطات المضمون ح

غلب أن المضامين السياسية هي أ) ١٩٨٨( علمنا من خالل دراسة الموسى ذاوإ

ردنية فالسؤال الذي يطرح نفسه ، ما هي حصة لى الصحافة األضامين التي سيطرت عالم

  ضامين التنمية السياسية من تلك المضامين ؟م
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ن نتيجة أن مقاالت التنمية السياسية قليلة مقارنة بالمقاالت العامة فإولكن وبرغم من 

ا وفر في االتجاهات التي حملتهانت ذات حظ أييد لموضوعات التنمية السياسية كأالت

ن الصحف االردنية تؤيد التنمية السياسية من ضوعات التنمية السياسية وهذا يدل على أمو

  . خالل مقاالتها 

قاالت ذات وسائل علمية مدعمة باألمثلة قناع في الموأيضا فقد كانت وسائل اإل

   . )٣٨,٦٤(حصائيات حتى بلغت النسبة لذلك والتكرارت واألرقام واإل

عات التنمية السياسية ردنية لموضومة في الصحف األوقد كانت األساليب المستخد

سلوب التحليلي الذي ت إلى األفتقدها إ ولكن)%٤٤,٣٢(فكار بلغ بأسلوب متزن في طرح األ

ترتيب أولويات لهذه المواضيع من عدم وجود  يعود إلى  وسبب ذلك)%٧,٩٥ (بلغ نسبة

ن مختصين في ي صحفيدم وجودخالل المقاالت بحيث يأخذ طابع األسلوب التحليلي وأيضا لع

ي والعرب اليوم وحتى نجد في كل من صحيفة الرأكتابة موضوعات التنمية السياسية بينما 

ردنية كتاب مقال مختصين بموضوعات اقتصادية ورياضية وصحية، في باقي الصحف األ

  . ردنية باهتمامات الجمهور في أجندة الصحف األ وهذا بالطبع يعود إلى ضعف

ي من جهة أخرى هو و الصحفابة ممثال برئيس التحرير من جهة أس البوولعل حار

ات التنمية السياسية أو عدم التحدث من خالل المقاالت ضوعالذي يفرض التحدث عن مو

كثر فعالية في التنمية نا يكون النقد موجها للحكومة من أجل حثها على تبني مواقف أحيافأ

و عدم السماح للكتاب تناول هذه الموضوعات أالسياسية ، فيقوم حراس البوابة بعدم 

  . سباب مجهولة ختصين بالكتابة في هذا الموضوع ألالم
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ما من ناحية موقع المقاالت فقد احتلت الصفحات الداخلية النسب العظمى من تلك أ

هم في ومن المعلوم أن كالً من الصحفة األولى واألخيرة تعد األ) %٧٥(المقاالت بلغت

  .  في األهمية  الصفحات الداخليةالصحيفة تليها

ل خيرة دلي التنمية السياسية في الصفحات األولى واألوعدم وجود مقاالت لموضوعات

  . ن على اهتمام قليل من الصحافة األردنية بهذا الشأ

 )%٤,٥( بنسبة بلغت  بالنسبة لحصة وزارة التنمية السياسية فقد كانت ضعيفة جداًوأما

ولى ة التنمية السياسية تعد الجهة األن وزار، ومن المعروف أسياسية من مقاالت التنمية ال

ديريات وأقسام مكوادر والمسؤولة عن معظم موضوعات التنمية السياسية حيث فيها 

حقوق اإلنسان ومديرية الشباب والمرأة ، شؤون التنمية السياسية كمديرية متخصصة لكافة 

وتمكين األحزاب وغيرها من حزاب األؤسسات المجتمع المدني ومديرية ومديرية م

  . ات المديري

ية بوزارة التنمية السياسية يعد ن عدم ربط موضوعات التنمية السياسوالجدير بالذكر أ

ما مختصة بموضوع التنمية السياسية وإعالم تجاه جهة اً في دور اإلما قصورأحد أمرين إ

  . ة المنوطة بها داء الوظيفاً في دور وزارة التنمية السياسية في أقصور

على أجندة لى موضوع الوعي السياسي وأخيرا تجدر اإلشارة إلى عدم وجود دعوة إ

ية السياسية حيث كانت نسبة تناوله في هم مواضيع التنم أحدالصحافة األردنية والذي يعتبر أ

  .  من مجمل الموضوعات )%٠(ردنية الصحف األ
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  : التوصيات 

  

كثر وبطريقة منهجية بموضوع م بشكل أهتماردنية لاليوصي الباحث بدعوة الصحف األ -١

 .التنمية السياسية 

ن بالتنمية السياسية بالكتابة ك االكاديمين والمختصيار كما ويوصي الباحث بضرورة اش -٢

الكتابة في هذه بمامهم ليقوموا في الصحف األردنية من خالل افساح المجال أ

 . الموضوعات 

لمنشورة وعدم ربط ولويات المقاالت اي أاسية ووضعها فمتابعة موضوعات التننمية السي -٣

 . حداث التنمية السياسية الكتابة عنها بأ

ام مشترك من قبل وزارة التنمية السياسية بالصحافة األردنية ومن قبل ضروة وجود اهتم -٤

نية بوزارة التنمية السياسية واإلشارة نحو التقصير من كل جهة ألجل ردالصحافة األ

 . وقوف عليها صالحه والإ

ة على غرار  بالتنمية السياسيينب متخصصودائم لكتّاثابت صحفي تخصيص عمود  -٥

 .المختصين بالشؤون الرياضية واالقتصادية كتاب ل ل الصحفي الثابتعمودال

ضرورة الكتابة حول موضوع الوعي السياسي الذي يعد مقدمة أصال في كافة  -٦

  .موضوعات التنمية السياسية

ياسية ولو كل شهر على األقل مدعم بالمقاالت ص بالتنمية الستخصيص ملحق خا -٧

  .جل االهتمام بهذا الموضوع المهموالتقارير من أ
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  :المراجع

  :الكتب 

  سس النظریة والتطبیقاتفن المقال الصحفي واألإبراھیم ، إسماعیل ،  )١

  .٢٠٠١، القاھرة ، ١، دار الفجر للنشر والتوزیع ، ط العملیة 

، دار الكتب الصحافة والتنمیة السیاسیة  ،  ١٩٩٩محمد سعد ، إبراھیم ، ) ٢

  .العلمیة للنشر والتوزیع ، القاھرة 

االتصال واإلعالم في المجتمعات ، ٢٠٠٦أبو إصبع ،صالح خلیل، ) ٣
  .األردن، ،دار مجدالوي، عمان ٥،الطبعة  المعاصرة

میة بعض مالمح نظام الحكم والتن ، ٢٠٠٥كامل صالح،  أبو جابر،) ٤
  . اوسطیة ،عمان ، المؤسسة األردنیة للدراسات الشرقردن األالسیاسیة في

  .القاھرة ، مكتبة مدبولي، فن الكتابة الصحفیة، ١٩٨٥د، فاروق،أبو زی ) ٥

  . ،عالم الكتاب ، القاھرة عالم والسلطةاإل ، ٢٠٠٧أبو زید ، فاروق ، )  ٦

یاسیة في البالد العربیة التنمیة الس ، ٢٠٠٢أبو ضاویة ، عامر رمضان ، ) ٧
، "دراسة تحلیلیة للمرتكزات الوظیفیة للتنمیة السیاسیة"والخیار الجماھیري 

  .، طرابلس ، لیبیا ١دار الرواد ، ط

  )بدون تاریخ( ، مكتبة األنجلو المصریة ، المقال الصحفيأدھم ، محمود، ) ٨

،  ثیرتأمباديء علم االتصال ونظریات ال، ٢٠٠٣إسماعیل، محمود حسن،) ٩

  .الدار العالمیة للنشر والتوزیع، القاھرة ،مصر

 ، القاھرة ، ١، طفنون التحریر الصحفي والمقالآمال سعد المتولي ، ) ١٠

  ) .المؤلف: الناشر. (٢٠٠٣
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ردن رؤیة اإلصالح السیاسي في األ ، ٢٠٠٩البطاینة ، رافع شفیق، ) ١١
  .ر والتوزیع ، عمان  ، دار أمواج للطباعة والنش١ ، طللتنمیة السیاسیة

عالم المنھج ، تحلیل مضمون اإل١٩٩٢بن ، ریتشارد وآخرون،) ١٢
  .محمد ناجي جوھر، قدسیة للنشر ، إربد، األردن:  ترجمةوالتطبیقات العربیة،

حصاء وتطبیقاتھ في العلوم التربویة اإلالبیاتي ،عبد الجبار توفیق ، ) ١٣
  .٢٠٠٨ن ، ، إثراء للنشر والتوزیع ، األردوالنفسیة

 ، عالم في الوطن العربياالتصال واإل ، ٢٠٠١الجمال ، محمد راسم ، ) ١٤

  . ، بیروت ، لبنان٢مركز دراسات الوحدة الوطنیة ، ط 

ھات حدیثة في عالم اتجانظریات اإل، ٢٠٠٦الحدیدي ، محمد فضل،) ١٥
 . ، مكتبة نانسي دمیاط، القاھرة ي العامدراسة الجمھور والرأ

- ١٩٢١(ردن ر الحیاة السیاسیة في األتطو ، ٢٠٠٦ة ،ونس، الحراحش) ١٦
دار الیازوري العلمیة ،رؤى جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسین)١٩٩٩

  .عمان ،للنشر والتوزیع 

،عالم الكتب، القاھرة ، تحلیل المضمون، ١٩٨٣حسین، سمیر محمد،) ١٧

  .مصر

عالم؟ وسائل اإلكیف تؤثر ، ١٩٩٨الحضیف، محمد بن عبدالرحمن،) ١٨
  . ،مكتبة العبیكان،الریاض،السعودیة٢، الطبعة سالیبة في النظریات واألدراس

في اإلعالم وتكنولوجیا ، دراسات ٢٠٠٨حمادة، بسیوني إبراھیم،) ١٩
  .عالم الكتب، القاھرة، مصر،ي العاماالتصال والرأ

ردن منذ فجر التاریخ وحتى عام األ، ٢٠٠٦الخطایبة، صایل زكي،) ٢٠
  .، عمان، األردن٢٠٠٦
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رادة األردن خمسون عاما من اإل، ١٩٩٦دائرة المطبوعات والنشر،) ٢١
  .عمان ، األردنالحرة والبناء،

 ٨قانون المطبوعات النشر رقم ، ٢٠٠٧دائرة المطبوعات والنشر، ) ٢٢
  . ، عمان، األردن١٩٩٨لسنة 

العالم عالم في اشكالیة االتصال واإل، ٢٠٠٤الدلیمي، عبد الرزاق،) ٢٣
  .، مكتبة الرائد العلمیة، عمان، األردنالثالث

 ، دار عالم، األسس العلمیة لنظریات اإل١٩٧٨رشتي ، جیھان أحمد،) ٢٤

  .الفكر العربي ،القاھرة، مصر

التنمیة السیاسیة بین النظریة والتطبیق االردن ، ٢٠٠٤الرفوع ، فیصل،) ٢٥
ا المجلس االعلى للشباب یصدرھ) ٥٤(،سلسلة التثقیف الشبابي حالة تطبیق 

  .في المملكة االردنیة ، مطبعة التوفیق، األردن

عالم االخباري وعجلة اإل: ، الصحافة العربیة١٩٨٩روو ، ولیم أیھ،) ٢٦
 ،ترجمة موسى الكیالني،مركز الكتب االردني، السیاسة في العالم العربي

  .عمان، األردن

اب السیاسي للملك عبد الخط، ٢٠٠٧،السعیدین ، ضیف اهللا سعد عواد) ٢٧
 ،المطابع ردنصالح والتحدیث في األثره على اإلأ واهللا الثاني ابن الحسین

  .األردنالعسكریة ، 

 ، دار الحامد للنشر الرأي العام وطرق قیاسھ ، ٢٠٠٢سمیسم ، حمیدة ،) ٢٨

  .عمان، األردن. والتوزیع

للطباعة  ، دار قباء فن المقال الصحفي، ٢٠٠٠شرف ، عبد العزیز،) ٢٩

  .والنشر ، القاھرة
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ردنیة المشھد السیاسي في الصحافة األ ، ٢٠٠٨العبادي ، صالح، ) ٣٠
  .عمان ، األردن،مكتبة الرأي ،)٢٠٠٥-١٩٨٩(الیومیة 

 ، دار عالم الحدیث والمعاصراتجاھات اإل ، ٢٠٠٨عبد الجبار ، حسین ، ) ٣١

  . ، عمان ، األردن ١أسامة ط

 ، عالم الكتب ، ثیرنظریات اإلعالم واتجاھات التأعبد الحمید ، محمد ، ) ٣٢

  .١٩٩٧ ، القاھرة ،١ط

 ، دار عالم، تحلیل المحتوى في بحوث اإل١٩٨٣عبد الحمید ، محمد،)٣٣

  .الشروق، جدة ،السعودیة

تحلیل الضمون في  ، ١٩٨٢عبد الرحمن ، عواطف وآخرون ، ) ٣٤
 .، القاھرةعالمیة الدراسات اإل

ردن قضایا االتصال واإلعالم في األ، ٢٠٠٧ كامل وآخرون،العبد اهللا، مي) ٣٥
  .، دار الفارس للنشر،عمان، األردنوالوطن العربي

نسان قضایا فكریة اإلعالم وحقوق اإل ، ٢٠٠٨عبد المجید، قدري علي،) ٣٦
  . ،دار الجامعة الجدیدة للنشر،االسكندریة، مصرودراسة تحلیلیة ومیدانیة

 ، )٢٠٠٠- ١٩٢٠(ردنیة مسیرة الصحافة األ، ٢٠٠٣عبیدات، شفیق ،) ٣٧

  .مطبوعات نقابة الصحفیین،عمان، األردن

، التربیة الوطنیة، ٢٠٠٧العرموطي، خالد إبراھیم ورباح ،أسحق محمد، ) ٣٨

  .المطابع المركزیة،عمان، األردن

عالم الكتب،  ،الرادیو و التنمیة السیاسیة ، ١٩٧٧محمد علي،  العویني،) ٣٩

  .القاھرة 
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أزمنة للنشر ، على طریق التنمیة السیاسیة ، ٢٠٠٥ فریجات، غالب، )٤٠

  .والتوزیع، عمان ،األردن

 ، دار تفاقیة السالمالصحافة األردنیة وإ ، ٢٠٠٨القضاة ، علي منعم ، ) ٤١

  . ، عمان ، األردن١كنوز للمعرفة العلمیة للنشر والتوزیع ،  ط 

 ، دار ابن خلدون للنشر امي العحول الرأ، ٢٠٠٢لبد ، یوسف شعبان، ) ٤٢

  .والتوزیع ، غزة

االتصال : حد أصوات متعددة وعالم وا، ١٩٨١ماكبراید، شون وآخرون،) ٤٣
، " تقریر اللجنة الدولیة لدراسة مشكالت االتصال "والمجتمع الیوم وغدا

  .الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر

 واالتجاھات النظریات(عالم الدولي اإل، ٢٠٠٥ماكفیل ، توماس، ) ٤٤
نصر،حسني محمد و الكندي ، عبد اهللا،دار الكتاب :  ،ترجمة)والملكیة

  .الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة

التنمیة السیاسیة  ، ٢٠٠٤محافظة ، محمد عبداهللا،وحسن ،عبد اهللا، ) ٤٥
  .ردن ،دار نور الدین للنشر ، إربد ، األاالطار المفاھیمي النظري للمصطلح 

  .دارعمران.،مجمع اللغة العربیة،الطبعة الثالثة١٩٨٥المعجم الوسیط،) ٤٦

 -١٩٢٠(ردنیة تطور الصحافة األ ، ١٩٩٨الموسى، عصام سلیمان، ) ٤٧
  .عمان ، األردن، ، المكتبة الوطنیة) م١٩٩٧

، الطبعة المدخل في االتصال الجماھیري، ٢٠٠٣الموسى،عصام سلیمان،)٤٨

  .ع ، إربد،األردن ، الكتاني للنشر والتوزی٥

، دار ١ ،طتھا وتطورھاالصحافة العربیة نشأ، ١٩٦١مروة ، ادیب،) ٤٩

  .مكتبة الحیاة، بیروت
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لبحث في الدراسات االجتماعیة مناھج ا، ١٩٨٩وفائي، محمد،) ٥٠
  .الطبعة األولى، مكتبة األنجلو مصریة، القاھرة، مصر ،عالمیةواإل

  

  :المقابالت 

 مقابلة أجراھا الباحث لغایات البحث في مبنى ،٢٠١٠ ، طاھر،العدوان ) ١

  .٢٠١٠ آذار ١٠صحیفة العرب الیوم بتاریخ 

، مقابلة مع وزیر التنمیة السیاسیة في مبنى ٢٠١٠ ،موسى، المعایطة ) ٢

  .٢٠١٠ آذار ١٤الوزارة ، بتاریخ 

  

  : والمجالتالبحوث والدراسات

 في الصحف الحزبیة دور المقال المنشور، ) ٢٠٠٤(خلیفة، محمد أحمد،  ) ١
،جامعة عین شمس،جمھوریة )رسالة ماجستیر(في التنمیة السیاسیة للمراھقین

  .مصر العربیة

، المجلد سیادة القانون والتنمیة السیاسیة، الرسالة، ٢٠٠٤عبیدات،أحمد ،) ٢

  . ، عمان ،األردن٣-٢ص)٠(األول العدد

التحول مؤسسات المجتمع المدني و). ٢٠٠٦(العكش، محمد أحمد ،) ٣
، جامعة آل ) رسالة ماجستیر ( ،٢٠٠٥ – ١٩٩٩الدیموقراطي في األردن 

  .البیت ، عمان، األردن

التنمیة السیاسیة واإلصالح السیاسي ، ٢٠٠٧المناعسة، أیمن رضوان،) ٤
 ، رسالة ماجستیر، الجامعة )٢٠٠٥-١٩٨٩(ردنیة الھاشمیة في المملكة األ

  .األردنیة، عمان، األردن
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 ، المجلد األول ، نسانالمركز الوطني لحقوق اإللرسالة ، مجلة ا ) ٥

  .٢٠٠٤، عمان ، أیلول )٠(العدد

خصائص الصحافة األردنیة الحدیثة ممثلة ) "١٩٨٨(الموسى ، عصام ، ) ٦
   .١ ، العدد ٤، مجلة أبحاث الیرموك ، المجلد  " ي الیومیةبصحیفة الرأ

لتنمیة السیاسیة في ات ا موضوع،٢٠٠٦نجادات،علي والقاضي،أمجد،) ٧
، العدد ٢٢أبحاث الیرموك، المجلد ،"دراسة تحلیلیة"ردنیة الیومیةالصحف األ

  .الثاني، األردن

  

  :المحاضرات 

لقیت على طلبة مطبوعة أ محاضرات ٢٠٠٩الدلیمي ، عبد الرزاق ،) ١
 . ، األردنوسط للدراسات العلیا قسم اإلعالم جامعة الشرق األالماجستیر

ـ الملتقى الوطني ورقة عمل مقدمة ل ،٢٠١٠ ، عبد الرؤوف،الروابدة) ٢
 كانون -٩، وزارة التنمیة السیاسیة ،ساس الوالء واالنتماء أسیادة القانون 

  .، عمان ، األردن٢٠١٠ –الثاني 

- ١ األردن- ، عمان عالم واالنتخاباتاإل، ٢٠٠٩مشروع بریدج، ) ٣

٣/١١/٢٠٠٩. 
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تربية ، مدير مكتب وزير التنمية السياسية ، مدير مؤسسات المجتمع : على الخوالدة .ـ د

  . المدني وزارة التنمية السياسية

  

  

  

  

  

  

  :الملحق 
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  )٢(ملحق 

 )ي،العرب اليومالرأ(كشاف تحليل مضمون الصحف األردنية 

  

  موضوعات التنمية السياسية: والأ

  االنتخابات .١

 حزاباأل .٢

 المواطنة .٣

 مؤسسات المجتمع المدني .٤

 الوعي السياسي .٥

 حرية التعبير .٦

 سيادة القانون .٧

 التعددية السياسية .٨

 مشاركة الشباب .٩

 ة المرأمشاركة .١٠

 نسانحقوق اإل .١١

 الديموقراطية .١٢

 صالح السياسياإل .١٣

 التنمية السياسية .١٤
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  : القيم –ثانيا 

 يجابيةإ -١

 سلبية -٢

 مختلطة -٣

 بدون تناول قيم -٤

  

  : االتجاهات –ثالثا 

 مؤيد -١

 معارض -٢

 محايد -٣

 مختلط -٤

 بدون -٥

  

  :حداث  المواكبة لأل–رابعا 

 مواكب -١

 غير مواكب -٢

  

  : الجمهور المستهدف–خامسا 

 خاص -١

  عام -٢
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  :قناع  وسائل اإل–سادسا 

 علمية  -١

 غير علمية  -٢

 مختلطة  -٣

 خرىأ -٤

  

  :سلوب المتبع  األ–سابعا 

 ناقد -١

 ساخر -٢

 )متزن(فكار طرح أ -٣

 تحليلي -٤

 خرىأ -٥

  

  : موقع المقال –ثامنا 

 ولىأصفحة  -١

 صفحة داخلية -٢

 خيرةصفحة أ -٣

  

   حصة وزارة التنمية السياسية من المقاالت–تاسعا 
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  : مقاالت التنمية السياسية –عاشرا 

 كامل المقاالت  -١

  اسيةيمقاالت التنمية الس -٢
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  )٣(ملحق 

  ردنيةالرسم البياني لموضوعات التنمية السياسية التي تناولتها الصحف األ 
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االنتخابات

األحزاب

المواطنة

مؤسسات المجتمع المدني

الوعي السیاسي

حریة التعبیر

سیادة القانون

التعددیة السیاسیة مشاركة الشباب 

مشاركة المرأة

حقوق اإلنسان

الدیموقراطیة

اإلصالح السیاسي

التنمیة السیاسیة

النعددیة السیاسیة

موضوعات التنمیة السیاسیة

موضوعات التنمیة السیاسیة 10.47 16.86 8.14 14.53 0 8.14 4.07 2.91 2.91 9.88 15.12 4.07 1.74 1.16

االنتخابات األحزاب المواطنة
مؤسسات 
المجتمع 
المدني

الوعي 
السیاسي

حریة التعبیر
سیادة 
القانون

التعددیة 
السیاسیة 
مشاركة 

مشاركة 
المرأة

حقوق 
اإلنسان

الدیموقراطیة
اإلصالح 
السیاسي

التنمیة 
السیاسیة

النعددیة 
السیاسیة
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  )٤(ملحق 

  ردنيةات التنمية السياسية في الصحف األلقيم التي تحملها موضوعالرسم البياني ل 
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143 

  )٥(ملحق 

  يةردنية لموضوعات التنمية السياسالرسم البياني لالتجاهات التي تحملها الصحف األ
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االتجاھات

االتجاھات 42.05 34.09 9.09 9.09 5.68

مؤید معارض محاید مختلط بدون
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  )٦(ملحق 

  حداث التنمية السياسيةالرسم البياني لمواكبة الصحف األردنية أل
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  )٧(ملحق 

  لجمهور المستهدفالرسم البياني ل
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  )٨(ملحق 

  قناعالرسم البياني لوسائل اإل
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وسائل اإلقناع

وسائل اإلقناع 38.64 15.91 23.86 21.59

علمیة غیر علمیة مختلطة أخرى
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  )٩(ملحق

  سلوب المتبعالرسم البياني لإل
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اإلسلوب
المستخدم
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ناقد  ساخر  طرح  
أفكار  تحلیلي    أخرى 
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  )١٠(ملحق 

  موقع المقالالرسم البياني ل
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موقع المقال

موقع المقال 2.27 75 22.73
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  )١١(ملحق 

  حصة وزارة التنمية السياسيةل الرسم البياني
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  )١٢(ملحق

  مقاالت التنمية السياسيةاني لالرسم البي
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