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تحليل مضمون الصفحات األولى
في الصحف األردنية اليومية ــــ دراسة تحليلية

إعداد الطالب :جوهر الهمالي قشوط
إشراف الدكتور :يوسف حميد
(نيسان ــــ )2016
هدفت هذه الدراسة الى معرفة الموضوعات التي تنشرها الصحف األردنية اليومية في صفحاتها
األولى .كما هدفت إلى معرفة اتجاهات الصحف من خالل المواد المنشورة .وايضا إلى معرفة
مصادر األخبار المنشورة والصور المستخدمة في الصفحة األولى لهذه الصحف .ومعرفة
الستمالت التي تظهر في المواد اإلعالمية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث.
ولتحقيق أهداف الدراسة ،اعتمد الباحث في دراسته على استخدام المنهج الوصفي ،واستخدم الباحث
أسلوب تحليل المضمون لجمع البيانات ،على عينة من الصفحات األولى للصحف اليومية (الرأي
والغد والسبيل) التي يمثل كل منها سياسة مختلفة عن األخرى ،بواقع ( 18عددا) من كل صحيفة
للفترة من  2015/5/1إلى .2015/9/30
وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج اهمها:

ك

 -1أظهرت نتائج تحليالت الصحف األردنية اليومية الثالثة ،أن هنالك تنوع واضح في طبيعة
الموضوعات واألخبار التي يتم نشرها على غالف الصحف ،حيث نجد أن صحيفة الرأي تميزت
بنشر األخبار والموضوعات الجتماعية بنسبة مئوية بلغت  ،%18.8بينما كانت صحيفة الغد
تهتم بالجانب القتصادي أكثر من غيرة وبنسبة مئوية بلغت  ،%20.0صحيفة السبيل التي
اعطت صفحتها الولى طابع الخبار السياسية الخارجية بنسبة مئوية .%31.3
 -2أظهرت نتائج التحليل أن اتجاهات األخبار المنشورة على صفحات الصحف الثالث (الرأي،
الغد ،السبيل) ،هي أن الصحف تؤيد مضمون األخبار التي تقوم بنشرها ،وأن تحليل هذه الصحف
تتوافق في طبيعة مضمون المادة اإلخبارية ،حيث كانت نسبة األخبار المؤيدة لصحيفة الرأي
 ،%45.1والغد  ،%35.4والسبيل .%33.3
 -3أظهرت نتائج التحليل لمصادر األخبار المنشورة على الصفحات األولى للصحف عينة الدراسة،
أن جميع هذه الصحف تعتمد على مواد صحفية خاصة بالصحف باإلضافة مندوبو وم ارسلو
الصحيفة.
 -4أظهرت نتائج التحليل أن القوى الفاعلة والناشطة على الصفحات األولى للصحف اليومية الثالث،
هي الحكومة حيث كانت األعلى تك ار ار ونسب اة في صحف عينة الدراسة ,حيث كانت نسبة
الحكومة كقوة فاعلة على الصفحة األولى لصحيفة الرأي  ،%48.6والغد  %53.9والسبيل
.%38.2

الكلمات المفتاحية :الصحافة الردنية ــ صحيفة الرأي ـ صحيفة الغد ـ ـ صحيفة السبيل
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Summary:
The aim of this study to know the areas and the subjects to be published by
newspapers frontpage. It also aimed to know the trends of newspapers,
through the material published. As well as to know the sources of news
knowledge .published photos used on the first page of these newspapers
that appear in the information material published on the front pages of
.newspapers
In order to achieve the objectives of the study, the researcher in the study
on the use of the descriptive approach, as appropriate curriculum for guest
use the researcher of content analysis and data collection, sample of the
first pages of the daily newspapers (opinion tomorrow the way), each
representing a different policy on the other, by (18 A number) of each
.newspaper for the period from 1/5/2015 to 30/9/2015
The study concluded many of the results, the most important of which are:
1- diversity in the nature of the issues and news that are published on
newspapers casing, where we find that the Al-Rai newspaper marked by
publication of news and social topics percentage stood at 18.8%, while
AL-GHAD is interested more than the economic aspect The zeal of the
percentage stood at 20.0%, the AS-SABEEL the newspaper that gave

م

front-page news the nature of foreign policy by a percentage of
31.3%.
2- The results of the analysis showed that the news published trends on the
three pages of newspapers (Al-Rai, AL-GHAD, AS-SABEEL), is that
the newspapers in favor of news content that you post, and that the
analysis of these papers correspond to the nature of the content of the
news article, where the proportion of the news in favor of the newspaper
Al-Rai 45.1 %, and AL-GHAD'S 35.4%, and 33.3% of AS-SABEEL.
3- The results of the analysis of the sources of the news published on the
front pages of newspapers the study sample, that all these newspapers
rely on private newspapers press materials as well as delegates and
correspondents of the newspaper.
4- The results of the analysis showed that the actors and the active forces
on the front pages of the three daily newspapers, is the government,
where the top again and the percentage in the study sample newspapers,
where the government ratio as an effective power on the front page of
the Al-Rai of 48.6%, and AL-GHAD'S 53.9% and AS-SABEEL of
38.2%.
key words :
Jordan press – al-rai newspaper - al-ghad newspaper - as –sabeel
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
مما لشك فيه أن الصفحة األولى ألي صحيفة يومية تتمتع بمكانة خاصة ومتميزة ،فهي الوجه
الذي تطل به الصحيفة على جمهورها ،وهي تتضمن أبرز السمات التي تعبر عن الصحيفة ذاتها،
فتعطي النطباع األول عن شخصية الصحيفة واهتمامها وخطها التحريري واتجاهاتها السياسية
والجتماعية.
وبما أن لكل صحيفة سياستها التحريرية الخاصة والمميزة عن الصحف األخرى ،فإن الصفحة األولى
غالبا ما تعكس التوجه الفكري والمواقف والمصالح للجهة التي تملك هذه الصحيفة أو تمولها أو
تديرها ،لذلك كثي ار ما نجد المقال الفتتاحي الذي يعبر عن وجهة نظر الصحيفة في الصفحة األولى،
ونجد ما تعتبره الصحيفة أهم األخبار والقضايا التي تستحق التغطية واإلبراز.
تعــ ـ ـ ــد الصــ ـ ـ ــفحة األولــ ـ ـ ــى بمثابــ ـ ـ ــة واجهـ ـ ـ ـ ــة الجريــ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل م ـ ـ ـ ــا تعكس ـ ـ ـ ــه مــ ـ ـ ــن جوانـ ـ ـ ـ ــب
متمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزة تبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين شخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،المرتبطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بسياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها التحرير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر
ف ـ ـ ـ ــي عملي ـ ـ ـ ــات النت ـ ـ ـ ــا ابت ـ ـ ـ ــداءا م ـ ـ ـ ــن تحدي ـ ـ ـ ــد الش ـ ـ ـ ــكل األساس ـ ـ ـ ــي للص ـ ـ ـ ــفحات إض ـ ـ ـ ــافة إل ـ ـ ـ ــى
طريقة هذه الوحدات واإلعالم (www.abahe.co.uk(.
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وتعك ـ ـ ـ ـ ــس الص ـ ـ ـ ـ ــفحة األول ـ ـ ـ ـ ــى للص ـ ـ ـ ـ ــحيفة اليومي ـ ـ ـ ـ ــة السياس ـ ـ ـ ـ ــة التحريري ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــالل ع ـ ـ ـ ـ ــدة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا طبيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات واألخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تغطيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وترتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الموضـ ـ ـ ـ ـ ــوعات واألخبـ ـ ـ ـ ـ ــار ،واألهميـ ـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ـ ــي تعطيهـ ـ ـ ـ ـ ــا لألحـ ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــالل العنـ ـ ـ ـ ـ ــاوين،
واتجاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة نحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو تلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات واألخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمالت التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
تس ـ ـ ـ ـ ــتخدمها ف ـ ـ ـ ـ ــي الص ـ ـ ـ ـ ــياغة التحريري ـ ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ــذلك الص ـ ـ ـ ـ ــور المرفق ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــع بع ـ ـ ـ ـ ــض األخب ـ ـ ـ ـ ــار
والموض ـ ـ ـ ــوعات ،ه ـ ـ ـ ــذا فضـ ـ ـ ـ ـالا ع ـ ـ ـ ــن حج ـ ـ ـ ــم المس ـ ـ ـ ــاحات وطبيع ـ ـ ـ ــة األلـ ـ ـ ـ ـوان ،وش ـ ـ ـ ــكل العن ـ ـ ـ ــاوين
وتنـ ـ ـ ـ ـ ــوع أحجامهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وعناصـ ـ ـ ـ ـ ــر إبرازهـ ـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـ ـ ــى الصـ ـ ـ ـ ـ ــفحة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـى ،وهـ ـ ـ ـ ـ ــي جوانـ ـ ـ ـ ـ ــب فنيـ ـ ـ ـ ـ ــة
إخراجيـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــا تفـ ـ ـ ــرد لهـ ـ ـ ــا د ارسـ ـ ـ ــات خاصـ ـ ـ ــة تختلـ ـ ـ ــف نوعـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن د ارسـ ـ ـ ــة المحتـ ـ ـ ــوى
وطبيعته واتجاهاته.

كم ـ ـ ـ ــا تعك ـ ـ ـ ــس اهمي ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ــفحة الول ـ ـ ـ ــى بالنس ـ ـ ـ ــبة للص ـ ـ ـ ــحيفة اليومي ـ ـ ـ ــة أهمي ـ ـ ـ ــة الم ـ ـ ـ ــادة الت ـ ـ ـ ــي
تنشـ ـ ـ ــر فوقهـ ـ ـ ــا ,فهـ ـ ـ ــي ابـ ـ ـ ــرز األخبـ ـ ـ ــار وأهمهـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـواء كانـ ـ ـ ــت محليـ ـ ـ ــة أو خارجيـ ـ ـ ــة ,بالضـ ـ ـ ــافة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى العنـ ـ ـ ـ ـ ــاوين العريضـ ـ ـ ـ ـ ــة ( المانشـ ـ ـ ـ ـ ــيتات) أو العنـ ـ ـ ـ ـ ــاوين الفرعيـ ـ ـ ـ ـ ــة  ,علم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن التجـ ـ ـ ـ ـ ــاه
العـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ـ ــدى الكثيـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن الصـ ـ ـ ـ ــحف العربيـ ـ ـ ـ ــة اليـ ـ ـ ـ ــوم  ,هـ ـ ـ ـ ــو إلـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدم الهتمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ــدائم
بالمانشــ ـ ـ ـ ــيتات التــ ـ ـ ـ ــي تنشـ ـ ـ ـ ـ ــر بعـ ـ ـ ـ ـ ــرض رأس الصــ ـ ـ ـ ــفحة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى  ,والكتف ـ ـ ـ ـ ــاء بعن ـ ـ ـ ـ ــاوين أقـ ـ ـ ـ ـ ــل
حجم ـ ـ ـ ـ ا واتسـ ـ ـ ــاع ا  ,خاصـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالخبر الرئيسـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي يتصـ ـ ـ ــدر الصـ ـ ـ ــفحة فـ ـ ـ ــي ركنهـ ـ ـ ــا العلـ ـ ـ ــوي
األيمـ ـ ـ ـ ـ ــن  ,بالضـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى العنـ ـ ـ ـ ـ ــاوين األقـ ـ ـ ـ ـ ــل حجم ـ ـ ـ ـ ـ ـا والخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالخبـ ـ ـ ـ ـ ــار التـ ـ ـ ـ ـ ــي تلـ ـ ـ ـ ـ ــي
القصة اإلخبارية الرئيسية في األهمية(.الحسن)85 ,2011 ,
وبهذا المنظور يمكن القول إن الصفحة األولى في الصحيفة اليومية كافية لتكون موضوع بحث
ودراسة من أكثر من زاوية كونها الصفحة األكثر مقدرة على تشخيص سياسة الصحيفة ،والتعبير
عن مواقفها ،وعكس شخصيتها.
إن الصفحة األولى هي األكثر مقدرة على تجسيد حقيقة ما إذا كانت الصحيفة تنتمي إلى مدرسة
الصحافة الجادة ،أو النوعية ،أو إلى مدرسة الصحافة التجارية ،أو إلى مدرسة الصحافة الشعبية
العامة ،أو إلى مدرسة صحافة اإلثارة.
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وتزداد أهمية الصفحة األولى في الصحيفة اليومية نظ ار للمنافسة المحتدمة التي تصل إلى درجة
الصراع الساخن والمعلن أو الصامت بين الصحف المختلفة ،ثم بين هذه الصحف وبين وسائل
اإلعالم الجماهيرية األخرى كاإلذاعة والتلفزيون ووسائل األعالم الجتماعية من جهة أخرى ،وتؤدي
هذه المنافسة إلى تزايد أهمية الصفحة األولى في الصحيفة اليومية ألنها الوجه الذي يراه المواطن
( القارئ ) فيتخذ بناء عليه قرار شراء الصحيفة أو عدم شرائها.
ولعل أهمية وضع التصميم األساسي للصفحة األولى ت تى من كونها تتضمن العديد من الوحدات
المتنافسة على جذب انتباه القراء ودورها المهم في استيعاب القراء له وتؤدى الوحدة الرئيسة في
الصفحة دو ار مهما للتصميم يتمثل في عملها على ايجاد تنظيم عملي للصفحة ،حيث يسهم اتجاه
وحجم هذه الوحدة في توجيه اعين القراء نحو بقية الوحدات األخرى التي يمكن ان ترى بوضوح
بالوحدات األخرى ،وبما يحتم على المصممين ايجاد عالقة قوية بين الوحدات المشتركة في تصميم
الصفحة المداخل التقليدية لتصميم الصفحة األولى(www.abahe.co.uk(. .
تواجه الصحافة عموما ،تحديات مختلفة ومتزايدة يوما بعد يوم ،جاء معظمها من تطورات تكنولوجيا
التصال واإلعالم الجديدة ،التي جعلت المنافسة تشتد مع الصحافة الجديدة ،ووضعت الصحف
الورقية أمام تحديات اقتصادية ،وأخرى فنية  ,ولعل ميزات الصحافة اإللكترونية من تفاعلية ،ونصوص
تشعبيه ،وميزة التحديث والسرعة في النشر...الخ وضع الصحافة الورقية في موقف حر  ،وهذا ينطبق
كثي ار على الصفحة األولى التي يجب أن تبرز اهتمامات متنوعة حتى تحافظ على جمهورها ،األمر
الذي يدفعها إلى إعادة النظر في بعض أساليب التغطية والمعالجة واإلبراز كذلك ،حتى تضمن عوامل
استمرار وجودها قبل أن تضمن استمرار تطورها.
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وأخي ار يمكن القول إن الصفحة األولى في أية مطبوعة تكتسب أهميتها كونها عامل الجذب
والستقطاب الرئيسي للقارئ  ،والصفحة األولى هي المناط بها خلق حالة األلفة والدفء بين القارئ
والصحيفة ككل .وفي سبيل ذلك تستنجد الصحيفة دائما بصفحتها األولى  ،لكي تمتلك مفاتيح أبواب
القراء وتملك اهتمامهم وانتباههم www.jmm.jo) .و

تسعى هذه الدراسة إلى استطالع واقع الصفحة األولى في الصحف اليومية األردنية وفق ثالثة أنماط
من الصحف اليومية تبع ا لملكية الصحيفة وخطها التحريري.
وانتهجت الدراسة اسلوب المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من المناهج العلمية المفضلة في تحليل
المشكلة  ،وتعتمد الدراسة على اسلوب تحليل المضمون باعتباره األنسب لموضوع الدراسة.
وتهدف الدراسة من خالل النتائج إلى تبيان إمكانيات الصفحة األولى وخصائصها  ،وذلك إلمكانية
الستفادة منها في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في مرحلة تدافع فيها الصحافة المقروءة عن استمرارها
في وجه تحديات متعددة المصادر واألشكال.
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مشكلة الدراسة:
تتباين الموضوعات والقضايا التي تنشرها الصحف األردنية على صفحاتها األولى ،ما قد يعكس
تب ـاين ـ ا في أجنـ ـدة تلك الصح ـف وفقـ ـ ا لنمط الصحيفـ ـة مـ ـن جه ـة ملكيتـ ـها أو استقـ ـالل ــها المالي أو
توجيهها الفكري في األنماط الشائعة (حكومية أو شبه حكومية ،ومستقلة ،وحزبية).
وتتمث ـل مشكلة الدراسة الح ـالية ف ـي الكشف عن أجندة الصحيف ــة من خالل موضوعاتها المنشورة
في الصفحة األولى ،واتجاهات تلك الموضوعات ،ومصادرها ،والستمالت المستخدمة فيها ,
وجوانب أخرى يكشف عنها تحليل مضمون المواد التي تنشرها الصحيفة في صفحتها األولى.

هدف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة مايأتي :
 . 1الموضوعات التي تنشرها الصحف في صفحاتها األولى.
 . 2اتجاهات الصحف من خالل المواد المنشورة في الصفحة األولى.
 . 3مصادر األخبار المنشورة في الصفحة األولى لهذه الصحف.
 . 4مصادر الصور المستخدمة في الصفحات األولى في الصحف.
 . 5الستمالت التي تظهر في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث.
 . 6طبيعة الصور المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية:
 -1تكشف عن طبيعة الختالف والتشابه بين ثالثة أنماط من الصحف اليومية هي نمط الصحف
شبه الحكومية أو الرسمية ونمط الصحف المستقلة ونمط الصحف الحزبية.
 -2إن الدراسة تركز على طبيعة المضامين واتجاهاتها والستمالت المتضمنة فيها والصور
ومصادرها..الخ  ،بما يعطي قيمة أكبر لدراسة المضامين على حساب الشكل والشكليات الفنية
التي ل يمكن أن تكون عامالا حاسما في التعرف على شخصية الصحيفة وخطها التحريري ،مما
يعني أن شخصية الصحيفة ل ت تي من شكلها وخطوطها وألوانها بل من طبيعة الموضوعات
واألخبار التي تتناولها.
 -3تعتبر الدراسة إضافة جديدة إلى سلسلة الدراسات التي تتركز على المضمون الصحفي في عمل
الصحافة الورقية في ضوء النفجار اإلعالمي الذي يجتاح شبكة اإلنترنت.

أسئلة الدراسة وفرضياتها:
 .1ما تصنيف الموضوعات التي تنتمي إليها المواد المنشورة على الصفحات األولى للصحف
الثالث؟
 .2ما األنواع الصحفية (الفنون الصحفية) التي تظهر على الصفحة األولى للصحف الثالث؟
 .3ما التجاهات المتضمنة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
 .4ما المصادر للمواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
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 .5ما القوى الفاعلة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
 .6ما الستمالت التي تظهر في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف
الثالث؟
 .7ما طبيعة الصور المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
 .8ما مصدر المادة المصورة أو الرسوم التي ترافق المواد الصحفية على الصفحة األولى في
الصحف الثالث؟
 .9ما الموقع الجغرافي للمواد المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟

فرضيات الدراسة:
تم وضع عدة فرضيات في دراسة هذا الموضوع هي:
 )1يوجد فروق ذات دللة إحصائية في أجندة الصحف الثالث من خالل المواد الصحفية المنشورة
على صفحاتها األولى؟
 )2يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مصادر األخبار للصفحات األولى في الصحف الثالث؟
 )3يوجد فروق ذات دللة إحصائية في طبيعة الموضوعات المنشورة على الصفحة األولى للصحف
الثالث؟
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حدود الدراسة:
الحدود المكانية :ويقصد بها المكان الذي تصدر فيه صحف الدراسة وهي (الرأي ،الغد  ،السبيل)
عمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية وتوزع جميعا في أرجاء المملكة.
وجميعها يصدر في ّ
الحـــــدود الزمنيــــة :ويقص ـد بها اإلطار الزم ـني الذي يها الدراس ـ ـ ـة ،والمـ ـ ـ ـ ـدة الزمنيـ ـ ـ ـ ـة تبـ ـ ـ ـدأ مـ ـ ـن /9
2015/5م إلى 2015/9/17م  ،وهى الفترة التي تم فيها تحليل مضمون الصحف.

محددات الدراسة:
ويقصد بها اإلجراءات المنهجية المتعلقة بتحديد مجتمع البحث ،والعينة التمثيلية التي تم اختيارها،
ولذلك فإن محددات الدراسة ترتبط بعينة الدراسة وباألدوات التي تم من خاللها جمع البيانات وبمدى
صدق وثبات هذه األدوات .وبما أن أداة الدراسة هي استمارة تحليل المضمون ،فإن نتائج الدراسة ل
تعمم إل على صحف عينة الدراسة.

مصطلحات الدراسة:
الصفحة االولى :تعود أهمية الصفحة األولى باحتوائها على اسم الصحيفة وتتضمن عناوين العدد
"اإلصدار" الرئيسية والفرعية ،وتتضمن صو ار ضوئية "فوتوغرافية" ملونة أو باألبيض واألسود كما
تتضمن رسوما ساخرة أو جادة ،وقد تتضمن الصفحة األولى مقالت أو أخبار أو مواجيز موضوعات.
)(www.jmm.jo
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الصفحة االولى(إجرائيا) :تستخدم الدراسة مصطلح الصفحة الولى بمعنى ماتنشره الصحيفة على
صفحتها الولى من اخبار وموضوعات وقضايا تعكس اتجاهات الصحيفة.
المدرسة الصحفية :تتنوع المدارس الصحفية باختالف اإليديولوجيات والسياسات ،مما ينعكس في
تحديد أولوياتها لوظائف الصحافة ،فبعضها يعتبر أن وظيفة الصحافة تتمثل باإلعالم والتثقيف
والتوعية والترفيه والتسلية ،بينما يرى آخرون أن وظيفتها هي التحريض والدعاية والتنظيم وتنفيذ
أجندات ،وعند آخرين فإن وظيفتها هي التعبئة والتنشئة والتجنيد واإلسهام في التنمية ،ومع اختالف
هذه النظريات يختلف تعريف األنواع الصحفية بين مدرسة وأخرى( .الفار ،2006 ،ص.)64
المدرسة الصحفية (إجرائيا) :تستخدم الدراسة مصطلح المدرسة الصحفية بمعنى األسلوب (والمنهج
الصحفي) الذي تنتمي إليه الصحيفة والذي ينعكس في المواد التي تنشرها في صفحتها األولى وفي
بعض األساليب الفنية المتبعة.

السياسة التحريرية :سياسة التحرير الصحفية هي الواجهة التي تختار الجريدة إتباعها في جوابها
عن سؤالين فائقي األهمية هما -1 :لماذا ستنشر؟ -2 ،كيف ستنشر ما تنشر؟( .الف ر،2006 ،
ص.)295
هي السياسة التي تسير عليها الصحيفة وتلتزم بها في نشر موادها ،وهي الفكر الذي تعبر عنه
الصحيفة وتمثله .فقد تكون الصحيفة ممثلة لحزب معين أو تعبر عن فكر معين وقد تكون من
صحف اإلثارة ونشر الفضائح أو الصحف الجادة المحافظة ،وهذا الخط الفكري والعقائدي الذي
تنتهجه الصحيفة قد يعبر عن مؤسسة أو هيئة أو حكومة أو حزب وقد يعبر عن اتجاه مستقل عن
كل ذلك الخ.
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السياسة التحريرية (إجرائيا) :تستخدم الدراسة مصطلح السياسة التحريرية بمعنى مجموعة المبادئ
والقواعد والخطوط العريضة التي تتحكم في األسلوب أو الطريقة التي يقدم بها المضمون الصحفي
في المواد التي تنشرها في صفحتها األولى بما يشمل ترتيب األولويات وتضمين التجاهات في
الموضوعات والقضايا في الصفحة األولى.

تحليل المضمون :يقصد بهذا الصطوح في مماهج البح
الوص
واألهدا

اإلرومي األسفوب الذي يهد

الموضوري الممظم ال مي لفمحتوي الظاهر لوتصال ويهد

إل

المضمون إل بيان الدوافع

التي يرمي إليها ال اتب الصح ي الو المتحد رن محتويات تاباته الو الحاديثة  ،ومعرفة

مدى تأثير محتوى المادا الصح ية في التصال بأف ار الماس والتأثير في اتجاهاتهم وميولهم محو
األحدا .ةال أر،2006 ،ا64و.
تحليل المضمون (إجرائيا) :السفوب بحثي يهد

إل التعر

رف مضامين المواد التي منرتها

الصحي ة اليومية رف ص حتها األول والن الها اإلخراجية.

الموضوعية :إمها ةر س الذاتيةو .وتعمي التقفيل بقدر اإلم ان من الن يقحم الباح

ذاته رف

المضمون.ةالوفائي ،1989،ا150و.
الموضوعية (إجرائيا ) :تقديم رسالة متوازمة  ،وتفتزم بالمعايير المهمية .

اإلتجاه :هو حالة من األستعداد الو التأهب الم سي والعصبي تولد تأثيرا ً ديماميا رف استجابة ال رد
تسارده رف اتخاذ القرارات المماسبة سواي ال ان بالرفض الم باإليجاب فيما يتعرض له من مواق
ومن وت  .ويتأثر بالخبرات التي مر بها ال رد من ماحية وبالسمات المزاجية من ماحية الخري.
ةحجاب،2004،ا8و.
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اإلتجاه( إجرائيا)  :تستخدم الدراسة مصطفا التجاه بمعم موق

الصحي ة الذي تعبر رمه في

المواد التي تمنرها في ص حتها األول .

القوى الفاعلة (إجرائيا) :تستخدم الدراسة مصطفا النخصيات ال ارفة بمعم النخصيات التي
تبرزها الصحي ة وتعتمد رفيها في المواد التي تمنرها في ص حتها األول .

االستماالت :هي الحد الساليب اإلقماع التي سيستخدمها القائم باإلتصال في مضمون رسالته  ،وتقسم
إلي استمالت ممطقية  ،واستمالت راط ية  ،وي ون لها تأثير رف دوافع الجمهور .ةرنتي ،
 ،1978ا464و .
االستماالت (إجرائيا) :هي العمفية التي تستهد

التأثير في المتفقي رن طريق إستخدام مختف

النواهد والدلة واألمثفة والبراهين والموازع الم سية والميول والرغبات لتقبل ما تقدمه الصحي ة
من الراي والف ار ومعفومات في المواد التي تمنرها رف ص حتها األول .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال :اإلطار النظري
النظريات المستخدمة في الدراسة

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتند الباحث في د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــته إلى نظريتين وهما نظريتا ترتيب األولويات (األجندة) ونظرية حارس
البوابة اإلعالمية ،وتسـ ــعى الد ارسـ ــة لالسـ ــتفادة من المقولت العامة ولهاتين النظريتين وفرضـ ــياتهما،
وذلك لغرض توظيفهما في مســاعدة الباحث في فهم موضــوع الد ارســة  ،وفي تصــميم صــحيفة تحليل
المضمون  ،وتحديد فئات التحليل  ،وأيضا في التحليل الكيفي للنتائج التي ستتوصل إليها الدراسة .
وفيما يلي تقديم موجز للنظريتين:
أوال .نظرية ترتيب األولويات (:)Agend Setting Theory
إن أي وســيلة إعالمية مهما كانت لبد لها من خطة و اســتراتيجية وأهداف مبنية على أســاســها ،ول
يمكن لوسـ ــيلة إعالمية أن تنجح دون وضـ ــع هذه الخطة التي من خاللها تصـ ــنف كل الموضـ ــوعات
والقضايا بحسب األهمية واألولوية  .ومن هنا ت تي هذه الفكرة.
تنبثق فكرة ترتيب األولويات من خالل وجود عالقة بين طريقة عرض وس ــائل اإلعالم للموض ــوعات
المختلفة وبين ترتيب الموضــوعات بحســب أهميتها بالنســبة للجماهير ،فتقوم وســائل اإلعالم بالتركيز
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والهتمام بالقضايا التي تتوقع أن تكون من أولويات الهتمامات الجماهيرية ( .إسماعيل، 2003 ،
ص .)272
إن وسـ ــائل اإلعالم تلفت النظر إلى ما هو مهم بالنسـ ــبة إليها لتضـ ــعه ضـ ــمن الدرجة ذاتها بالنسـ ــبة
للجماهير ،بحيث يتم التركيز على قض ـ ـ ـ ـ ــايا دون أخرى ،وأن تغطية هذه القض ـ ـ ـ ـ ــايا ما هو إل الدليل
على أهميتها ( .الحضيف ، 1998 ،ص .)23
فتسليط الضوء على أحداث أو شخصيات معينة والعمل على تكرارها يسهم في جعلها ضمن خانات
األهمية لدى الجمهور  ،وبالتالي يبدأ هذا الجمهور بتبني هذه األحداث والشخصيات ويرتبها بحسب
الترتيب والنتقاء الذي قامت به وس ــائل اإلعالم وفقا لنظرية ترتيب األولويات أو ما يس ــمى باألجندة
 ،ما يؤدي إلى أن يســهم الجمهور في تفاعله مع هذه األحداث والقضــايا والموضــوعات المطروحة .
(الحديدي ، 2006 ،ص .)61
ترجع األص ـ ـ ـ ـ ــول النظرية لبحوث (ترتيب األولويات) إلى (ولتر ليبمان) من خالل كتابه (الرأي العام
 )1922حيث يرى (ليبمان) :أن وس ـ ـ ــائل اإلعالم تس ـ ـ ــاعد في بناء الص ـ ـ ــورة الذهنية لدى الجماهير,
وفي كثير من األحيان تقدم هذه الوس ــائل (بيئات زائفة) في عقول الجماهير ,وتعمل وس ــائل اإلعالم
على تكوين الرأي العام من خالل تقديم القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا التي تهم المجتمع  .وتركز هذه النظرية على أن
في مقدور وسائل اإلعالم أن تغير التجاهات (مكاوي والسيد.)288 ,1998,
أش ـ ــار ليبمان إلى أن الناس يتصـ ـ ـرفون ليس على أس ـ ــاس ما يحدث أو ما قد وقع فعالا  ,ولكن على
أس ـ ـ ــاس ما يعتقدون أنه الموقف الحقيقي  ,وهذا الموقف حص ـ ـ ــلوا عليه من الص ـ ـ ــور التي نقلتها لهم
الصـ ـ ـ ــحف  ,و لها تفسـ ـ ـ ــيرات ليس لها في الغالب سـ ـ ـ ــوى نصـ ـ ـ ــيب محدود ما حدث فعال  ,وهنا من
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الممكن أن يؤدي ذلـ ـ ـك إلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ل عالق ـ ــة ل ـ ــه في حقيق ـ ــة بم ـ ــا يجري في الواقع الحقيقي.
(إسماعيل ,2003,ص.)257
كما أشــارت النظرية إلى أن الســمة األســاســية لنظرية األجندة تكمن في أن فهم الناس لجزء كبير من
الواقع الجتماعي ي تي من اإلعالم ( .مهنا,2002,ص .)270
تقتـ ـ ـ ـ ـ ـرح النظرية أن لـ ـ ـوسائل اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالم دو ار فـ ـي انتقاء الض ـ ـ ـ ـ ـوء وتسليطه على بعض األحداث
أو الشــخصــيات أو القضــايا المعينة وعبر تكرار هذه العملية ومن واقع اإلنســان بين ما تقدمه وســائل
اإلعالم يبدأ الجمهور في تبني األجندة التي تطرحها هذه الوس ـ ـ ـ ـ ــائل اإلخبارية بما يقوده للتص ـ ـ ـ ـ ــديق
والقتناع الفعلي ب همية بروز هذه األحداث والش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيات والقض ـ ـ ــايا دون غيرها( .مش ـ ـ ــاقبة20، ,
11،91ص).
فرضية النظرية :تنطلق النظرية من فرضية أن لوسائل اإلعالم ت ثير كبير في تركيز انتباه الجمهور
بموض ـ ـ ـ ــوعات وأحداث وقض ـ ـ ـ ــايا معينة  ،وطرح رؤى تراعي المس ـ ـ ـ ــاواة في النوع يمكن أن يؤدي إلى
اهتمام الجمهور في هذه القضايا ( .المزاهرة  ، 2012 ،ص.)329
كما تفترض النظرية أن وس ــائل اإلعالم ل تس ــتطيع أن تقدم جميع الموض ــوعات والقض ــايا التي تقع
في المجتمع ,إنما يختار القائمون على هذه الوس ـ ـ ـ ـ ــائل بعض الموض ـ ـ ـ ـ ــوعات التي يتم التركيز عليها
بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها.)282،p،2009،Baran Davis(.
كما ركزت النظرية على أن في مقدور وسـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم أن تغير التجاهات حسـ ـ ـ ـ ــب نموذ الت ثير
المباشر في دراسة اإلعالم المبكرة.
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وتبع ا لهذه النظرية فإن الجمهور ل يتعلم من وس ـ ــائل اإلعالم والتص ـ ــال فقط حول المس ـ ــائل العامة
واألمور األخرى ,ولكن يتعلم كم تبلغ هذه المسائل من أهمية(.حماد ،1998 ،ص.)320
ووفق هذه النظرية يرتب اإلعالم أولويات الجمهور وفق أولويات القضايا (المستوى األول) ووفق
وجهة النظر وجزئيات القضايا (المستوى الثاني).
حدد اإلعالم األولويات ويرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الذهنية  ،ويؤطر وجهات النظر ,وان الناس عبر الزمن
يتشربون هذه الرؤى بشكل كبير ,ويصبح كثير منهم أسير لها في تفكيره وق ارراته.
()282 ،2009 ،Baran ,Davis
لقد تم تجاهل تصـ ــورات ليبمان خالل عقدي األربعينيات والخمسـ ــينيات من القرن العش ـ ـرين  ،إل أن
األبحاث والد ارس ــات الهادفة توص ــلت لمعرفة قدرة ت ثير وس ــائل األعالم على الجمهور  ،ومن أبرزها
م ــا تن ــاول ــه الب ــاح ــث (نورتون لونج) ع ــام 1958م  ،في إط ــار مفهوم ترتي ــب األولوي ــات فوج ــد أن
الصـ ــحافة هي المحرك والعامل األول في وضـ ــع أجندة القضـ ــايا المحلية باعتبارها تمارس دو ار كبي ار
في تحديد ما يتحدث عنه معظم الناس  ،وينظرون إليها بوصــفها الســبيل لحل المشــكالت والقضــايا
ومعالجتها.)2000 252،tankard،Werner ( .
قد أدى ظهور هذا المفهوم الجديد للت ثير غير المباشـ ـ ــر لوسـ ـ ــائل اإلعالم في د ارسـ ـ ــة نظرية ترتيب
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـويات إلى اتجاه الباحثين ووس ـ ـائل اإلعالم إلى دراسة كيفية تغطية الوسيلة اإلخبارية للقضية
و الموض ـ ــوعات وكيفية الت ثير بروز هذه الموض ـ ــوعات في الوس ـ ــيلة  ,أكثر من البحث عن الت ثير
المباشر للوسيلة اإلعالمية .
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ويص ـ ـ ـ ـ ـ ــعب على وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم عرض جميع القض ـ ـ ـ ـ ـ ــايا دفعة واحدة  ,لذلك يركز القائمون على
التص ـ ـ ـ ــال في هذه الوس ـ ـ ـ ــيلة على الموض ـ ـ ـ ــوعات التي يختارونها فقط من بين تلك القض ـ ـ ـ ــايا وابراز
مض ـامينها  ,ونتي ـ ـجة لذلك تصـ ـبح تلك الموضـ ـوعات ذات أولوي ـة في تفكيرهم بعد إثارتها تـدريجي ـا
(مشاقبة،2011 ،ص .)93
وتوجد استراتيجيتان أساسيتان لوضع األولويات هما)pp918،1992،Martin،Shaw (:
 دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مجمـ ـ ـوعة القضايا السائدة في وسائل اإلعالم وعند الجمهور على فترة زمنية واحدة أو
فترتين .
 دراسة قضية واحدة على فترة زمنية مختلفة  ,أي دراسة ممتدة .
تبرز الهمية المظرية في الدراسالالالالالالالة لفتعر

رن ترتيب األولوية ةالجمداو الص الالالالالالحي ة اليومية في

ص حتها األول .
الص الالالالالالح

الثوثة تتأثر بن الالالالالال ل واض الالالالالالا بمظرية ترتيب األولويات وفقا ً إلحتياجات القارئ من

موضالالورات الخبار وقضالالايا ألن األجمدا محدد السالالاسالالي من محددات توجه الصالالح

لتحقيق الهدفها

الصح ية.
ما إسالالالالالتخفا الباح من المظرية الن صالالالالالح

العيمة ةالراليخالغدخالسالالالالالبيلو ليس بإم امهم تغطية

ومتابعة ل الموض الالالالالورات والقض الالالالالايا الص الالالالالح ية خ وبالتالي يختار القائمون على هذه الصـ ـ ـ ـ ـ ــحف
الموضوعات التي تخدم أجندة الصحيفة.
كمــا يحــدد القــائمون على تلــك الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحف مــاذا يق أر القــارئ من خول إبراز وترتيالالب القض الالالالالالالايالالا
والموضورات حسب مظرتهم األ ثر الهمية والمهم واألقل.
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ثانيا .نظرية حارس البوابة اإلعالمية:
يطلق هذا المص ــطلح على الش ــخص الذي يقف على البوابة اإلعالمية بين الوس ــيلة اإلعالمية وبين
الجماهير ويقوم بالتدقيق على المواد اإلعالمية وبالتالي يمنع ما يشاء من المعلومات من الدخول أو
الخرو من خالل تحديد ما يجب أن يشــاهد أو يقرأ ،فيحجب عنهم الرســائل اإلعالمية بغض النظر
إن كانوا بحاجة إليها أو ل  ،مت ث ار بالعتبارات الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ــية والثقافية والجتماعية ( .الحض ـ ـ ـ ــيف،
 ، 1998ص .)25
يرجع التعريف بنظرية حارس البوابة لعالم النفس األمريكي (كورت لوين) الذي اس ـ ــتطاع تطوير هذه
النظرية باعتبار أن د ارس ـ ـ ـ ـ ــاته من أهم الد ارس ـ ـ ـ ـ ــات المنهجية لنظرية حارس البوابة  .فقد رأى (كورت
لوين) ب ن المادة اإلعالمية تمر بمراحل أو نقاط طويلة قبل أن تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلى الجمهور وخالل هذه
المراحل أو النقاط أو التي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميها البوابات يقرر ما يمكن أن يدخل ومال يمكنه ذلك ،وفي حال
كانت هذه المواد اإلعالمية طويلة المراحل ازدادت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطة الفرد أو األفراد على هذه المواد بحيث
يسمحون ألنفسهم ب ن يقتطعوا أو يضيفوا التعديالت التي يرونها مناسبة على المادة اإلعالمية ،
وهؤلء األفراد يطلق عليهم لقب حراس البوابة اإلعالمية( .رشتي ، 1978 ،ص .)294
في الحقيقة أن حراس البوابة اإلعالمية ليس ـ ـ ـوا فقط الصـ ـ ــحفيين الذين يقومون بنقل األخبار وانما هم
مصادر تلك األخبار الذين يزودون الصحفيين بها ،فمثالا إذا حدث حادث ما في إحدى المدن وكان
أول من لحظه أحد األفراد فإن الفرد وبحس ـ ـ ــب طبيعته وفكره يالحظ من خالل الحدث أش ـ ـ ــياء دون
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياء ويتحدث عن أمور و يهمل أمو ار أخرى وبذلك يعد هذا الفرد أول حراس البوابة(.رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي،
، 1978ص .)301-300
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ومن ثم يـ تي دور الحــارس الثــاني وهو المنــدوب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفي ،حيــث ينقــل األخبــار من خالل الفرد
السابق نفسه كشاهد عيان ثم يقوم المندوب أو المراسل الصحفي بإنتقاء حقائق واهمال أخرى ويقرر
األشــياء التي تســتحق أن تكتب والتي ل تســتحق أن تكتب  ،ثم يقوم بتســليم الخبر إلى الوكالة والتي
تمثل حارس البوابة الثالث  ،من خالل اتخاذها لذات التدابير بحيث يقوم أحد محرري األخبار في
الوكالة باختصــار الخبر أو إضــافة كلمات إليه مع اســتبعاد أو اســتبقاء ما يراه مناســب ا ثم يرســلها إلى
الصحف وهناك ينتظر حارس بوابة آخر هذا الخبر ليمارس بدوره سلطته عليه وهكذا فإن كل أولئك
الــذين قــاموا بنقــل الخبر عبــارة عن حراس بوابــة يقف كــل منهم على نقطــة أو مرحلــة من م ارحــل
الخبر (.رشتي، 1978 ،ص .)301-300
ومن المهم اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى العتبارات والض ـ ـ ـ ـ ـ ــغوطات التي تؤثر على حراس البوابة اإلعالمية وعلى
ق ارراتهم بالحذف أو اإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة أو التعديل على مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمون المادة اإلعالمية فهناك مجموعة القيم
والمبادئ الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالنظام الجتماعي والتي ل يمكن تجاوزها والتي تدفع اإلعالمي نحو المحافظة
عليها ونشـ ـ ــرها وابعاد المعلومات التي ل تتفق مع مبادئ وقيم المجتمع األسـ ـ ــاسـ ـ ــية ،باإلضـ ـ ــافة إلى
وجود ضـ ـ ـ ــغوط من الصـ ـ ـ ــحف ووكالت األنباء المحلية والعالمية من أجل دفع اإلعالمي نحو تقديم
خبر على خبر آخر أو اإلبقاء على خبر وازالة خبر آخر (.الموسى  ، 2003 ،ص .)91
وهناك أيضـ ـ ا ض ــغوطات مثل القوانين والس ــياس ــة اإلعالمية للمؤسـ ـس ــة والض ــغوطات الزمنية المتمثلة
بحجم الوقت وض ــرورة إنجاز العمل المحدد في الوقت المحدد  ،وهناك أيض ــا ض ــغوط ذاتية مرتبطة
بســياســة اإلعالمي وثقافته وبســيكولوجيته ،وأخي ار فإن هناك ضــغوطا جماهيرية نحو اإلعالمي ونحو
وسائل اإلعالم المختلفة(.الموسى ،2003 ،ص .)92
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وتجدر اإلشـ ــارة إلى وجود ت ثير متبادل بين ما يهم الجمهور من جهة وبين ما يهم وسـ ــائل اإلعالم
من جهة أخرى  ،ومن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن نظرية ترتيب األولويات أن تتوافق مع نظرية حارس البوابة في هذا
الموضــوع فحراس البوابة اإلعالمية يعلمون مســبقا اهتمامات الجمهور وبالتالي يقومون بوضــع أجندة
بناء عليه(.حمادة، 2008 ،ص .)194
وسائل اإلعالم ا
ومن الضـ ـ ــروري أن تتوافر في حراس البوابة جملة من المواصـ ـ ــفات التي تؤهله ،منها أن يكون ملما
بفنون التص ــال الجماهيري وأن يس ــتطيع اس ــتخدام المص ــطلحات والمعاني بش ــكل مناس ــب  ،ليتحقق
كس ـ ــب ود الجماهير وتعاطفها مع تلك المص ـ ــطلحات في حال قام بتوجيهها إليهم  ،وكذلك يجب أن
يكون اإلعالمي عارفا بالمواض ــيع التي يقف على بواباتها وأن يتحلى بالكم المناس ــب من الثقافة وأن
يكون مدربا على اتخاذ الق اررات الس ـ ـريعة في حالت الطوارئ  ،كما يجب عليه أن يعي تماما خلفية
الجماهير واهتماماتهم وأهم الرس ـ ـ ـ ــائل التي تناس ـ ـ ـ ــبها  ،وأخي ار يجب على القائم بالتص ـ ـ ـ ــال أن يتمتع
بــالنفوذ المطلوب للقيــام بعمــل حــارس البوابــة بمــا في ذلــك القــدرة على البتكــار وتقــديم األفكــار التي
تسهم في إفادة الجماهير المستهدفة( .الموسى ، 2003 ،ص .)93
يمكن الس الالالالالالت ادا من هذه المظرية لمعرفة الدور الذي يقوم به حارس البوابة في الص الالالالالالحافةخ وهل
يمارس ال اتب الصح ي الثماي تحرير األخبار و تابة المقالت رف م سه دور حارس البوابة الم هل
يمارس معه رئيس التحرير والمسؤلون في الصح

هذه المهمة.

وتكمن الهمية مظرية حارس البوابة في رسالالالة الباح الن السالالاس المظرية يقوم رف وجود حراسالالة
رف مايتم من الالالره في الص الالالح

خفهؤلي الحراس يقومون بتدقيق المواد الص الالالح ية الممن الالالورا رف

الص ال حات األول لفتأ د من مطابقتها وت ي ها إلتجاهات الصالالحي ة المختف ة سالالواي امت سالالياسالالية
الو اقتص الالالادية الو اجتمارية ...إلو وتوافق تفك المواد الص الالالح ية مع تص الالالمي ها ال ري واس الالالتمالتها
وس الالالياس الالالتها التحريرية لفموافقة رف من الالالرها الو تعديفها الو حجبها خ وهذا ما تعتمد رفيه الص الالالح
الثوثة قي منر موادها الصح ية بالص حة األول .
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القائم باالتصال:
يقف القائم بالتص ــال أمام التعليمات والتصـ ـريحات الواض ــحة والمبهمة على حد سـ ـواء ،خاص ــة في
دول العالم الثالث التي تعاني من غموض في المعلومات وعدم التحديد للمفاهيم العامة ،إضــافة إلى
عدم الوضــوح بين الســياســات اإلعالمية والتعليمات المقيدة والناظمة ل عالم ،وكل هذا من شـ نه أن
يرتب حجما هائالا من الض ــغوط على كاهل القائم بالتص ــال  ،األمر الذي يض ــطره إلى التدخل في
سـ ـ ـ ــير المعلومات ووضـ ـ ـ ــع نقاط التفتيم على هذه المعلومات من مصـ ـ ـ ــدرها األول وحتى مسـ ـ ـ ــتقرها
األخير نحو المتلقي وذلك في س ــبيل القيام بمهمة حارس البوابة وبغية الس ــيطرة على حركة المحتوى
اإلعالمي والتحكم بما يتلقى الجمهور من معلومات (.عبدالحميد ، 1997 ،ص .)116
يهدف هذا المطلب إلى التعرف على مفهوم القائم بالتصـ ـ ـ ـ ـ ــال ،والعتبارات التي يجمع عليها
الباحثون في تحديد هذا المفهوم ،إلى جانب الشـ ـ ـ ــروط التي يتعين توافرها فيه ،والفرق بينه وبين
حارس البوابة اإلعالمية .ارتبط نش ــاط حارس البوابة بمفهوم عملية النتقاء ،وقد أعادت الد ارس ــات
األولى في الخمس ــينيات لحارس البوابة هذه العملية إلى المعايير الش ــخص ــية(س ــعيد الس ــيد،1989 ،
ص ، )4وتركزت معظم الد ارسـ ـ ــات اإلعالمية المهتمة بالقائم بالتصـ ـ ــال حول مفهوم واحد وهو
حارس البوابة ،بينما تفضل المدرسة الفرنسية استخدام مصطلح الوسيط على اعتبار أن لفظ القائم
بالتصــال دللة محايدة بينما الوســيط يؤدي وفق ا لتجاهاته دو ار تفاوضــي ا بين المصــدر والمســتقبل،
وهي بذلك تظهر الرس ـ ــالة اإلعالمية على ش ـ ــكل مثلث تتمثل أض ـ ــالعه في المص ـ ــدر والمس ـ ــتقبل
والرسالة( .محمد عبد الحميد ،2010 ،ص )121
ويعرف أحمد موس ــى أن القائم بالتص ــال هو"  :المرس ــل أو الطرف الذي لديه رس ــالة قد تتض ــمن
بيانات أو مهارات أو مبادئ اتجاهات ،يقوم بإبالغها أو تعليمها وتوجيهها إلى من هم في حاجة
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إليه ـ ـ ـا ،وتسـ ـ ـهم فـ ـ ـ ـي مـ ـ ـ ـ ـ ـوقف م ـعين ،والقائم بالتصال قد يكون فردا أو مجموعة أفراد ،أو هيئة،
أو مؤسسة"( .احمد موسى ،ص)57
ويبين محمد حجاب أن القائم بالتصـ ــال هو"  :شـ ــخص يسـ ــتهدف الت ثير في أفكار الناس ،ولديه
خلفية واســعة عنها ،يؤمن بها ،ويصــدر عنها في ســلوكه وتصـرفاته ،ويســتخدم لذلك كافة إمكانيات
وس ــائل اإلعالم المتاحة ،ويس ــتخدم األس ــاليب اإلقناعيه لتحقيق الت ثير المطلوب وفق منهج علمي
وفني مدروس ومخطط ") .محمد حجاب ،2010 ،ص)168

الشروط التي ينبغي توفرها في القائم باالتصال:
يذكر حسن مكاوي وعاطف العبد نقالا عن عالم التصال ديڤيد برلو الشروط التي يتعين توفرها في
القائم بالتصال ،وهي( :حسن مكاوي وعاطف العبد ،2007 ،ص)296
 .1توافر مهارات التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وهي  :مهارة الكتابة ،ومهارة التحدث ،ومهارة القراءة ،ومهارة
اإلنصات ،والقدرة على التفكير السليم لتحديد أهداف التصال.
 .2اتجاهات القائم بالتص ـ ــال نحو نفس ـ ــه ،ونحو الموض ـ ــوع ،ونحو المتلقي ،حيث إنه كلما كانت
هذه التجاهات إيجابية زادت فعالية القائم بالتصال.
 .3مستوى معرفة المصدر وتخصصه بالموضوع الذي يعالجه يؤثر في زيادة فعاليته.
 .4مركز القائم بالتصـ ــال في إطار النظام الجتماعي والثقافي ،وطبيعة األدوار التفسـ ــيرية التي
يؤديها.
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النماذج التفسيرية لنظرية حارس البوابة اإلعالمية:
تتناول الد ارس ـ ـ ـ ــة في هذا المطلب النماذ التفس ـ ـ ـ ــيرية لنظرية حارس البوابة اإلعالمية ،وتش ـ ـ ـ ــرح
المرتكزات التي تعتمد عليها ،لبيان عمل حارس البوابة في إطار عملية التص ــال ،ونذكر عددا من
هذه النماذ ومنها:
-1نموذج لوين:
يعد كيرت لوين أول من اس ــتحدث فكرة تدفق المعلومات ،ويفترض لوين أن تدفق المعلومات غير
متســاوي في جميع األحوال ،ويمر التدفق اإلعالمي بســلســلة من البوابات التي يســيطر عليها أفراد
أو مؤسـ ـس ــات يحملون ص ــفة حراس البوابة ،ويض ــم هذا النموذ خمس ــة عناص ــر أس ــاس ــية ،هي:
مصدر المعلومات ،والمرسل ،وقناة التصال ،والمستقبل ،والوجهة أو الهدف( .كامل مراد،2011 ،
ص)122
-2نموذج ماكويل:
يتحدث هذا النموذ عن ضـ ــغوط القوى الخارجية التي تؤثر على القائم بالتصـ ــال ،وتشـ ــمل هذه
القوى  :النظام الســياســي ،والجمهور ،وجماعات الضــغط ،والمعلنين ،وتتعرض المؤسـســة اإلعالمية
وفق ا لهذا النموذ إلى ضــغوط خارجية تؤثر على ســياســتها وعملها ،وتتوقف األهمية النســبية لهذه
الضـ ــغوط على األهداف التي تسـ ــعى المؤس ـ ـسـ ــة اإلعالمية إلى تحقيقها( .مصـ ــطفى عبد الوهاب،
 ،2005ص)31
-3نموذج وايت:
يعتمد هذا النموذ على المستوى الشخصي ،وتعرض هذا النموذ إلى انتقادات نظ ار لعدم
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أخذه بالعتبار العوامل المؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــية التي توجه عملية ح ارسـ ـ ـ ــة البوابة اإلعالمية وركزت على
التفسيرات الشخصية للفرد ،إضافة إلى أن النموذ يفترض وجود بوابة رئيسة واحدة في الرحلة التي
تقطعها المادة اإلعالمية من المصدر إلى المتلقي ،ويختلف ذلك مع وجود العديد من البوابات التي
تمر بها المادة اإلعالمية ،ويوجد بها العديد من حراس البوابات ،وليس مرحلة واحدة وحارس ا واحدا.
(مصطفى عبد الوهاب ،2005 ،ص)35
-4نموذج شومكير ورايس:
بين شـ ــومكير ورايس الت ثيرات التي يعمل في إطارها القائم بالتصـ ــال فيما يعرف بهرم الت ثيرات،
وقد وض ــعا على قمة هذه الت ثيرات ت ثير األيديولوجية ،حيث تؤثر س ــياس ــة الدولة ،وطبيعة النظام
الســياســي على محتوى ما تقدمه وســائل اإلعالم ،وي تي في المرتبة الثانية الت ثير على المضــمون
من خار المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة اإلعالمية ،مثل ت ثيرات القوانين المنظمة وجماعات الض ـ ـ ـ ــغط ،ثم ت ثير
المؤسـسـة اإلعالمية على المضـمون المقدم من خالل سـياسـتها ،وأهدافها ،وي تي في المرتبة الرابعة
ت ثير نظام العمل ،ويش ـ ــمل  :قيود الوقت ،والقيم اإلخبارية ،والمص ـ ــادر التي يتم العتماد عليها،
والت ثيرات التي يحدثها القائم بالتصــال في المضــمون من خالل خصــائصــه ،وصــفاته ،واتجاهاته.
(ماجدة مراد ،2007 ،ص)203
-5نموذج وستلي وماكلين:
يعتبر هذا النموذ تطوي ار للنموذ الذي قدمه كيرت لوين ،وينقسم هذا النموذ إلى أربعة أقسام،
ويركز القسم األول على الحالة التي يشاهد بها الفرد بنفسه األحداث التي تقع من حوله ،ويشتمل
القســم الثاني على مصــدر المعلومات الذي قد يكون فردا ،أو جماعة ،أو نظاما اجتماعيا يؤثر في
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المتلقي ،الذي يص ـ ــدر رجع الص ـ ــدى للمص ـ ــدر ،ويحيطه علم ا بمدى ت ثير رس ـ ــالته ،ويظهر دور
حارس البوابة في القسم الثالث حيث يقوم باختيار األحداث التي تالئم احتياجات المتلقي من وجهة
نظر المصــدر ،وي خذ القســم الرابع في العتبار رجع الصــدى من المتلقي إلى حارس البوابة ،ومن
ثم إلى المصدر( .كامل مراد ،2011 ،ص)135
-6نموذج جايبر وجونسون:
يقدم هذا النموذ تصــو ار للعالقة بين حارس البوابة والمصــدر ،ووفقا للنموذ فإن العالقة التبادلية
بين الطرفين تتم قراءتها من خالل رؤية حارس البوابة لما تفرضه مقتضيات العمل ،وادراك حارس
البوابة لألهداف الخاص ـ ـ ـ ــة بالمص ـ ـ ـ ــدر ،وادراك حارس البوابة لهتمامات الجمهور( .منال مزاهره،
 ،2012ص)260

العوامل المؤثرة على ق اررات حارس البوابة اإلعالمية:
توضــح ماجدة مراد أن شــومكير ورايس بينا الت ثيرات التي يعمل في إطارها حارس البوابة ،وذكرت
أن هذه الت ثيرات تضم:
 )1ت ثير األيديولوجية ،حيث تؤثر س ــياس ــة الدولة وطبيعة النظام الس ــياس ــي على محتوى ما تقدمه
وسائل اإلعالم.
 )2الت ثير على المضمون من خار المؤسسة اإلعالمية ،حيث تؤثر القوانين المنظمة وجماعات
الضغط.
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 )3ت ثير المؤسـ ـس ــة اإلعالمية على المض ــمون المقدم من خالل س ــياس ــتها ،واألهداف الموض ــوعة
لها ،وسعيها نحو تحقيق المصلحة العامة ،أو الربح أو الموازنة.
 )4ت ثير نظام العمل ،وتبرز فيه قيود الوقت ،والقيم اإلخبارية ،والمصــادر التي يعتمد عليها القائم
بالتصال.
 )5الت ثيرات التي يحدثها القائم بالتصـ ـ ـ ــال في المضـ ـ ـ ــمون من خالل خص ـ ـ ــائصـ ـ ـ ــه ،وصـ ـ ـ ــفاته،
واتجاهاته ،وكفاءته المهنية) .ماجدة مراد ،2007 ،ص )202
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الصحافة االردنية
نشأة الصحافة االردنية:
تعد الصحافة في األردن حديثة العهد نسبيا مقارنة مع محيطها العربي في مصر وبالد الشام ,وهذا
يعود إلى أن الدولة األردنية الحديثة لم يكن لها وجود بالشـ ـ ـ ـ ـ ــكل الحالي قبل عام 1920م ,ومنذ هذا
التاريخ بدأت تدور عجلة الصحافة األردنية وتوالى صدور الصحف األردنية تدريجي ا.
أخذت الصـ ــحافة في األردن تتطور بشـ ــكل بطيء جدا مع تطور النهضـ ــة التعليمية وانتشـ ــار الثقافة
بين األردنيين ,وقد تعرض ـ ـ ـ ــت الص ـ ـ ـ ــحافة األردنية إلى عوامل المد والجزر والقمع والكبت على عهد
عدد من الحكومات األردنية المتعاقبة مما جعلها تت خر عن ص ـ ـ ـ ــحافة البلدان العربية األخرى ,وظل
الحال كذلك ،ل تتمتع الص ـ ــحافة في األردن إل بقس ـ ــط قليل من الحرية حتى وقوع م س ـ ــاة فلس ـ ــطين
وانتقال أكثرية أهلها إلى األردن وانتقال صحفهم معهم إلى الضفة الشرقية خاصة بعد وحدة الضفتين
في 1950م ,ف صـ ــبحت الصـ ــحف التي تصـ ــدر في القدس صـ ــحفا أردنية تتناول الش ـ ـ ن األردني في
مختلف المجالت ,فخطت الصحافة األردنية جراء هذا التفاعل خطوات واسعة نقلتها لمراحل متقدمة
في العمل الصحفي على المستوى الصناعي والمهني (.مروة .)346 ،1961 ,
"كانت بداية الص ـ ـ ــحافة األردنية مع ت س ـ ـ ــيس إمارة ش ـ ـ ــرق األردن عام 1920م لس ـ ـ ــيما وأنها كانت
مزدهرة ومنتشرة في بعض المناطق والدول المجاورة كسورية ومصر والعراق.
ويعود ت خرها نتيجة اإلهمال الذي حظيت به منطقة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األردن إبان الحكم العثماني من جهة،
وانتشـ ـ ـ ــار الجهل واألمية بين الكثير من فئات المجتمع آنذاك من جهة أخرى( ".الموسـ ـ ـ ــى،1998 ،
ص .)81
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ولذلك فقد كانت البداية متواضـ ــعة للغاية ولم يكن الحصـ ــول على المطبعة أم ار سـ ــهالا وكانت طريقة
الكتابة على أساس خط اليد والطباعة على الجالتين .

تطور الصحافة االردنية
م ـ ـ ـرت الصحـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـي األردن عقب الثورة العربية الكبرى أي مع ت سيس أول نواة الدولة األردنية
عام  1921بعدة مراحل كان لكل مرحلة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلها ودورها في متابعة األحداث والتفاعل معها وهذه
المراحل هي :
مرحلة ما قبل اإلستقالل
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي هذه المرحلة كانت بدايات نش ة الدولة الردنية ،وبداية نش ة الصحافة األردنية ،وخالل هذه
المرحلة تركزت وظائف ومضـ ـ ـ ــامين الصـ ـ ـ ــحف في أخبارها بمحاربة السـ ـ ـ ــتعمار األجنبي والنتداب
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيونية ،وتركزت هذه المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامين في أخبارها وتعليقاتها ومقالتها ،كما دعت إلى الحداثة
والتغيير والتنمية خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن الدولة األردنية كانت حديثة العهد ،وكانت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف تهتم في ثالثة
مضامين :السياسة وقضايا الناس الخدمية ،واآلداب( .عبيدات)44 ،2003 ،
وكانت صــحيفة (الحق يعلو) اول صــحيفة أردنية ،أصــدرها األمير عبدل بن الحســين عنما قدم من
الحجاز إلى معان ،وهي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة عربية ثورية ،وكتب تحت عنوانها "الحق يعلو ول يعلى عل يه"،
كانت الصــ ــحيفة تصــ ــدر مرة في األســ ــبوع ،فصـ ـ ــر أربعة أعداد في معان وعددان في عمان قبل أن
تتوقف عن الصـ ـ ــدور ،وتولى حريرها كل من محمد األنسـ ـ ــي وعبداللطيف شـ ـ ــاكر( .حجي،2002 ،
)39
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وكانت دوريات صـ ــدور الصـ ــحف األردنية في فترة العش ـ ـرينيات محدودة جدا ،وذلك بسـ ــبب صـ ــعوبة
األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع القتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية واألمنية آنذاك ،فمنها ما توقف بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب العجز في تمويل وتغطية نفقات
الص ـ ــحيفة ،كما أن هناك ص ـ ــحف أغلت ولم يعرف اس ـ ــباب إغالقها ،كما تم إغالق ص ـ ــحف بس ـ ــبب
أخرى بسبب موقف سلطات النتداب البريطاني منها وعداوتها للحركة الفكرية في الصحافة ،وكانت
هذه المرحلة تعد متخلفة ثقافي ا واقتص ـ ـ ــادي ا ،نظ ار لما خلفة الحكم العثماني من حكم واس ـ ـ ــتبداد ،وادى
ذلك إلى وجود عدد قليل من القراء وعدد محدود من حملة القالم( .العزازمة)26 ،2012 ،
ومن أبرز الصــحف التي صــدرت في تلك الفترة ،صــحيفة الحق يعلو في  ،1920و صــحيفة الشــرق
العربي واألردن ومجلة الحمامة في  ،1923وصـ ــحيفة الش ـ ـريعة و جزيرة العرب وصـ ــدى العرب في
.1927
ورافقت في فترة الثالثينيات زيادة األطماع الص ـ ـ ـ ــهيونية في فلس ـ ـ ـ ــطين ،وأتس ـ ـ ـ ــاع رقعة المقاومة لهذه
األطماع التي يسـ ـ ــاندها ويدعمها السـ ـ ــتعمار البريطاني ،الذي كان يحكم ويسـ ـ ــيطر آنذاك ،ولم تكن
الصحافة األردنية غائبة عما يجري حولها ،حيث قامت بتوجيه أقالمها صوب المستعمر ،وساهمت
في دعم الشـ ــعوب العربية لنيل اسـ ــتقاللها ،ومطالبتها بزيادة الدعم وتعميم التعليم وشـ ــموليته ،وحملت
مض ـ ـ ـ ــامين الص ـ ـ ـ ــحافة في تلك الفترة ،اس ـ ـ ـ ــتنكار الحركة الص ـ ـ ـ ــهيونية ومقاومتها وتحليل األوض ـ ـ ـ ــاع
السياسية ،والموقف من المعاهدة البريطانية ،وأيض ا إعفاء أبناء القرى من الضرائب نظ ار لحالة الفقر
التي يعانون منها ،وأيضـ ـا تعميم التعليم البتدائي ،وانش ــاء مدارس ثانوية في المدن الرئيس ــية ،ونشــر
التعليم إلى العشائر الرحل( .عبيدات)46 ،2003 ،
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وصـ ــدر قانون المطبوعات والنشـ ــر عام  1933الذي كان معدلا لقانون عام  ،1928وصـ ــدر قانون
مراقبــة المطبوعــات لعــام  1939على أثر الحرب العــالميــة الثــانيــة من أخطــار الحرب (العزازمــة،
)27 ،2012
وبرز في هذه الفترة صــدور المجالت المتخص ـصــة ،وندرة صــدور الصــحف والدوريات ،وذلك نتيجة
لصــدور قانوني المطبوعات ومراقبة الصــحف ،كما كان هنالك عراقيل أمام صــدور الدوريات بســبب
دور الصحف السياسية الفاعل في نشر الوعي ومواجهة المستعمر( .شهاب)23 ،1988 ،
وصدرت في تلك الفترة :صحيفة الرفاع وصحيفة الميثاق في عام  ،1933والجزيرة .1939
وفي بداية فترة األربعينيات التي ش ـ ـ ــهدت أحداثا س ـ ـ ــياس ـ ـ ــية في غاية األهمية منها اس ـ ـ ــتقالل المملكة
األردنية الهاش ـ ـ ـ ـ ــمية عام 1946م ،ونكبة فلس ـ ـ ـ ـ ــطين عام 1948م ،وتداعيات هذه األحداث من عدم
استقرار ،بخاصة في النصف الثاني من هذا العقد ،فيه تجمعت العديد من األحداث التي أثرت على
األردن ،فنجد هناك تزايدا في أعداد الدوريات عما هو في الفترة السـ ـ ـ ــابقة ،وتميزت معظمها بمعالجة
اآلراء والفكار السياسية السائدة آنذاك( .العزازمة)27 ،2012 ،
وقد كثرت اآلراء المعبرة من خالل األقالم الكاتبة وبرزت فيها الروح الوطنية بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح وأدت هذه
التغييرات إلى إيجاد العديد من األحزاب الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة الوطنية ،أثرت فيما بعد على حركة الص ـ ـ ـ ــحف
والمجالت التي ص ـ ـ ـ ـ ــدر البعض منها ناطق ا باس ـ ـ ـ ـ ــم األحزاب ،ويمثل تقريب ا أراء ومبادئ هذا الحزب.
(شريم)41 ،1984 ،
وفي هذه الفترة ازدادت الصــ ـ ـ ــحف والمجالت ،وتطورت الص ـ ـ ـ ــحافة األردنية ،وظهر هذا التطور في
القفزة النوعية في شـ ـ ـ ــكلها ومضـ ـ ـ ــمونها ،وقد اسـ ـ ـ ــتدعى ذلك إحداث قوانين تتماشـ ـ ـ ــى مع هذا التطور
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فص ـ ــدر قانون لتنظيم ص ـ ــحافة هذه الفترة ،األول في  ،1945/10/17والثاني  1948/5/10أي ما
بعد اإلستقالل( .شهاب)25 ،1988 ،
كما أهتمت مضامين الصحف في هذه الفترة بمهاجمة الستعمار ،والنتداب البريطاني ،والدعوة إلى
الس ـ ــتقالل ،وتوجيه النقد للحكومات ،وأهتمت بطرح اآلراء الفكرية ،والس ـ ــياس ـ ــية الس ـ ــائدة ،وبدأ ت ثير
األحزاب ينعكس على المقالت ،وتوســعت في المطالبة بطرد المســتعمرين ودعم القضــية الفلســطينية
والتنبيه من الخطر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيوني بفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين ونقل أخبار الحرب العالمية الثانية ،وطالبت بإطالق
الحريات خاص ـ ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ـ ــحافة ،واجراء انتخابات نيابية ديموقراطية ،ودعت إلى دعم الثورات ض ـ ـ ـ ـ ــد
الستعمار الفرنسي في سوريا والجزائر( .عبيدات)48 ،2003 ،
ومن المطبوعات التي صدرت في تلك الفترة :جريدة األنباء العربية .1941

مرحلة ما بعد اإلستقالل واألحكام العرفية
تعد هذه المرحلة مهمة وخطوة متقدمة في الصـحافة األردنية خاصـة أن كونها ت تي بعد مرحلة هامة
وهي اإلستقالل ،ففي هذه الفترة صدر الدستور األردني ،وت سست نقابة الصحفيين األردنيين ،وأثنائه
بدأت الصـ ـ ـ ـ ــحافة تنطلق نحو حرية الرأي والفكر ،باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إلى تشـ ـ ـ ـ ــجيع اإلنتا الفكري بمختلف
جوانبه وأش ــكاله سـ ـواء عن طريق الكتابة في الص ــحف والمجالت ،وت ليف الكتب ،وتوزيع النشـ ـرات،
والدوريات المختلفة ،أو عن طريق الذاعة( .شهاب)27 ،1988 ،
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ويمكن أن بداية هذه الفترة كانت فترة ازدهار للنشـ ــاط الصـ ــحفي ككل ،وخاصـ ــة في األعداد المتزايدة
من الصــ ــحف ،والمجالت ،باإلضـ ـ ــافة إلى النوعيات المختلفة ،فقد ظهرت دوريات متخص ـ ـ ـصــ ــة في
مختلف المواضيع القتصادية ،والثقافية والجتماعية والصحية( .شريم)41 ،1984 ،
كما وتمثل فترة الخمس ـ ـ ــينيات  1950انطالقة جدية ،وخاص ـ ـ ــة بعد ص ـ ـ ــدور الدس ـ ـ ــتور عام ،1952
واعالن الس ـ ـ ـ ــتقالل ،وتنامي التيارات الفكرية الش ـ ـ ـ ــيوعية والقومية والناصـ ـ ـ ـ ـرية واإلخوان المس ـ ـ ـ ــلمين،
وت سـ ـ ـ ـ ـ ــيس نقابة الصـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين 1953/3/17م ،حيث ازدادت أعداد الصـ ـ ـ ـ ـ ــحف والمجالت ،وتميزت
بمض ـ ــامينها الس ـ ــياس ـ ــية والفكرية والثقافية والجتماعية ،وعكس ـ ــت مختلف الميول والتجاهات الفكرية
وبشـ ـ ـ ـ ــكل خاص الحزبية والعقائدية ،فكانت تعكس األوضـ ـ ـ ـ ــاع المحلية والعربية والعالمية( .عبيدات،
)50 ،2003
ومن الصحف التي صدرت في هذه الفترة :جريدة الجهاد والحق عام  ،1947وجريدة البعث والحرية
عام  ،1948وصحيفة األردن الجديد وصحيفة أخر خبر وصحيفة األخبار في عام 1950م.
وتمثل فترة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتينيات مرحلة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة التنموية ،على الرغم من األحداث التي عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفت به،
وبالمنطقة جراء حرب عام 1967م ،واندحار العرب بعد الهزيمة المرعبة التي لحقت بهم ،بالمقابل
كــانــت الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــافــة األردنيــة تنمو نموا طبيعي ـ ا مع الــدولــة ،التي أولــت التنميــة الجــانــب األكبر من
اهتماماتها في شـ ــتى المجالت ،فكان ت سـ ــيس الجامعة األردنية عام 1963م لتكون الصـ ــرح العلمي
األول في الدولة ،والداعم الرئيسي لرفد الدولة بالمتعلمين وت هيلهم( .العزازمة)30 ،2012 ،
كما امتازت ص ــحف هذه الفترة بمعالجة مختلف القض ــايا الوطنية والقومية ،بعد ان خفت حدة نش ــاط
األحزاب ،واص ـ ـ ـ ــدار مطبوعات دورية تنطق بلس ـ ـ ـ ــانها ،باإلض ـ ـ ـ ــافة إلى ذلك فقد نمت فكرة الدوريات
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المتخصصة بشكل ملحوظ وعالجت مختلف القضايا والمواضيع ،ول بد من اإلشارة إلى أن كثي ار من
الص ـ ـ ـ ــحف والمجالت قد توقفت عن الص ـ ـ ـ ــدور على أثر ص ـ ـ ـ ــدور قانون المطبوعات المؤقت لس ـ ـ ـ ــنة
1967م( .شريم)64 ،1984 ،
ومن أهم الصــحف التي صــدرت في فترة الســبعينيات :صــحيفة عمان المســاء وصــحيفة أخبار اليوم
في  ،1962وصحيفة الحوادث في  ،1963وصحيفة الصحفي وصحيفة السياسة  ،1964وصحيفة
الدستور في عام 1967م.
وكانت فترة ما بعد حرب الكرامة تمثل فترة النضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة األردنية ،لتكون البداية الحقيقية
والجادة لها ،كما انها أخذت تعالج جميع مش ـ ـ ــاكل البالد بانطالق وأس ـ ـ ــلوب جديد ،وأص ـ ـ ــبحت تعنى
ب خبار العالم العربي ،والعالم على العموم وبشـ ـ ــكل أوسـ ـ ــع ،وأزداد نشـ ـ ــاطها ،وكثرت أبوابها ،كما زاد
توزيعها وأتس ـ ــع انتش ـ ــارها ،وقوي نفوذها ،وأدخلت معها نهض ـ ــة طباعية ملموس ـ ــة ،بما اس ـ ــتقدمته من
ألت الطباعة الحديثة حتى يمكن القول :أن ص ـ ــحافة األردن كانت أس ـ ــبق من ص ـ ــحافة س ـ ــوريا إلى
تحقيق تطور صناعي ومهني ل ب س به( .العزازمة)31 ،2012 ،
اتسمت صحافة هذه الفترة بنوع من الستقرار والستم اررية ،باإلضافة إلى النمو والتطور في وسائل
إيصـ ـ ــال المعلومات ،وكذلك الطباعة والنشـ ـ ــر والتوزيع ،أي أن هناك تحسـ ـ ــن ا في العوامل التي تدعم
خرو الفكرة المكتوبة على صفحات الدورية ،ومن ثم إيصالها للقارئ( .شريم)70 ،1984 ،
كما جاءت مض ــامين ص ــحف هذه الفترة داعمة للقض ــية الفلس ــطينية وخاص ــة بعد انتهاء األزمة بين
الحكومة األردنية والمنض ـ ــمات الفلس ـ ــطينية ،ومرحبة باس ـ ــتقالل الدول العربية من الس ـ ــتعمار ،لذلك
أرتقت الصحافة األردنية في الشكل والمضمون ،فاقتربت مضامين الصحف من مضامين الصحافة
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العالمية فالهم السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي والحزبي لم يعد شـ ـ ـ ــاغلها الوحيد ،لذلك اتجهت إلى نقل األخبار والتقارير
العربية والدولية وظهرت الصـ ــفحات المتخص ـ ـصـ ــة ،كما عالجت القضـ ــايا التي تهم الناس والخدمات
اليومية كالصحة والتربية والتعليم( .عبيدات)54 ،2003 ،
ومن أهم صحف هذه المرحلة ،صحيفة الرأي في عام 1971م ،وصحيفة األخبار  ،1975وصحيفة
الشعب .1976
في هذه الفترة كانت الص ــحف حذرة في نش ــر أخبارها نظ ار لألوظاع الس ــياس ــية والتوترات التي كانت
تعاني منها البالد ،وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة مع تفعيل األحكام العرفية من قانون المطبوعات ومراقبة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحف،
اســتمرت الصــحف في هذه الفترة بمعالجة قضــايا المواطنين ،دون التعرض مباش ـرة للحكومات فنقلت
األخبار الرسمية للملك ،والعائلة المالكة ،والحكومة ورجالتها ،وغلب على المضامين القالب التنموي
الرسـ ـ ــمي في الصـ ـ ــحف اليومية باسـ ـ ــتثناء بعض المقالت هنا وهناك والتي سـ ـ ــلطت األض ـ ـ ـواء على
قصــور في أجهزت الدولة ،ول بد من الت كيد على أن هذا العقد قد شــهد كبت ا للحريات وتضــييق ا على
أص ــحاب األقالم النزيهة ،ف غلقت ص ــحف لخبر تعلق بزيادة الرواتب أو لمعارض ــة وزير اإلعالم أو
لعدم إدانة أحداث معينة كجامعة اليرموك( .العزازمة)32 ،2012 ،
وترى أميمة ش ـريم ن "الســمة البارزة لهذه الفترة هي الصــحافة المتخص ـصــة ،وهناك ســمة أخرى وهي
زيـادة الحجم ،والمطبوع ،من كـل دوريـة ،أي زيـادة في الكميـة المطبوعـة ،وكـذلـك في التويع ،مقـارنة
مع ما كانت عليه في الفترات السـابقة ،خالل هذه الفترة ظهر النشـاط الفردي في إصـدار الدوريات".
(شريم)72 ،1984 ،
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ومن أهم المطبوعات في هذه الفترة :مجلة األفق القتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي في عام  ،1982وجريدة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحان
.1984

مرحلة العهد الجديد والتحول الديمقراطي
تمثل هذه المرحلة مرحلة النطالقة الديمقراطية ،وخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إ نه بدأ برفع األحكام العرفية ،واطالق
الحريات ،فش ــهد هذا العص ــر ص ــدور ص ــحف جديدة بش ــكل لفت ،ويرى الباحث علي منعم البحث
علي منعم القضــ ـ ـ ــاة أن مرحلة التسـ ـ ـ ـ ــعينيات هي الفترة التي يمكن أن نقول أنها تمثل التطور الفعلي
للصــ ـ ــحافة األردنية الحالية ،فقد نش ـ ـ ـ ـ ت فيها العديد من الص ـ ـ ــحف اليومية ،وبدأ بالنشـ ـ ـ ــر في المدن
األردنية خار عمان( .القضاة)73 ،2008 ،
وفي هذه المرحلة اتســعت التيارات الفكرية ،وتم نشــرها بكل حرية مســؤولة فنشــرت الصــحف الحزبية،
أفكارها ومبادئها ،وانتقدت المعارض ــة الحكومات ،وعادت الص ــحف الحزبية العريقة التي توقفت عدة
مرات وخاصـ ـ ــة عام 1957م بعد حظر األحزاب للظهور كالجماهير الشـ ـ ــيوعية( .عبيدات،2003 ،
)59
ومن أبرز ص ـ ـ ــحف هذه الفترة :عودة الجماهير الش ـ ـ ــيوعية عام  ،1993والحياة  ،1996وص ـ ـ ــحيفة
الميثاق وصحيفة األسواق وصحيفة العرب اليوم في عام 1997م.
ول بد من الشـ ـ ــارة إلى ازدياد سـ ـ ــوق الصـ ـ ــحافة بصـ ـ ــحف جديدة ،أسـ ـ ــبوعية ويومية ،متعددة الميول
والمشـ ـ ــارب ،تسـ ـ ــعى كلها لجتذاب القارئ ،وهذا ما أوجد حالة من التنافس بينها ،دفع ببعضـ ـ ــها إلى
المغــالة في طبيعــة المنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيــدة بــذلــك من هــامم الحريــة العريض الــذي اتــاحــه قــانون
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المطبوعات المعدل لعام ( ،)1993لذا أخذت العديد من الصـ ــحف األسـ ــبوعية تعتمد إلى تقديم مواد
حافلة بعدم الدقة ،تعتمد اإلش ـ ـ ــاعات والنقد الحاد واس ـ ـ ــتخدام مواد وعناوين حافلة باإلثارة ،واس ـ ـ ــتخدام
تعابير غير م لوفة يرفضها الذوق العام( .الموسى)70 ،1998 ،
وفي الفترة الممتدة من بداية األلفية ،وقد تزامنت مع اسـ ـ ـ ـ ـ ــتالم جاللة الملك عبدل الثاني لسـ ـ ـ ـ ـ ــلطاته
الدســ ـ ـ ــتورية ،وفقد أولى الصـ ـ ـ ـ ــحافة واإلعالم في بلدة اهتماما بالغا ،ففي تص ـ ـ ـ ـ ـريح له أعلن أن حرية
الصحافة واإلعالم حدها السماء ،ليكون دستو ار لكل صاحب قام ويتوق للحرية ،وقد فرض على هذه
المرحلة التطور التكنولوجي واتسـ ـ ـ ــاع مصـ ـ ـ ــادر المعلومات ،مما افقد الحكومات السـ ـ ـ ــيطرة على هذه
المصـ ـ ــادر ،ولم يكن أي خيار أخر سـ ـ ــوى اطالق الحريات ،والحد من القوانين العرفية المقيدة لحرية
الصحافة واإلعالم(.العزازمة)33 ،2012 ،
ومن اهم الصحف التي تصدر حاليا في السوق الردني :صحيفة الرأي وصحيفة الدستور وصحيفة
الغد وصحيفة السبيل وصحيفة األنباط.

الصفحة األولى في الصحيفة:

تعود أهمية الصفحة األولى إلحتوائها على اسم الصحيفة وتتضمن عناوين العدد "اإلصدار" الرئيسية
والفرعية ،وتتضمن صو ار ضوئية " فوتوغرافية" ملونة أو باألبيض واألسود كما تتضمن رسوما ساخرة
أو جادة  ،وقد تتضمن الصفحة األولى مقالت أو أخبار أو مواجيز موضوعات(www.jmm.jo) .
ت عد الصفحة األولى بمثابة واجهة الجريدة من خالل ما تعكسه من جوانب متميزة تعكس شخصيتها
ابتداء من تحديد الشكل األساسي
الخاصة ،المرتبطة بسياستها التحريرية التي تؤثر في عمليات اإلنتا
ا
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للصفحات إضافة إلى طريقة هذه الوحدات واإلعالم كما تنطلق أهمية الصفحة من كونها الباب الذي
ينفذ منه القراء إلى جريدتهم والمعبر الذي يمر من خالله القراء وهو ما يشير إلى انفراد الصفحة
األولى ب هم الموضوعات المنشورة في الجريدة كلها)/http://www.abahe.co.uk) .
"الصفحة األولى في أية مطبوعة تكتسب أهميتها كونها عامل الجذب والستقطاب الرئيسي للقارئ ،
والصفحة األولى هي المناط بها خلق حالة األلفة والدفء بين القارئ والصحيفة ككل .وفي سبيل
ذلك تستنجد الصحيفة دائما بصفحتها األولى  ،لكي تمتلك مفاتيح أبواب القراء وتملك اهتمامهم
وانتباههم  .عادة ما تتولى رئاسة التحرير ش ن الصفحة األولى ولربما خضعت مباشرة لتوجيهات
المالك الرئيس للصحيفة  ،وتكلف أفضل الخبرات والكفاءات الفنية والتحريرية بالعمل فيها .إن الصفحة
األولى في أية مطبوعة تبعث رسائل قوية وفعالة لكنها غير مباشرة  ،وغالبا ما يت ثر بها القارئ دون
أن يدركها  .اسم المطبوعة ونوع البنط الذي يكتب به السم وحجمه ولونه والشعار المصاحب إن
وجد رسالة أولى وهو ما يعبر عنه بتعريف الهوية.
الصورة أو الصور التي يتم إبرازها في الصفحة األولى رسالة أخرى مهمة تق أر من خالل حجم
الصـ ـ ـ ـ ـورة أو الص ـ ـ ـور وألوان ـ ـ ـها ومكانـ ـ ـها ف ـ ـي الصفح ـ ـ ـ ـة إلى اليمين أو اليسار أو الوسط في األعلى
أو األسفل  ،ولربما كانت الصورة بحجم الصفحة كلها للدللة على رسالة مهمة يريد صاحب الصحيفة
إرسالها للقارئ بكل قوة .
العناوين هي األخرى بمختلف اإلحجام واأللوان وأشكال الخط رسالة ثالثة ل يمكن إل أن تترك أث ار
مهما في نفسية القارئ  .المقالت أو الموضوعات التي تجد مساحة لها على الصفحة األولى عادة
ما تكون على درجة عالية من األهمية وعادة ما تعبر عن وجهة نظر الصحيفة الرسمية أو ما تسعى
الصحيفة إلى حشد الناس حوله  ،وفي كل التفاصيل التي يمكن اكتشافها داخل الصفحة األولى
تصريحا أو تلميحا هناك اسطر خفية تمتلك فعل السحر وأثره في عقول ومشاعر الناس دون أن
يدركوا أنهم قد أصيبوا بالعدوى التي أراد صاحب الصحيفة أو مالكها أن ينشرها في الناس استشراء
النار في الهشيم".

)(www.jmm.jo

أهمية الصفحة األولى في الجريدة:
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ألهمية الصفحة األولى كان لبد من وجود ،ومراعاة عدة اعتبارات في القواعد الخاصة بإخراجها،
ويتمثل بعضها في:
 )1أن يعكس إخراجها اهتمام المحررين برغبات القراء ،من حيث أهمية العمل على إبراز
الموضوعات التي تلبى حاجات القراء التصالية مع العمل على أن تبدو الصفحة سهلة .
 )2أن تكتسب الصفحة األولى شكالا إخراجيا أكثر من الصفحات الداخلية حتى يحقق أهداف
الصحيفة .
 )3ضرورة العمل على بناء شخصية متميزة للصحيفة حيث يسهم اإلخ ار الناجح للصفحة األولى
في إيجاد العالقة المتميزة التي تربط القراء بالجريدة)http://www.abahe.co.uk( ".
ولعل أهمية وضع التصميم األساسي للصفحة األولى ت تى من كونها تتضمن العديد من الوحدات
المتنافسة على جذب انتباه القراء ودورها المهم في استيعاب القراء له وتؤدى الوحدة الرئيسة في
الصفحة دو ار مهم ا للتصميم  ،حيث يسهم اتجاه وحجم هذه الوحدة في توجيه أعين القراء نحو بقية
الوحدات األخرى التي يمكن أن ترى بوضوح بالوحدات األخرى ،وبما يحتّم على المصممين إيجاد
عالقة قوية بين الوحدات المشتركة في تصميم الصفحة األولى ،على الرغم أن الكلمة التقليدية
والكالسيكية في معظم مراجع الفن الصحفي ،التي يذكرها خبراء اإلخ ار التقليديين هي أن الصفحة
األولى هي واجهة العرض بالنسبة للجريدة إل أن المداخل أو المذاهب التقليدية لم تكن نظرتها كذلك،
فقد كان اإلخ ار فيها مجرد توضيب لألخبار والموضوعات وترتيبها على الصفحة األولى بدون عملية
تصميم فقد كانت المداخل تقوم على بعض المسلمات أو الفتراضات المبدئية التي توجه عمل المخر
الصحفي وهي:
 إن المضمون الصحفي هو األساس ،في حين أن الشكل والمظهر ينبغي أن يكون ثانويا ،انطالق امن أن توجيه النتباه أكثر من الالزم إلى المظهر قد يكون عمالا غير منتجا.
 األخبار القصيرة السريعة هي لب العمل الصحفي للجريدة ،والحالية أو الوقتية لها من األهميةالتي تتمثل في إطار سياسة التخلص من كل الممارسات اإلخراجية التي تؤخر عملية التوضيب".
)/HTTP://WWW.ABAHE.CO.UKو
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صحف عينة الدراسة

صحيفة الرأي:
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صحيفة الغد:
صحيفة السبيل:

-1صحيفة الرأي:
أصدرتها حكومة المملكة األردنية الهاشمية عام 1971م نتيجة لضعف الوجود الحكومي في الساحة
الصحفية آنذاك  ،خاصة فيما يتعلق بالمواقف الحكومية بعد حرب حزيران 1967م والذي نجم عنها
احتالل الضفة الغربية وضياعها من أيدي العرب( .القضاة، 2008 ،ص .)221
والرأي صحيفة يومية تصدر عن المؤسسة الصحفية األردنية وتعد ثاني صحيفة شبه رسمية تنطق
باسم الحكومة حيث كانت صحيفة الشرق العربي هي األولى ونتيجة للدعايات اإلعالمية الكثيفة التي
جاءت عبر وسائل إعالمية وصحفية عربية مختلفة خاصة بعد حرب 1967م ارت ت الحكومة إنشاء
صحيفة للرد على هذه الهجمات اإلعالمية فتم إصدار أول أعدادها في تاريخ  2حزيران 1971م.
(الموسى ، 1997 ،ص . )148-147
وتضم «الرأي» صفحات متخصصة في السياسة والقتصاد والثقافة والفن والمجتمع والعلوم والرياضة
 ،فضالا عن الهتمام الجاد بمناقشة القضايا العامة وطرح األفكار المتعددة حولها  ،واهتمام خاص
بمتابعة قضايا المواطنين وهمومهم اليومية .إن التطور المستمر في الشكل واإلخ ار

والعرض

اإلخباري  ،وكذلك نوعية الزوايا والصفحات واألقالم المميزة ،هي من الصفات المميزة لها .ويذكر
بعد إنشاء حزب اإلتحاد الوطني العربي عام 1971م الذي كان تنظيما رسميا للدولة ،انتقلت ملكية
المؤسسة الصحفية األردنية (الرأي) إلى الحزب لتصبح بذلك الناطق باسمه (.عبيدات، 2003 ،ص
.)260
في عام 1974م قرر مجلس الوزراء تحويل المؤسسة الصحفية األردنية إلى شركة ،كان للحكومة
منها نسبة  % 40وأصبح  % 60من األسهم للقطاع الخاص  .وفي عام 1975م باعت الحكومة
حصتها للقطاع الخاص لتصبح الشركة خاصة بالكامل .ثم ما لبثت أن عادت الحكومة من جديد
لت خذ حصة بما يعادل  % 15عام 1986م  .وبعد ذلك زودت حصتها في العام 1989م لتبلغ
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 % 45،9من األسهم حيث باعتها إلى المؤسسة العامة للضمان الجتماعي  ،الحكومية أيض ا  ،ثم
تملكت فيما بعد  % 66من األسهم بما يعادل ثلثي مقاعد مجلس اإلدارة( .القضاة، 2008 ،ص
.)222
ويرى دارسوا الصحافة الردنية أن صحيفة الرأي اليومية شاهد حي على تطور الصحافة الردنية
من حيث الشكل الفني واإلخ ار والمضمون والتطور الطباعي والتقنيات المستخدمة في األردن منذ
عام 1971م ولغاية عام 2000م( .عبيدات وآخرون)2003 ،36 ،
ويكتب فيها الكثير من الصحفيين واألدباء واألساتذة الجامعيين إضافة إلى صفحات يسمح فيها للقراء
بالكتابة والمساهمة أيضا مع وجود صفحات للمقالت المترجمة والمقالت العربية .ولقد تعرضت
صحيفة الرأي للتعطيل واإليقاف ألكثر من مره أثناء األحكام العرفية( .الموسى ، 1998 ،ص
.)149

-2صحيفة الغد:
صحيفة الغد صحيفة يومية مستقلة تصدر عن الشركة المتحدة للصحافة ،وصدر أول عدد من
صحيفة الغد في 2004 /8/1م  ،والغد حسب القائمين عليها تحمل رسالة تنويرية تقوم على أساس
احترام حق المجتمع في المعرفة.
منذ انطالقتها وضعت صحيفة الغد المهنية نصب عينيها و جعلتها نهجا تتبعه بهدف النجاح و
التميز في سوق اإلعالم المزدحم والمليء بالمنافسة ,حققت الغد تطورها السريع شكال ومضمونا,
حيث تمتلك الصحيفة أكبر قاعدة مشتركين في المملكة .
احتلت صحيفة الغد موقع ا ريادي ا في السوق األردني ،كما تتمتع صحيفة الغد باستقاللية أدت إلى
تغيير معايير الصحافة المحلية و جعلت الغد مصد ار موثوق ا لألخبار المحلية ومرجع ا تعتمده أشهر
وكالت األنباء العربية و العالمية .وتغطي صحيفة الغد مختلف القطاعات والمواضيع التي تهم قرائها
لتلبي بذلك احتياجاتهم و تفتح المجال أمام النقام والحوار البناء و التحليل الموضوعي لمختلف
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القضايا واآلراء ،إذ تقدم الغد لقرائها باقة متنوعة من األقسام المختصة التي تغطي آخر األخبار
السياسية و القتصادية و المالية و الرياضية و المنوعات)www.alghad.com( .
وقامت الصحيفة بمبادرة تعد األولى من نوعها في المملكة ،و هي افتتاح مركز اتصال متخصص
باستقبال استفسارات و اقتراحات القراء باإلضافة إلى توفير مختلف الخدمات للمشتركين و المعلنين
وفقا لمعايير خدمة العمالء)www.facebook.com/alghadnewspaper( .
السياسة التحريرية:
تعتمد الغد سياسة تحريرية ملتزمة بالحقيقة ،وبعيدة عن اإلنشاء ،وحريصة على اإللمام بكل ما
يحدث في البالد ،ول تستثني أخبا ار لعتبارات سياسية أو فكرية ،كما أنها ل تقدم أخبا ار لهذا السبب
فقط ،كما أن السياسة التحريرية للصحيفة تحرص على الموضوعية والحياد في نقل الخبر واستكماله
بكافة عناصره وتقديم رؤى ومواقف األطراف التي يتعلق بها الخبر دون استثناء أي منها( .العزازمة،
)2012 ،35

-3صحيفة السبيل:
صحيفة يومية  ،صدر العدد األول من صحيفة السبيل بصفتها صحيفة أسبوعية بتاريخ
1993/10/13م ،وانتظمت في الصدور صباح كل ثالثاء ما يزيد على خمسة عشر عام ا دون
توقف .وفي 2009/2/10م كانت انطالقة "السبيل" الجديدة بوصفها سابع صحيفة يومية أردنية
ناطقة بالعربية  ،وقد شكل ذلك نقلة نوعية في مسيرة الصحيفة.
()http://www.assabeel.net/about-us
لقد برزت في السنوات األخيرة ظاهرة اإلعالم اإلسالمي المتمثل في انتشار العديد من القنوات
التلفزيونية واإلذاعية ووسائل اإلعالم المقروءة من صحف ومجالت ومواقع إلكترونية.
ومن بين هذه الوسائل صحيفة السبيل التي تتبنى مواقف حزب جبهة العمل اإلسالمية وجماعة
اإلخوان المسلمين في األردن  ،إذ نجحت الحركة في بناء شبكة إعالمية تت لف من صحيفة السبيل
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اليومية  ،وقناة اليرموك الفضائية  ،وموقع البوصلة اإلخباري  ،ولم تهمل الحركة إنشاء صفحة لها
على شبكة التواصل الجتماعي" فيسبوك".
أهداف عامة:
حددت "السبيل" لنفسها مجموعة من األهداف من بينها:
 .1نقل المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية.
 .2المساهمة في التوعية بالقضايا الوطنية وبقضايا األمة ،عبر المتابعة اإلخبارية والتحليل
العميق للتطورات السياسية.
 .3خدمة قضايا الوطن ،وتبني هموم المواطن ،ومواجهة األخطار التي تستهدف األردن ،وكشف
محاولت الختراق والتطبيع مع العدو الصهيوني.
 .4مراقبة أداء الحكومات والمؤسسات ،مع اإلشادة بالنقاط المضيئة ،واإلشارة إلى مواقع الخلل
والدعوة إلصالحها( .صحيفة السبيل)https://ar.wikipedia.org/wiki/
السياسات العامة للصحيفة:
قدمت "السبيل" نفسها باعتبارها صحيفة حقيقة ،تسعى لنقل الحدث كما هو ،دون تزويق أو تشويه،
واعتمدت جملة من السياسات العامة ،منها)http://www.assabeel.net/about( :
الحرص على المهنية والموضوعية واألمانة الصحفية والدقة ،وتحري الحقيقة في كل ما
ينشر ،بعيدا عن التضخيم والتهويل.
النفتاح على مختلف اآلراء واألفكار في التغطيات والمعالجات الصحفية ،والتواصل مع كافة
ألوان الطيف السياسي والفكري والثقافي.
التركيز على مناقشة القضايا ،وتجنب اإلساءة والتشهير وشخصنه األمور.
اللتزام بالضوابط الشرعية والمعايير األخالقية ،والسعي لالرتقاء بالذوق العام ،وتجنب اإلثارة
واإلسفاف.
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وتجنب كل ما من ش نه شق الصف،
النحياز لقضايا الوطن واألمة ،وتعزيز أواصر الوحدةّ ،
أو إثارة الفرقة ،أو تغذية النزعات العرقية والطائفية والمذهبية.

ثانيا :الدراسات السابقة
Study Barnhurst & Nerone (1985): Design changes in U.S.A front

pages, 1885 – 1985
دراسة بارنهيرست ونيروني( :)1985تغيرات التصميم في الصفحات األولى للصحف األمريكية بين
1985-1885
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هدفت الدراسة إلى معرفة التغيرات التي جرت على تصاميم الصفحة األولى لصحيفة أمريكا اليوم
 ،USA Todayخالل الـ مائة العام ( ،)1885-1985وأسباب هذه التغيرات ،من جهة المحتوى
والشكل.
اعتمدت الدراسة منهج التحليل المقارن لـ  198عددا من صحيفة أمريكا اليوم  USA Todayبطريقة
عشوائية ،وشملت الدراسة  5000فقرة خبرية أو مقاليه  ،ضمن الصفحة األولى.
بينت الدراسة أن الصفحات األولى للصحف األمريكية أصبحت اقل كثافة ،لكنها أكثر ترتيبا.
وأكدت الدراسة أن الصحف قد تحولت من النمط المعقد في العهد الفكتوري إلى شكل أبسط وأكثر
حداثة ،كما أثبتت الدراسة أن الصحف اليوم تبحث في إدراك القارئ ،وصياغة المادة الخبرية والصورية
بما يتناسب والمستوى الثقافي للقارئ ،وكذلك بينت الدراسة أن التقنيات الحديثة والكتشافات
التكنولوجية المستمرة لها األثر الكبير في تطوير وتغيير تصميم الصحف األمريكية.
تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها تبحث في الصفحات األولى ،وكذلك في أنها تستخدم
المنهج التحليلي لمضمون الصحف ،بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أن عينتها
الصحف األمريكية عينة لها ،كما أنها تبحث في تغيرات تصميم هذه الصحف من  100عام ،بينما
الدراسةالحالية فتبحث بمضمون صحف عينة الدراسة.

دراســــة (الموســــى  )1988بعنــــوان (خصــــائص الصــــحافة األردنيــــة الحديثــــة ممثلــــة بصــــحيفة
الرأي اليومية).
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هـ ــدفت الد ارسـ ــة للتعـ ــرف عـ ــن أهـ ــم خصـ ــائص الصـ ــحافة األردنيـ ــة حيـ ــث قام ـ ـت بتحليـ ــل مضـ ــمون
ص ـ ــحيفة الـ ـ ـرأي اليومي ـ ــة لد ارس ـ ــة اهتماماته ـ ــا م ـ ــن حي ـ ــث أنـ ـ ـواع المض ـ ــامين المطروح ـ ــة ومعالجته ـ ــا
فـ ــي صـ ــفحاتها  ،وقـ ــد اسـ ــتخدم الباحـ ــث فـ ــي د ارسـ ــته المـ ــنهج الوصـ ــفي وأسـ ــلوب تحليـ ــل المضـ ــمون
لصحيفـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـرأي لم ـ ــا تناولتـ ــه خ ـ ــالل فت ـ ـرة الد ارسـ ــة م ـ ــن قضـ ــايا ومواض ـ ــيع سياسـ ــية و اقتص ـ ــادية
و اجتماعي ـ ـ ــة ورياضــ ـ ــية ,حيــ ـ ــث لحــ ـ ــظ الباحــ ـ ــث أن ص ـ ـ ــحيفة ال ـ ـ ـ ـرأي األردني ـ ـ ــة اليوميـ ـ ـ ــة تهــ ـ ــتم
بالمض ـ ـ ــامين السياس ـ ـ ــية أكث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن غيره ـ ـ ــا  .ث ـ ـ ــم الرياض ـ ـ ــية ث ـ ـ ــم القتص ـ ـ ــادية وهك ـ ـ ــذا...كما أرى
الباحـ ــث عـ ــدم قـ ــدرة الصـ ــحيفة علـ ــى إقامـ ــة الت ـ ـوازن بصـ ــورة كافيـ ــة علـ ــى الصـ ــعيد المحلـ ــي لتغطيـ ــة
الم ـ ــدن والري ـ ــف  ،وفــ ــي تغطي ـ ــة الشـ ـ ـؤون الرسـ ـ ــمية م ـ ــع غي ـ ــر الرسـ ـ ــمية  ،وم ـ ــع مالحظت ـ ــه أيضـ ـ ــا
النخف ـ ــاض ف ـ ــي التحل ـ ــيالت المتعلق ـ ــة بالش ـ ــؤون السياس ـ ــية واقتص ـ ــارها عل ـ ــى المس ـ ــائل الض ـ ــرورية
والمؤيدة .
ولقـ ـ ــد توصـ ـ ــل الباحـ ـ ــث فـ ـ ــي د ارسـ ـ ــته للنتـ ـ ــائج  :أن صـ ـ ــحيفة ال ـ ـ ـرأي تبـ ـ ــدي اهتمامـ ـ ــا "متواضـ ـ ــعا"
بقض ـ ــايا مهم ـ ــة بالنس ـ ــبة للمجتم ـ ــع األردن ـ ــي باس ـ ــتثناء المض ـ ــامين السياس ـ ــية الت ـ ــي احتل ـ ــت المرتب ـ ــة
األولـ ـ ــى وم ـ ـ ــن ث ـ ـ ــم الرياض ـ ـ ــية والش ـ ـ ــبابية وتلتهـ ـ ــا القتص ـ ـ ــادية والتجاري ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ــا وج ـ ـ ــد أن المرتب ـ ـ ــة
الثاني ـ ـ ــة كان ـ ـ ــت للمض ـ ـ ــامين العس ـ ـ ــكرية واألدبي ـ ـ ــة والتص ـ ـ ــالت ,وآخره ـ ـ ــا الطبي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــحية الت ـ ـ ــي
حص ـ ــدت نس ـ ــبة  %4فقـ ـ ــط .أم ـ ــا المرتبــ ــة الثالث ـ ــة فاحتلته ـ ــا المض ـ ــامين الجتماعي ـ ــة والســ ــكانية إذ
بلغ ـ ــت  %3.7ل ـ ــم تظه ـ ــر تل ـ ــك المواض ـ ــيع بنس ـ ــبة قوي ـ ــة رغ ـ ــم أنه ـ ــا تش ـ ــغل حيـ ـ ـ از واض ـ ــح ا ،فيم ـ ــا
احتل ـ ـ ــت ش ـ ـ ــؤون العم ـ ـ ــال والنقاب ـ ـ ــات ،األطف ـ ـ ــال  ,ال ـ ـ ـ ّـدين ،اإلدارات ،المؤسس ـ ـ ــات ،النس ـ ـ ــاء والعل ـ ـ ــوم
والتكنولوجي ـ ــا مس ـ ــاحة قليل ـ ــة نس ـ ــبيا ورغ ـ ــم أنه ـ ــا واض ـ ــحة المع ـ ــالم إل أنه ـ ــا احتل ـ ــت المرتب ـ ــة الرابع ـ ــة
واألخيرة من بين المواضيع األخرى.
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تتشـــــابه ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــع الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ف ـ ــي انه ـ ــا تبح ـ ــث ف ـ ــي موض ـ ــوع الص ـ ــحافة الردني ـ ــة
وموضـ ـ ــوعاتها مـ ـ ــن موضـ ـ ــوعات سياسـ ـ ــية واقتصـ ـ ــادية وغيرهـ ـ ــا مـ ـ ــن الموضـ ـ ــوعات ،كمـ ـ ــا أن هـ ـ ــذه
الد ارس ـ ــة اس ـ ــتخدمت ص ـ ــحيفة الـ ـ ـرأي كعين ـ ــة لد ارس ـ ــتها بينم ـ ــا الد ارس ـ ــة الحاليـ ـ ـة اختلف ـ ــت ف ـ ــي العين ـ ــة
حيـ ـ ــث اسـ ـ ــتخدمت صـ ـ ــحيفة ال ـ ـ ـرأي بالضـ ـ ــافة إلـ ـ ــى صـ ـ ــحيفتي الغـ ـ ــد والسـ ـ ــبيل ،واسـ ـ ــتخدمت كـ ـ ــال
الدراستين اسلوب تحليل الموضوع في ايجاد النتائج.

دراســــة (القاضــــي ونجــــادات  )2006بعنــــوان (موضــــوعات التنميــــة السياســــية فــــي الصــــحف
األردنية اليومية ).
ه ـ ـ ــدفت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى كيفي ـ ـ ــة تغطي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــحف األردني ـ ـ ــة لموض ـ ـ ــوعات التنمي ـ ـ ــة
السياســ ــية  ,والكشـ ـ ــف عــ ــن هـ ـ ــذه الموضــ ــوعات التـ ـ ــي تثيرهـ ـ ــا الصـ ـ ــحف األردني ـ ــة وكيفيـ ـ ــة إبرازهـ ـ ــا
والى القيم والتجاهات والمساحة المخصصة لمواضيع التنمية السياسية.
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تحليل المضمون .
وتوص ـ ـ ــلت النت ـ ـ ــائج إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ــود اهتم ـ ـ ــام جي ـ ـ ــد بموض ـ ـ ــوعات التنمي ـ ـ ــة السياس ـ ـ ــية م ـ ـ ــن الص ـ ـ ــحف
األردني ـ ــة وخاص ـ ــة ف ـ ــي جري ـ ــدة الـ ـ ـرأي ف ـ ــي مج ـ ــال الخب ـ ــر والتقري ـ ــر والمق ـ ــال الص ـ ــحفي م ـ ــع وج ـ ــود
اهتمـ ــام واضـ ــح م ـ ــن جهـ ــات مختلفـ ــة بالتنمي ـ ــة السياسـ ــية فـ ــي األردن وه ـ ــذا الهتمـ ــام يبـ ــدو إعالمـ ـ ـ ا
ـؤثر فـ ــي تفعيـ ــل التنميـ ــة السياسـ ــية مـ ــع وجـ ــود موضـ ــوعات كثي ـ ـرة تحمـ ــل قيم ـ ـ ا
أكثـ ــر مـ ــن كونـ ــه مـ ـ ا
إيجابي ــة .ووج ــود كثي ــر م ــن التجاه ــات المؤي ــدة للتنمي ــة السياس ــية ،إض ــافة إل ــى تغطي ــة قوي ــة م ــن
مندوبي الصحف اليومية لموضوعات التنمية السياسية.

47

تتشـــــابه ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــع الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ف ـ ــي انه ـ ــا تبح ـ ــث ف ـ ــي مض ـ ــمون الصـ ـ ـحافة اليومي ـ ــة
الردنيـ ــة ،لكنهـ ــا اختلفـ ــت فـ ــي انهـــا اخـ ــذت جـ ــزء معـــين مـ ــن مواض ــيع ه ــذه الصـ ــحف وهـــو التنميـ ــة
السياسـ ـ ــية ،بينمـ ـ ــا تناولـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة حميـ ـ ــع الموضـ ـ ــوعات التـ ـ ــي تنشـ ـ ــر علـ ـ ــى الصـ ـ ــفحات
الولى ،واستخدمت كال الدراستين اسلوب تحليل المضمون.

دراسة (أبوجامع  )2009بعنوان (معالجة الصحافة األردنية اليومية للشأن االقتصادي ــــ دراسة
تحليلية)
جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم معالجة الصحف اليومية األردنية للش ن القتصادي .وهذه الدراسة ل
تهدف إلى النقد بقدر ما تهدف إلى محاولة الوصول إلى نقاط الضعف إن وجدت والصعوبات التي
تواجهها وتحول دون قيامها بدورها المطلوب ،والبحث في طرق حل هذه الصعوبات وتطوير أداء
هذه الصحافة .
وقد اتبعت الدراسة في سبيل تحقيق هدفها المنهج الوصفي مستخدمة أسلوبي تحليل المضمون ومسح
القراء.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج حول التغطية الكمية والكيفية للصحف اليومية األردنية
للش ن القتصادي ،ورأي القراء في هذه التغطية.
وتمثلت أهم الصعوبات حسب النتائج في ندرة الصحفيين القتصاديين المتخصصين وندرة قواعد
البيانات األساسية والمساحة  ،والتي تم مناقشة أسبابها ونتائجها َّ
وقدمت بعض المقترحات لرفع مستوى
أدائها ،كما تمت التوصية بضرورة القيام بدراسات تبحث في بعض القضايا التي لم يكن باإلمكان
التطرق لها في ذات الدراسة.
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ومن أهم التوصيات  ،ضرورة إعادة ترتيب أجندة الصحف بما يتعلق بما تقدمه للقارئ من هذه المواد
القتصادية سواء من حيث الكم والكيف وأن ل يكون المحدد في ذلك إمكانيات الصحف إنما التوازن
في المصالح  ،مما يتطلب إعادة هيكلية الستثمار وادارة المؤسسة اإلعالمية واعادة هيكلية التوظيف
للصحفيين والمحررين المختصين.
تشـــــــابهت هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة مـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة فـ ـ ــي أنهـ ـ ــا اسـ ـ ــتخدمت عينـ ـ ــة الصـ ـ ــحف اليوميـ ـ ــة
األردنيـ ــة كمـ ــا الد ارسـ ــة الحاليـ ــة ،وتشـ ــابهت فـ ــي أنهـ ــا اسـ ــتخدمت اسـ ــلوب تحليـ ــل المضـ ــمون ،لكنهـ ــا
اختلفـ ـ ــت مـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــة الحاليـ ـ ــة فـ ـ ــي أنهـ ـ ــا نتاولـ ـ ــت الجانـ ـ ــب القتصـ ـ ــادي ممـ ـ ــا تنش ـ ـ ـرة الصـ ـ ــحف
اليومية األردنية.

دراســـــة (العالونــــــة  )2009بعنــــــوان (التغطيــــــة الصـــــحفية لتفجيــــــرات عمــــــان اإلرهابيــــــة فــــــي
الصحف األردنية اليومية).
ه ـ ـ ــدفت الد ارس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى التع ـ ـ ــرف إلـ ـ ـ ـى تغطي ـ ـ ــة الص ـ ـ ــحف األردني ـ ـ ــة اليومي ـ ـ ــة ،لقض ـ ـ ــايا اإلره ـ ـ ــاب،
المتمثل ـ ـة بتفجي ـ ـرات عمـ ــان التـ ــي وقعـ ــت فـ ــي تش ـ ـرين األول مـ ــن عـ ــام ( ، )2005وكيفيـ ــة معالجـ ــة
هذه الصحف لها.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحليل مضمون دراسة الصحف األردنية اليومية.
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و م ـ ـ ــن أب ـ ـ ــرز النت ـ ـ ــائج الت ـ ـ ــي توص ـ ـ ــلت إليه ـ ـ ــا الد ارس ـ ـ ــة ،أن موض ـ ـ ــوعات ال ـ ـ ــدعم والت يي ـ ـ ــد وال ـ ـ ــولء
للقيـ ـ ـ ــادة األردنيـ ـ ـ ــة ،حصـ ـ ـ ــلت علـ ـ ـ ــى أعلـ ـ ـ ــى نسـ ـ ـ ــبة مـ ـ ـ ــن موضـ ـ ـ ــوعات التفجي ـ ـ ـ ـرات ،حيـ ـ ـ ــث بلغـ ـ ـ ــت
( .)%24.1وأن األخب ـ ــار احتل ـ ــت المرتب ـ ــة األول ـ ــى ب ـ ــين أنم ـ ــاط التغطي ـ ــة ف ـ ــي ص ـ ــحيفتي "الـ ـ ـرأي"
والعـ ـ ــرب اليـ ـ ــوم" ،فبلغـ ـ ــت نسـ ـ ــبتها ( )35.9%فـ ـ ــي الصـ ـ ــحيفتين ،ممـ ـ ــا يؤكـ ـ ــد الطبيعـ ـ ــة اإلخباريـ ـ ــة
للصـ ـ ـ ـ ـ ــحافة األردنيـ ـ ـ ـ ـ ــة اليوميـ ـ ـ ـ ـ ــة .وأن ( )63.4%مـ ـ ـ ـ ـ ــن موضـ ـ ـ ـ ـ ــوعات التفجي ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ،حملـ ـ ـ ـ ـ ــت
إسـ ـ ـ ـ ــتمالت عاطفيـ ـ ـ ـ ــة ،مقابـ ـ ـ ـ ــل (  )25.9%حملـ ـ ـ ـ ــت اسـ ـ ـ ـ ــتمالت عقالنيـ ـ ـ ـ ــة .وأن الصـ ـ ـ ـ ــحيفتان
عرضـ ـ ــتا مـ ـ ــا نسبت ـ ـ ـ ـ ـ ـه ( )94.2%مـ ـ ـ ـ ـن مـ ـوضوع ـ ـ ـ ـ ـات التفجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات عـ ـ ـ ـلى الصفحـ ـ ـ ـ ـات الداخليـ ـ ــة،
و ( )3.9%على الصفحة األولى.
تشــــــابهت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــع الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ف ـ ــي أنه ـ ــا اس ـ ــتخدمت الص ـ ــحف اليومي ـ ــة األردني ـ ــة
كعينـ ـ ــة للد ارسـ ـ ــة ،فـ ـ ــي حـ ـ ــين أنهـ ـ ــا اختلـ ـ ــف أن هـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــة تناولـ ـ ــت موضـ ـ ــوع تفجي ـ ـ ـرات عمـ ـ ــان
اإلرهابيـ ــة وتغطيـ ــة الصـ ــحف اليوميـ ــة لهـ ــا ،فـ ــي حـ ــين أن هـ ــذه الد ارسـ ــة تناولـ ــت د ارسـ ــة الصـ ــفحات
األول ـ ـ ــى للص ـ ـ ــحف اليوميــ ـ ــة األردني ـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـا ه ـ ـ ــي الموض ـ ـ ــوعات الت ـ ـ ــي تنشـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى صــ ـ ــفحتها،
وتشابهت الدراستان في استخدامهما اسلوب تحليل المضمون.

دراسة (الكسوني )2009بعنوان (دور الصحافة األردنية اليومية في التوعية الصحية :دراسة في
تحليل المضمون) .
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الصحف األردنية اليومية (الرأي والغد والدستور) في التوعية
الصحية  ،وفيما إذا كان من ضمن أولويات هذه الصحف وضع أجندة إعالمية واضحة وهادفة تتعلق
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بالموضوعات الصحية  ,وخصوصا في ظل تسجيل حالت واسعة من التسممات الغذائية في مناطق
متعددة من المملكة األردنية  ،والتي جاءت بعد أشهر قليلة على رصد الحالة الوحيدة من مرض
إنفلون از الطيور في األردن.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب تحليل المضمون .
ومـ ــن أبـ ــرز نتـ ــائج الد ارسـ ــة أن الهتمـ ــام بالمواضـ ــيع الصـ ــحية فـ ــي الصـ ــحف اليوميـ ــة األردنيـ ــة قـ ــد
ت ازي ـ ــد بش ـ ــكل ملح ـ ــوظ بع ـ ــد ب ـ ــدء حم ـ ــالت التوعي ـ ــة الخاص ـ ــة بمكافح ـ ــة األمـ ـ ـراض الس ـ ــارية وغي ـ ــر
الس ـ ــارية ،إلـ ـ ــى جانــ ــب زي ـ ــادة الهتمــ ــام بموضــ ــوعات الصـ ـ ــحة اإلنجابي ـ ــة وص ـ ــحة الم ـ ـ ـرأة والطفـ ـ ــل
والغ ـ ــذاء وال ـ ــدواء .إض ـ ــافة إل ـ ــى ذل ـ ــك ،أش ـ ــارت نت ـ ــائج الد ارس ـ ــة إل ـ ــى غي ـ ــاب برن ـ ــامج واض ـ ــح ل ـ ــدى
الصحف اليومية األردنية في تغطية الموضوعات الصحية.
وأشـ ــارت نتـ ــائج الد ارسـ ــة أيض ـ ـ ا إلـ ــى ت ارجـ ــع دور وكالـ ــة األنبـ ــاء األردنيـ ــة (بت ـ ـرا) بوصـ ــفها مصـ ــد ار
ألخب ـ ـ ــار الص ـ ـ ــحف اليومي ـ ـ ــة مقارن ـ ـ ــة م ـ ـ ــع م ـ ـ ــا كان ـ ـ ــت ق ـ ـ ــد خلص ـ ـ ــت إلي ـ ـ ــه د ارس ـ ـ ــات س ـ ـ ــابقة به ـ ـ ــذا
الخص ـ ـ ــوص ،ف ـ ـ ــي الوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ــذي احتل ـ ـ ــت في ـ ـ ــه وك ـ ـ ــالت األنب ـ ـ ــاء العالمي ـ ـ ــة (العربي ـ ـ ــة واألجنبي ـ ـ ــة)
المرتب ــة األول ــى ف ــي مص ــادر األخب ــار خ ــالل س ــنة الد ارس ــة .وم ــع ذل ــك دل ــت نت ــائج ه ــذه الد ارس ــة
عل ـ ــى تق ـ ــدم جري ـ ــدة الغ ـ ــد عل ـ ــى زميالته ـ ــا األخري ـ ــات  ،وذل ـ ــك جـ ـ ـراء حرص ـ ــها عل ـ ــى نش ـ ــر ص ـ ــفحة
يومية للموضوعات الصحية في ملحق حياتنا.
تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدمها السلوب تحليل المضمون للصحف اليومية
األردنية وتشابهت صحيفتان من عينة الدراسة هما الغد والرأي ،واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة
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الحالية في أنها تبحث في موضوعات التوعية الصحية للصحف األردنية ،والدراسة الحالية في
الموضوعات التي يتم نشرها على الصفحة األولى للصحف اليومية.

Study Wolfe, Boydstun & Baumgartner(2009): Comparing the Topics
of Front-Page and Full-Paper Stories in the New York Times.
دراسة ولف وبويدستن وباومجارتنر( :)2009مقارنة عناوين الصفحة األولى والمحتوى اإلخباري
الكامل في صحيفة نيويورك تايمز.
هدفت الدراسة إلى مقارنة الصفحة األولى مع التغطية الخبرية الكاملة للصحيفة ،لثماني سنوات اعتبا ار
من 2000م لغاية 2009م ،كذلك هدفت الدراسة إلى معرفة السياسة التحريرية للصحيفة.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن لصحيفة نيويورك تايمز في تغطيتها لألحداث المهمة
خالل ثماني سنوات ،مثل أحداث تفجير بر التجارة العالمي ،والحمالت النتخابية األمريكية.
ومن أبرز النتائج أثبتت الدراسة أن للصحيفة سياسة إعالمية وتحريرية ثابتة ،وهي ملتزمة بها ،وأجرت
الدراسة مقارنة بين العناوين الرئيسة للصفحة األولى والمحتوى وبينت أن العناوين كانت تشير إلى
أهم األحداث ،والعناوين الثانوية في الصفحة األولى تشير إلى القضايا األمنية والحربية والدبلوماسية
والنتخابية ،بينما العناوين األخرى تشير إلى األخبار اإلقتصادية .كما أكدت الدراسة ب ن الصفحة
األولى تمثل بشكل ما أجندة الصحيفة ،لسيما من خالل العناوين السياسية .باإلضافة إلى أن الصفحة
األولى قد ميزت للقاريء بين األخبار اإلعتيادية واألخبار "الساخنة".
تشـــــابهت هـ ــذه الد ارسـ ــة مـ ــع الد ارسـ ــة الحاليـ ــة فـ ــي أنهـ ــا تبحـ ــث فـ ــي موضـ ــوع المحتـ ــوى األخبـ ــاري
علـ ــى الصـ ــفحات األولـ ــى للصـ ــحف ،كمـ ــا انهـ ــا تشـ ــابهت فـ ــي اسـ ــتخدام أسـ ــلوب تحليـ ــل المضـ ــمون،
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لكنهم ــا اختلفتـــا فـ ــي ف ــي اســـتخدام العينـ ــة حي ــث اســـتخدمت ه ــذه الد ارس ــة ص ــحيفة نيويـــورك تـــايمز
بينما الدراسة الحالية استخدمت عينة من الصحف األردنية.

دراسة (العدوان )2011بعنوان (تغطية الصحافة األردنية اليومية ألحداث تونس ومصر
.)2010/2011
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التغطية الصحفية للصحف اليومية األردنية ألحداث تونس
ومصر ( ،)2011/2010وكيفية تناولها لهذه األحداث من جوانب متعددة ،سيما أن األحداث الساخنة
التي وقعت في هاتين الدولتين العربيتين كان لها األثر والصدى في الدول العربية األخرى لحقا مثل
اليمن وليبيا وسوريا.
تم اختيار مجتمع الدراسة من الصحف األردنية اليومية ،ممثلة بثالث صحف أردنية يومية هي
(الرأي ،والعرب اليوم ،والغد).
استخدمت الباحثة العينة العشوائية البسيطة لختيار أسبوع صناعي من كل صحيفة من صحف
الدراسة والتي صدرت خالل الفترة من  2010/12/15م ولغاية 2011/6/15م.
وقد تم اختيار هذه الصحف على اعتبار أن صحيفة الرأي تمثل التوجه الحكومي ،وصحيفة العرب
اليوم تمثل الصحافة الحزبية ،بينما صحيفة الغد تمثل التجاه الليبرالي. .
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،أعدت الباحثة استمارة تحليل مضمون محكمة ،بهدف
الخرو

بمعلومات وتصورات عن تغطية الصحف األردنية اليومية ألحداث تونس ومصر
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 ،2011/2010وذلك من خالل تحليل مضمون تلك الموضوعات كما وردت في الصحف موضوع
الدراسة .
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج إن اتجاهات الصحف الثالث األردنية إزاء األحداث تنوعت ما بين
مؤيدة ومحايدة وبدون اتجاه.
كما توصلت الدراسة إلى أن الصحف األردنية الثالث ّنوعت مصادر معلوماتها لتغطية األحداث
واألخبار ،ما بين وكالت األنباء الدولية ومصادر خاصة بالصحيفة نفسها والصحف والمجالت
واإلنترنت ،وقد اعتمدت على وكالت األنباء الدولية في معظمها ،والنتائج لم تظهر أية تغطيات
صحفية تمهيدية خالل فترة الدراسة ،في حين كانت كل التغطيات الصحفية من نوع التغطية الصحفية
التقريرية.
تتشـــــهابة هـ ــذه الد ارس ـ ــة مـ ــع الد ارسـ ــة الحالي ـ ــة فـ ــي أنهـ ــا تبح ـ ــث مـ ــن خـ ــالل عين ـ ــة مـ ــن الص ـ ــحف
اليومي ـ ــة األردني ـ ــة ،كم ـ ــا انهم ـ ــا اس ـ ــتخدمتا أس ـ ــلوب تحلي ـ ــل المض ـ ــمون للبح ـ ــث ف ـ ــي مض ـ ــمون ه ـ ــذه
الص ـ ـ ــحف ،وتشــ ـ ــابهت الد ارســ ـ ــتان فـ ـ ـ ــي اســ ـ ــتخدام ص ـ ـ ــحيفتان م ـ ـ ــن نفـ ـ ـ ــس العين ـ ـ ــة وأختلفتــ ـ ــا فــ ـ ــي
الص ــحيفة الثالث ــة م ــن العين ــة ،بينم ــا أختلف ــت ه ــذه الد ارس ــة ع ــن الد ارس ــة الحالي ــة ف ــي أنه ــا تناول ــت
موضوع أحداث الربيع العربي لدولتي مصر وتونس وتغطية الصحافة األردنية لها.

دراســـة (العزازمـــة  )2012بعنـــوان (القـــيم اإلخباريـــة فـــي صـــحيفة الغـــد األ ردنيـــة خـــالل الفتـــرة
من.)2010 - 2009 :
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ه ــدفت الد ارس ــة إل ــى الكش ــف ع ــن الق ــيم اإلخباري ــة الت ــي ت ــتحكم بنش ــر األخب ــار ف ــي ص ــحيفة الغ ــد
األردنيـ ــة ،خـ ــالل الفت ـ ـرة ( ،)2009-2010وتـ ــم تحديـ ــد مجتمـ ــع الد ارسـ ــة ،بجميـ ــع أعـ ــداد ص ـ ــحيفة
الغـ ـ ــد األردنيـ ـ ــة الصـ ـ ــادرة فـ ـ ــي العـ ـ ــامين ( ،)2009-2010وتـ ـ ــم تحديـ ـ ــد عينـ ـ ــة مـ ـ ــن ( )91عـ ـ ــددا،
لتناول مشكلة البحث.
اسـ ـ ــتخدم الباحـ ـ ــث مـ ـ ــنهج التحليـ ـ ــل الوصـ ـ ــفي ،عبـ ـ ــر أسـ ـ ــلوب تحليـ ـ ــل المضـ ـ ــمون ،وذلـ ـ ــك بإعـ ـ ــداد
كشـ ــاف لتحليـ ــل المضـ ــمون ،احتـ ــوى علـ ــى خمـ ــس فئـ ــات رئيسـ ــية ،و ( )23فئـ ــة فرعيـ ــة ،واسـ ــتخدم
التحليل اإلحصائي لحساب التك اررات والنسب لما تم تفصيله في الكشاف.
وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إل ـ ــى أن اهتم ـ ــام ص ـ ــحيفة الغ ـ ــد بنش ـ ــر أخباره ـ ــا ك ـ ــان وف ـ ــق منهجي ـ ــة متوازن ـ ــة،
مـ ــن حي ـ ــث التركي ـ ــز عل ـ ــى الجديـ ــد م ـ ــن األخب ـ ــار ،إذ احتل ـ ــت قيمـ ــة الجديـ ـ ـة الص ـ ــدارة ف ـ ــي النت ـ ــائج،
وعلـ ــى عكسـ ــها كان ـ ــت قيمـ ــة الغ اربـ ــة والط ارف ـ ــة متراجعـ ــة إل ـ ــى الحـ ــد األدنـ ــى .وتش ـ ــير هـ ــذه النت ـ ــائج
إل ـ ــى س ـ ــعي الص ـ ــحيفة لالهتم ـ ــام بنش ـ ــر األخب ـ ــار المتزن ـ ــة الت ـ ــي يتقبله ـ ــا عق ـ ــل المـ ـ ـواطن الردن ـ ــي،
والبعد عن التهويل والتزويق الصحفي.
كمـ ــا أظهـ ــرت النتـ ــائج ،تقـ ــدم الخبـ ــر السياسـ ــي علـ ــى بـ ــاقي األخبـ ــار األخـ ــرى ،وكـ ــذلك تقـ ــدم الخبـ ــر
المحل ـ ــي أيضـ ـ ـ ا عل ـ ــى غيـ ـ ـره م ـ ــن األم ـ ــاكن الجغرافي ـ ــة المس ـ ــتهدفة ،باإلض ـ ــافة إل ـ ــى ارتف ـ ــاع نس ـ ــبة
اعتم ـ ــاد الص ـ ــحيفة عل ـ ــى مص ـ ــادرها الذاتي ـ ــة الخاص ـ ــة به ـ ــا ،وأوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بإع ـ ــداد المزي ـ ــد م ـ ــن
الد ارس ـ ــات الت ـ ــي تعن ـ ــى ب ـ ــالقيم اإلخباري ـ ــة ف ـ ــي الص ـ ــحافة الردني ـ ــة ،وايج ـ ــاد تقس ـ ــيم مناس ـ ــب له ـ ــذه
القيم ،لتكون دستو ار يحتكم إليه الصحفيون ،ويعملون وفق ا له.
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تتشـــــابه ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة م ـ ــع الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة ف ـ ــي أنه ـ ــا تبح ـ ــث ف ـ ــي موض ـ ــوع الص ـ ــحافة األردني ـ ــة
اليوميـ ـ ــة ،كمـ ـ ــا أنهـ ـ ــا اسـ ـ ــتخدمت صـ ـ ــحيفة الغـ ـ ــد كعينـ ـ ــة لد ارسـ ـ ــتها ،وصـ ـ ــحيفة الغـ ـ ــد هـ ـ ــي احـ ـ ــدى
الص ـ ـ ـ ــحف ال ـ ـ ـ ــثالث عين ـ ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ـ ــة ،كم ـ ـ ـ ــا أن الد ارس ـ ـ ـ ــتان اس ـ ـ ـ ــتخدمتا أس ـ ـ ـ ــلوب تحلي ـ ـ ـ ــل
المض ــمون ،ف ــي ح ــين أختلف ــت ه ــذه الد ارس ــة ع ــن الد ارس ــة الحالي ــة ه ــي ف ــي أنه ــا تبح ــث ف ــي الق ــيم
األخباري ـ ــة التت ـ ــي ت ـ ــتحكم بنشـ ـ ـر األخب ـ ــار عل ـ ــى ص ـ ــفحات ص ـ ــحيفة الغ ـ ــد ،بينم ـ ــا الد ارس ـ ــة الحالي ـ ــة
تدرس الموضوعات التي يتم نشرها على الصفحات األولى في الصحف اليومية األردنية.

Study Paskin(2012): Design Characteristics in International News
Coverage: a Comparison between the U.S and Brazil.
دراسة باسكن( :)2012خصائص التصميم للتغطيات اإلخبارية العالمية دراسة مقارنة بين الصحف
األمريكية والبرازيلية
هدفت الدراسة إلى إيجاد العناصر التصميمية المشتركة بين الصحافة األمريكية والب ارزيلية ،فيما يتعلق
بتغطية األخبار الدولية.
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن ،وكانت عينة الدراسة عشرة صحف أمريكية وب ارزيلية ،وتم
اختيار سبعة إصدارات من كل صحيفة من الصحف العشرة عينة الدراسة(خمس صحف ب ارزيلية،
وخمس صحف أمريكية) ،بطريقة عشوائية خالل  28يوم ا.
أظهرت الدراسة ب ن الصحافة األمريكية تظهر بشكل اكبر لألخبار العالمية مقارنة بالصحافة
الب ارزيلية .كما بينت الدراسة أن األخبار العالمية المهمة غالبا ما تتوسط الصفحة األولى ،وتحتل
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الحيز األكبر فيها .أظهرت الدراسة أن الصحف الب ارزيلية تشير بعناوين كبيرة جدا لألخبار الدولية
مقارنة بالصحف األمريكية .كما بينت الدراسة ب ن عدد اسطر العنوان في الصحافة الب ارزيلية أكثر
من عددها في الصحافة األمريكية .وأن الصحف األمريكية تستخدم الصورة في الصفحة األولى
لألخبار الدولية أكثر منها في الصحافة الب ارزيلية.
تتشـــــــابه هـ ـ ــذه الد ارس ـ ـ ــة مـ ـ ــع الد ارسـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة بطريقـ ـ ــة غيـ ـ ــر مباش ـ ـ ـرة ،وهـ ـ ــي أن هـ ـ ــذه الد ارس ـ ـ ــة
اس ـ ــتخدمت موض ـ ــوع الص ـ ــحافة للد ارس ـ ــة كم ـ ــا انه ـ ــا اس ـ ــتخدمت أس ـ ــلوب تحلي ـ ــل المض ـ ــمون ،بينم ـ ــا
أختلف ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه الد ارس ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الد ارس ـ ـ ــة الحالي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي أنه ـ ـ ــا تبح ـ ـ ــث ف ـ ـ ــي تص ـ ـ ــميم الموض ـ ـ ــوعات
اإلخباري ــة الت ــي ي ــتم نش ــرها عل ــى ص ــفحات ص ــحف م ــن الب ارزي ــل وأمريك ــا ،بينم ــا الد ارس ــة الحالي ــة
اسـ ـ ــتخدمت عينـ ـ ــة مـ ـ ــن الصـ ـ ــحف األردنيـ ـ ــة للبحـ ـ ــث فـ ـ ــي الموضـ ـ ــوعات التـ ـ ــي يـ ـ ــتم نشـ ـ ــرها علـ ـ ــى
الصفحات األولى.

ثالثا .التعليق على الدراسات السابقة واإلستفادة منها:
سـ ــاعدت هـــذه الد ارسـ ــات الباحـــث فـ ــي جوانـــب عـ ــدة ،منهـــا المسـ ــاعدة فـــي وضـ ــع التصـــور العـ ــام
للد ارسـ ــة وكـ ــذلك تحديـ ــد مشـ ــكلة الد ارسـ ــة وأهـ ــدافها ،كمـ ــا سـ ــاهمت هـ ــذه الد ارسـ ــات فـ ــي تحديـ ــد أهـ ــم
جوانـ ـ ــب الد ارسـ ـ ــة المنهجيـ ـ ــة فـ ـ ــي تحديـ ـ ــد نـ ـ ــوع العينـ ـ ــة وصـ ـ ــياغة تسـ ـ ــاؤلت الد ارسـ ـ ــة ،فضـ ـ ــال عـ ـ ــن
اط ـ ــالع الباح ـ ــث علــ ــى الم ـ ــنهج المســ ــتخدم ف ـ ــي الد ارســ ــات وخصوصـ ـ ـ ا الد ارس ـ ــات الت ـ ــي اعتمــ ــدت
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علـ ـ ــى مـ ـ ــنهج تحليـ ـ ــل المضـ ـ ــمون ،إضـ ـ ــافة الـ ـ ــى ق ـ ـ ـراءة األدب النظـ ـ ــري لهـ ـ ــذه الد ارسـ ـ ــات والتعـ ـ ــرف
علـ ــى بعـ ــض الم ارجـ ــع المفيـ ــدة فيهـ ــا ،كمـ ــا أسـ ــهمت هـ ــذه الد ارسـ ــات بـ ــالتعرف علـ ــى كيفيـ ــة عـ ــرض
نتائج الدراسة والتعليق عليها.
كم ــا اس ــتفاد الباح ــث م ــن بع ــض الد ارس ــات الت ــي ل ــيس له ــا عالق ــة مباشـ ـرة بالد ارس ــة ،فيم ــا يتص ــل
بوض ـ ــع التعريف ـ ــات اإلجرائي ـ ــة ،ومعرف ـ ــة واق ـ ــع الص ـ ــحافة بش ـ ــكل ع ـ ــام والص ـ ــحافة األردني ـ ــة بش ـ ــكل
خ ـ ــاص ،ووض ـ ــع المق ـ ــاييس الخاص ـ ــة بالعوام ـ ــل المتعلق ـ ــة ف ـ ــي الد ارس ـ ــة ،كم ـ ــا اس ـ ــتفاد الباح ـ ــث ف ـ ــي
اخذ صورة واضحة عن طبيعة العمل البحثي ومنهجيته بشكل عام.
ومن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة يعلق عليها فيما يلي:
 -1تشابهت جميع الدراسات مع الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد
على أسلوب تحليل المضمون.
 -2أختلفت الدراسة الحالية في انها استخدمت الصفحة األولى لتحليل جمع الموضوعات التي تنشر
عليها ،بينما الدراسات السابقة فجميعها تبحث في موضوع مختلفة ومتخصصة.
 -3هنالك ندرة في الدراسات السابقة التي تستخدم الصفحات األولى للصحف اليومية الردنية لتحليل
موضوعاتها.
 -4ساهمت الدراسات السابقة في تقويم أسئلة الدراسة الحالية ،ووضع أداة إستمارة تحليل المضمون،
ساعدت في توسيع اإلطار النظري لهذه الدراسة ،وتمت اإلستفادة من نتائج بعض الدراسات
لمقارنتها بنتائج هذه الدراسة.
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الفصــل الثالث
منهجية الدراسة(الطريقة واإلجراءات)
منهجية الدراسة:
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على وصف طبيعة و خصائص مجتمع
معين أو جماعة أو أفراد  ،وفي إطار هذا النوع من البحوث يتم استخدام منهج المسح باعتباره
منظم يساعد في الحصول على بيانات و معلومات تتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة( .حسين ،
 ، 1976ص. )127
ويعتبر المنهج الوصفي من المناهج العلمية المفضلة في تحليل المشكلة  ،وتعتمد الدراسة على
أسلوب تحليل المضمون باعتباره األنسب في تحليل الموضوعات المحصورة في فترة الدراسة في
صحف العينة خالل المدة الزمنية المحددة  ،ويمكن تعريف تحليل المضمون على النحو التالي :
تعريف تحليل المضمون :
ب نـ ـه المنهجيـ ـ ـة التي نستخدم ـ ـها لكي نصف مضمون التصال ،سواء كان هذا المضمون شفهيا أو
مكتوب ا أو إذاعي ا أو تلفزيون ا ،وصف ا كمي ا ،وموضوعي ا بطريقة منظمة منهجية بغرض اختيار فروض
علمية أو اإلجابة عن تساؤلت بحثية( .الجمال . )220 ،1999 ،
كما يعرف تحليل المضمون أيضا :ب نه وسيلة لجمع البيانات ،وهو اسلوب للمالحظة وتتبع الظاهرة
بغرض تحليلها والخرو بتعميمات أو اإلجابة عن تساؤلت أو جمع معلومات لرصد ظاهرة( .الوفائي،
.)149 ،1989
كما يعرف تحليل المضمون بحسب الطائي وابوبكر :ب نه منهج علمي يهدف إلى الوصف الموضوعي
المنهجي المنتظم لمضامين وسائل التصال الجماهيري( .الطائي وابو بكر.)128 ،2007 ،
ويورد محمد عبدالحميد متطلبات (شروط) لتحليل المضمون وهي( :عبدالحميد)1983 ،23 ،
 التنظيم أو المنهجية
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 الموضوعية والحياد
 التعميم
 الستخدام الكمي أو شرط العد

مجتمع الدراسة :
يتمثل مجتمع الدراسة في الصحف األردنية اليومية من أعداد صحف (الرأي ،والغد ،والسبيل) ،وقد
تم اختيار هذه الصحف ألنها تمثل اتجاهات سياسية رئيسية ،ومدارس صحفية مختلفة.
تم دراسة مصادر ومضامين وكافة المواد الصحفية التي وردت في صفحتها األولى خالل الفترة من
 2015-5-9إلي . 2015-9-17
عينة الدراسة صحف (الرأي الغد السبيل):
ألهمية الدراسة للصفحة األولى ولما تعكسه من أهمية استخدمت الدراسة تحليل محتوي المواد التي
تنشر على صفحاتها األولى من خالل استخدام أسلوب العينة العشوائية المنتظمة ،وبواقع ثالثة أعداد
من كل صحيفة في الشهر .بحيث يكون مجموع األعداد التي تم تحليلها (  ) 18عدد لكل صحيفة
من صحف العينة .
وتم اختيار صحيفة الرأي باعتبارها صحيفة شبه رسمية تمثل وجهة نظر الحكومة -األردنية وتصنف
حسب (روو) على أنها من الصحف الموالية (روو ، 1989 ،ص .)113
باإلضافة إلى أن الحكومة تملك أغلب أسهمها (مؤسسة الضمان الجتماعي).
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أما صحيفة الغد فتم اختيارها على أساس أنها مستقلة عن الحكومة مالي ا وسياسي ا ،وتمثل الرأي والرأي
اآلخر وليس هناك ت ثير حكومي على سياساتها( .العدوان ،2010،مقابلة ).
وأما صحيفة السبيل تم إختيارها إلنها تمثل صوت ا يعبر عن رأي تيار (إسالمي).

أدواة الدراسة :
تم استخدم أداة تحليل المضمون بهذه الدراسة بإعتبارها أداة قادرة على الوصول إلى نتائج وتوقعات
علمية وبحثية جيدة في الوقت الذي فشلت فيه بعض أدوات التحليل األخرى في الوصول إلى نتائج.
(حسين. 1983 ،ص .)87
قــام الباحث بتصميم كشاف لتحليل النصوص اإلخبارية في الصفحات األولى لصحف عينة الدراسة،
أنظر الملحق رقم (.)2

فئات التحليل:
حاول الباحث اختيار الفئات المناسبة للبحث ،وما يعطي أبعاد لقياس قيمة ومحتوى المادة موضع
التحليل ،علما أن استخدام فئات كثير ومتفرعة ،قد تؤدي الى تشابك الموضوع وتداخلة ،والصعوبة
في قراءة نتائجة ،لذا تم أختيار ما يراه مناسب ا يتماشى مع البحث ويعزز نتائجة.
يعرف سمير حسين فئات التحليل :ب نها مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث
بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه ،وهدف التحليل ،لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون،

62

وتصنيفه ب على نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول ،بما يتيح امكانية التحليل ،واستخ ار النتائج
ب سلوب سهل وميسور( .حسين)88 ،1983 ،
وقد استخدم الباحث الفئات:
أوال :فئات الموضوع :تعد فئات الموضوع من الفئات التي تجيب عن السؤال ماذا قيل وهي تستهدف
الجابةعن السؤال عالم يدور موضوع المحتوى ،وتفيد في الكشف عن مراكز الهتمام في المحتوى.
(عبد الحميد )120 ،1983 ،وهي الفئة األكثر استخداما في دراسات تحليل المضون التي تقوم
بتصنيفه وفقا لموضوعاته( .حسين )88 ،1983 ،وتعرف إجرائيا :ب نها الفئة التي تكشف عن
موضوع الخبر الصحفي المراد تناوله في هذه الدراسة.
ويندرج تحت هذه الفئة الرئيسية مجموعة من الفئات الرئيسية وتعرف لغايات البحث:
 -1الخبر السياسي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات سياسية ،تعنى بنشاطات
أجهزة الدولة ،ومؤسساتها وشخصياتها ذات الطابع السياسي.
 -2الخبر الرياضي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات تعنى بالش ن الرياضي،
من شخصيات ولعبين ،ومؤسسات واندية ،ومباريات وأي نشاطات ترفيهية ،التي تخص أي
رياضة.
 -3الخبر االقتصادي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات اقتصادية ،ك رتفاع
األسعار وهبوط البورصة والشركات التجارية ،وصفقات البيع ،واستيفاء ضريبة من المواطنين.
 -4الخبر االجتماعي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات عن مجتمع ما ،بشخوصه
ومؤسساته ونشاطاته وتطلعاته.
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 -5الخبر الثقافي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات تعنى بالش ن الفني ،ك خبار
الفنانين ،واألدباء ،واصداراتهم وأخبار المؤسسات الفنية وفعالياتها ،وأي نشاطات ذات طابع
ثقافي.
 -6الخبر الديني :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات دينية ،ك خبار رجال الدين،
ودور العبادة والماكن المقدسة ،والحتفالت الدينية ،والندوات التي تعنى بالش ن الديني.
 -7الخبر العلمي :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات علمي ،ك خبار اإلختراعات
والكتشافات ،وأي ميدان من ميادين البحث العلمي ،والعلوم التطبيقية.
 -8أخبار الحوادث والجرائم :يعرف ب نه الخبر الذي يحمل في مضمونة معلومات عن الجرائم
والن ازع ــات الشخصي ــة أو العائلية ،التي تؤدي الى القتل أو اإليذاء وأخبار الحوادث المقصودة أو
المفاجئة ،وتحوي عن الخسائر واألرواح.
 -9أخبار أخرى :وهي األخبار المنشورة في الصفحات األولى للصحف ،ول تحمل في مضمونها أي
من مضامين األخبار السابقة.
ثانيا :فئات جغرافية الخبر :وتستخدم هذه الفئة في الكشف عن أهتمام وسائل العالم ،باألحداث
التي تنش  ،أو تقع في أقاليم أو مناطق جغرافية التي تمثل أهتمام ا في سياستها( .عبد الحميد،1983 ،
 )131وتساعد هذه الفئة في إعطاء الموضوع أبعادا أكثر شمولية ،في عملية التحليل ،ألنها تساعد
الباحث في اإلجابة عن تساؤلته بش ن اإلتجاه والصدق والتعميم ،وتكشف أيضا عن التوزيع الجغرافي
لالهتمامات الصحفية ،والمناطق التي تركز عليها( .حسين)267 ،1995 ،
وتعرف إجرائيا :ب نها الفئات التي تكشف عن مكان وقوع الحدث ،وتحدد جغرافية الخبر.
وتقسم هذه الفئة الى الفئات التالية وتعرف إجرائيا:
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 -1محلي وأردني :الفئة التي تكشف عن الخبر الذي حدثت وقائعة في األردن.
 -2عربي :الفئة التي تكشف عن الخبر الذي حدثت وقائعة في أحد الدول العربية.
 -3دولي عالمي :الفئة التي تكشف عن الخبر الذي حدثت وقائعة في إحدى دول العالم غير الدول
العربية.
ثالثا :فئات المصدر :وتعرف ب نها الفئة الخاصة بالكشف عن الشخص أو المجموعة أو الجهة
مصدر المعلومة( .حسين )267 ،1995 ،وتعرف إجرائيا :ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر
ومصدر الصورة ،وتحدد حراس البوابات اإلعالمية ،التي مر فيها الخبر.
وتقسم هذه الفئة الى الفئات التالية وتعرف إجرائيا:
 -1الصحيفة نفسها :وتعرف ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر ،الذي تكون الصحيفة نفسها
هي المصدر ،عن طريق مراسليها أو مندوبيها أو المحررين أو المتعاونين مع الصحيفة.
 -2وكالة األنباء األردنية (بترا) :وتعرف ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر ،والتي تكون
وكالة بت ار هي مصدر الخبر.
 -3وكاالت األنباء العربية :وتعرف ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر ،والتي تكون وكالت
األنباء في الدول العربية هي مصدر للخبر.
 -4وكاالت األنباء العالمية والدولية :وتعرف ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر ،الذي تكون
الوكالت العالمية والدولية هي مصد ار للخبر.
 -5غير معروف :وتعرف ب نها الفئة التي تكشف عن مصدر الخبر ،الذي لم تعرف مصادرة ،بقصد
أو بدون قصد ،أو ان يكون منسوب ا لجهة غير التي أحتوتها.
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رابعا :فئات المجاالت :ويقصد بها األخبار التي يمون في مضمونها يشكل قطاعا أساسي ا في المواد
السياسية أو الجتماعية أو القتصادية للمجتمع.
خامسا :فئة االتجاهات :ويقصد بها إتجاهات األخبار التي يتم نشرها في هذه الصحف وهل
األخبار محايدة أو مؤيدة أو معارضة لألخبار التي يتم نشرها.
فئة القوى الفاعلة :ويقصد بها بالشخصيات األكثر نشاط ا التي تم ذكرها في األخبار التي يتم
نشرها في الصفحات األولى للصحف.
سادسا :االستماالت :ويقصد بها العملية التي تستهدف الت ثير في المتلقي عن طريق استخدام مختلف
الشواهد واألدلة واألمثلة والبراهين والنوازع النفسية والميول والرغبات لتقبل ما تقدمه الصحيفة من أراء
وأفكار ومعلومات في المواد التي تنشرها علي صفحتها األولى.

صدق األداة
المراد من الصدق في التحليل التحقق من صالحية أسلوب تحليل الموضوعات والظواهر التي يراد
تحليلها واستخالص نتائج يعتمد عليها ،ومن ثم تحليلها .
والصدق هو صدق أداة التحليل (إستبانة تحليل المضمون) للت كد من مدى استجابتها لموضوع
الدراسة.
قام الباحث بعرض استمارة تحليل المضمون على مجموعة من المحكمين األكاديميين في مجال
اإلعالم ،للت كد من صحتها العلمية .وتم األخذ بالتوجيهات المقترحة منهم حتى بلغت الستمارة في
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صورتها النهائية ،بعد إجراء التعديالت عليها لتكون صالحة لقياس ما يجب أن تقيسه من تحليل
محتوي الصفحات األولى في صحف العينة .
ثبات األداة:
الثبات هو الوصول إلى نتائج نفسها  ،وتم الت كد من ثابت األداء من خالل الستعانة بمحللين
مستقلين إلعادة التحليل فئات ما بنسبته  %10واظهار التساق الداخلي وفق معادلة(هولستي).
للتـ كـد من درجـة اتفـاق المحللين (ثبـات التحليـل) ،تم تطبيق معـادلـة هولسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي ( Holsti,
 )1969التالية على عينة استطالعية لتحليل المضمون قبل البدء بعملية التحليل :

ردد ت رارات الت اق
معامل الثبات =

× 100
ردد ت رارات الت اق  +ردد ت رارت الختو

وبلغــت مجموع تك اررات التفــاق ( )123ومجموع تك اررات عــدم التفــاق ( )3وبــالتــالي فــان
نسبة الثبات بلغت ( ،)0.97وهي نسبة عالية وتدل على درجة كبيرة من الثبات،

المعالجات اإلحصائية :
وألغراض الجابة رن السئفة الدراسة واإلجابة رن السئفتها واختبار فرضياتها ،تم استخدام األدوات
الحصائية التالية:
 الت رارات والمسب المئوية لجميع رماصر تحفيل المضمون في الصح -معادلة هولستي ( )Holsti, 1969لقياس ثبات التحفيل بين المحففين.

الثوثة.
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 -اختبار ا تربيع ةCh2و لف ن

رن ال روق بين الصح

الثوثة في متائج تحفيل المضمون.

الفصل الرابع :نتائج التحليل اإلحصائي والفرضيات

أوال :عرض نتائج الدراسة التحليلية
يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية التي هدفت إلى التعرف إلى الصفحات األولى
في الصحف األردنية اليومية الثالث صحف (الرأي ،الغد ،السبيل) ,ويتم عرض النتائج بالعتماد
على أسئلة وفرضيات الدراسة.
أسئلة الدراسة
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السؤال األول :ما تصنيف القضايا والموضوعات التي تنتمي إليها المواد المنشورة على الصفحات
األولى للصحف الثالث؟
لمعرفة تصنيف القضايا والموضوعات التي تنتمي إليها المواد المنشورة على الصفحات
األولى للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للصحف الثالث,
والجدول ( )1أدناه يبين ذلك.
الجدول ( :)1التك اررات والنسب المئوية للموضوعات والقضايا للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الرأي

الموضوعات والقضايا

التكرار

النسبة المئوية

سياسية داخلية

12

8.3

سياسية خارجية

19

13.2

عالقات دولية

12

8.3

القتصادية

14

9.7

الجتماعية

27

18.8

الخدمات

5

3.5

الصحة

4

2.8

الثقافة

11

7.6

التعليم

13

9.0

اإلعالنات

8

5.6

البرلماني المحلي

10

6.9
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الغد

السبيل

اللجوء السوري

1

0.7

عسكرية وأمنية

8

5.6

المجموع

144

100.0

سياسية داخلية

12

9.2

سياسية خارجية

18

13.8

عالقات دولية

12

9.2

القتصادية

26

20.0

الجتماعية

17

13.1

الخدمات

3

2.3

الصحة

4

3.1

الثقافة

3

2.3

التعليم

4

3.1

اإلعالنات

17

13.1

البرلماني المحلي

4

3.1

اللجوء السوري

4

3.1

عسكرية وأمنية

6

4.6

المجموع

130

100.0

سياسية داخلية

8

5.6
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سياسية خارجية

45

31.3

عالقات دولية

15

10.4

القتصادية

16

11.1

الجتماعية

12

8.3

الخدمات

8

5.6

الصحة

9

6.3

الثقافة

5

3.5

التعليم

11

7.6

البرلماني المحلي

6

4.2

اللجوء السوري

3

2.1

عسكرية وأمنية

6

4.2

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )1ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن الموضوعات والقضايا (الجتماعية) هي األعلى تك ار اروالذي بلغ ( )27بنسبة مئوية ( ,)%18.8بينما (اللجوء السوري) هي األقل تك ار ار والذي بلغ
( )1بنسبة مئوية ( ،)%0.7وقد بلغت نسبة العالنات ( )5.6ومن أمثلتها "اعالن شركة
نستلة -في مركز السي تاون" واعالن شركة دالس للسياحة والسفر (التاريخ -12
ايلول.)2015/
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 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن الموضوعات والقضايا (القتصادية) هي األعلى تك ار ار والذيبلغ ( )26بنسبة مئوية ( ,)%20.0بينما (الخدمات ,الثقافة) هن األقل تك ار ار والذي بلغ ()3
بنسبة مئوية ( ،)%2.3وبلغت النسبة المئوية لالعالنات ( )13.1ومن أمثلتها اعالن
"ساعات" في مركز الساعات ( )time centerبتاريخ (.)1-6-2015
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن الموضوعات والقضايا (سياسية خارجية) هي األعلىتك ار ار والذي بلغ ( )45بنسبة مئوية ( ,)%31.3بينما (اللجوء السوري) هي األقل تك ار ار
والذي بلغ ( )3بنسبة مئوية (.)%2.1
نالحظ من نتائج تحليالت الصحف األردنية اليومية الثالثة ،أن هنالك تنوع واضح في طبيعة
الموضوعات واألخبار التي يتم نشرها على غالف الصحف ،حيث نجد أن صحيفة الرأي تميزت
بنشر األخبار والموضوعات الجتماعية التي تهم المواطن األردني ،بينما كانت صحيفة الغد
تهتم بالجانب القتصادي أكثر من غيرة ويمكن أن نعوز هذا السبب إلى طبيعة الظروف
القتصادية التي تعاني منها البالد بسبب األوضاع الصعبة التي تعصف بالمنطقة باإلضافة إلى
حالت اللجوء التي تعاني منها األردن بسبب الحروب الحاصلة ،حيث نجد أن صحيفتي الغد
والرأي تميزت عن صحيفة السبيل في أنهما يقومون بنشر األخبار التي تهم الحياة اليومية التي
تهم المواطن األردن ،هذا بالختالف عن صحيفة السبيل التي اعطت صفحتها الولى طابع
الخبار السياسية الخارجية ،ويمكن أن نعزو هذا السبب لطبيعة الصحيفة التي تعتبر أنها محسوبة
على اإلخوان المسلمين في األردن ،وبالطبع تهتم ب مور الجماعة في البالد العربية األخرى.
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السؤال الثاني :ما االتجاهات المتضمنة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى
للصحف الثالث؟
لمعرفة التجاهات المتضمنة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف
الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للصحف الثالث ,حيث يشير
االتجاه االيجابي ب ن عرض المادة الصحفية يكون مؤيد للقضية المطروحة ،أما االتجاه المعارض
فتكون المادة الصحفية غير مؤيدة او ناقدة للقضية المطروحة بشكل سلبي ،أما االتجاه محايد فتكون
المادة الصحفية غير محددة التجاه بمعنى تعرض القضية دون ابداء رأي مع أو ضد ،أما االتجاه
المختلط فيشير الى ابداء الرأي اليجابي والسلبي الناقد للقضية المطروحة في المادة الصحفية نفسها
(مناقشة القضية من جوانب مختلفة اليجابية والسلبية) ،والجدول ( )2يبين ذلك.
الجدول ( :)2التك اررات والنسب المئوية التجاهات للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الرأي

الغد

االتجاهات

التكرار

النسبة المئوية

مؤيد

65

45.1

معارض

29

20.1

محايد

39

27.1

مختلط

11

7.6

المجموع

144

100.0

مؤيد

46

35.4

معارض

30

23.1
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السبيل

محايد

29

22.3

مختلط

25

19.2

المجموع

130

100.0

مؤيد

48

33.3

معارض

47

32.6

محايد

26

18.1

مختلط

23

16.0

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )2ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن التجاه (مؤيد) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )65بنسبةمئوية ( ,)%45.1بينما التجاه (مختلط) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ( )11بنسبة مئوية
(.)%7.6
 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن التجاه (مؤيد) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )46بنسبةمئوية ( ,)%35.4بينما التجاه (مختلط) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ( )25بنسبة مئوية
(.)%19.2
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن التجاه (مؤيد) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )48بنسبةمئوية ( ,)%33.3بينما التجاه (مختلط) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ( )23بنسبة مئوية
(.)%16.0
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نستنتج من نتائج تحليل اتجاهات األخبار المنشورة على صفحات الصحف الثالث (الرأي ،الغد،
السبيل) ،هي أن الصحف تؤيد مضمون األخبار التي تقوم بنشرها حيث يبدو من خالل التحليل،
أن هذه الصحف تتوافق في طبيعة مضمون هذه األخبار ،بينما وجدنا األخبار التي تحمل الطابع
المختلط أو المتداخل في مضمون أخبارها هو األقل تك ار ار ،أي أنها ل تهتم في نشر األخبار
التي تحمل الرأي اإليجابي أو السلبي في مضمونها ،ويمكن ان نعزو هذا إلى أن هذه الصحف
تهم في األخبار التي تتوافق معها على األغلب.

السؤال الثالث :ما المصادر للمواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
لمعرفة المصادر للمواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث (الرأي,
الغد ,السبيل) ,تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول ( )3يبين ذلك.
الجدول ( :)3التك اررات والنسب المئوية للمصادر للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الرأي

المصادر

التكرار

النسبة المئوية

وكالة بت ار

37

25.7

التحرير (ذاتي)

94

65.13

مراسلون ومندوبون

ــــــ

ـــــــ

وسائل إعالم عربية

5

3.5
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الغد

السبيل

وسائل إعالم أجنبية

4

2.8

إعالنات تجارية

4

2.8

المجموع

144

100.0

وكالة بت ار

9

6.9

مراسلون ومندوبون

8

6.2

التحرير (ذاتي)

86

66.1

وسائل إعالم عربية

16

12.3

وسائل إعالم أجنبية

10

7.7

إعالنات تجارية

1

0.8

المجموع

130

100.0

وكالة بت ار

16

11.1

وكالت أجنبية

3

2.1

مراسلون ومندوبون

22

15.3

التحرير (ذاتي)

61

42.4

وسائل إعالم عربية

30

20.8

وسائل إعالم أجنبية

12

8.3

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )3ما يلي:
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 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن المصدر (تحرير ذاتي) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()94بنسبة مئوية ( ,)%65.13بينما المصادر (وسائل إعالم أجنبية ,إعالنات تجارية) هن األقل
تك ار ار والذي بلغ ( )4بنسبة مئوية (.)%2.8
 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن المصدر (تحرير ذاتي) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()86بنسبة مئوية ( ,)%66.1بينما المصدر (إعالنات تجارية) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ()1
بنسبة مئوية (.)%0.8
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن المصدر (تحرير ذاتي) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()61بنسبة مئوية ( ,)%42.4بينما المصدر (وكالت أجنبية) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ()3
بنسبة مئوية (.)%2.1
يالحظ من خالل نتائج التحليل السابقة لمصادر األخبار المنشورة على الصفحات األولى للصحف
عينة الدراسة ،حيث أن جميع هذه الصحف تعتمد على مواد صحفية خاصة بالصحف تحت
عنوان (تحرير ذاتي) ،ما يمكننا تفسيره أن هذه الصحف تمتلك عددا من الجهات الخاصة بها
والتي تزودها بالعديد من األخبار التي يتم نشرها على صفحاتها األولى.

السؤال الرابع :ما القوى الفاعلة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف
الثالث؟
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لمعرفة القوى (الشخصيات) الفاعلة في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى
للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك ار ارت والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول
( )4يبين ذلك.
الجدول ( :)4التك اررات والنسب المئوية للقوى (الشخصيات) الفاعلة للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الرأي

الغد

الشخصيات الفاعلة

التكرار

النسبة المئوية

حكومية

70

48.6

حزبية

2

1.4

برلمانية

8

5.6

عربية

3

2.1

أجنبية

2

1.4

مواطنون

30

20.8

نقابات واتحادات

29

20.2

المجموع

144

100.0

حكومية

70

53.9

حزبية

2

1.5

برلمانية

4

3.1

عربية

8

6.2

أجنبية

5

3.8
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مواطنون

27

20.8

نقابات واتحادات

14

10.8

المجموع

130

100.0

حكومية

55

38.2

حزبية

33

22.9

برلمانية

7

4.9

عربية

8

5.6

أجنبية

9

6.3

مواطنون

10

6.9

نقابات واتحادات

22

15.3

المجموع

144

100.0

السبيل

يظهر من الجدول ( )4ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن الشخصيات الفاعلة (حكومية) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ( )70بنسبة مئوية ( ,)%48.6بينما الشخصيات الفاعلة (حزبية ,أجنبية) هن األقل تك ار ار
والذي بلغ ( )2بنسبة مئوية (.)%1.4
 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن الشخصيات الفاعلة (حكومية) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ( )70بنسبة مئوية ( ,)%53.9بينما الشخصيات الفاعلة (حزبية) هي األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )2بنسبة مئوية (.)%1.5
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 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن الشخصيات الفاعلة (حكومية) هي األعلى تك ار ار والذيبلغ ( )55بنسبة مئوية ( ,)%38.2بينما الشخصيات الفاعلة (برلمانية) هي األقل تك ار ار
والذي بلغ ( )7بنسبة مئوية (.)%4.9

إن القوى الفاعلة والناشطة ب خبار الصفحات األولى للصحف اليومية الثالث ،هي الحكومة حيث
كانت األعلى تك ار ار ونسب اة ,ويمكننا أن نعزو هذا إلى أن هذه الصحف تهتم بنشر أهم األخبار
التي تخص الحكومة كونها األخبار التي تهم المواطن األردني في ظل ما يدور حولة من أوضاع
متوترة في منطقة تشتعل بالصراعات.

السؤال الخامس :ما االستماالت التي تظهر في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى
للصحف الثالث؟
لمعرفة الستمالت التي تظهر في المواد الصحفية المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث
(الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك اررات والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول ( )5يبين ذلك.
الجدول ( :)5التك اررات والنسب المئوية لالستماالت للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة
الرأي

االستماالت

التكرار

النسبة المئوية

عاطفية

22

15.3

ذهنية /عقلية

49

34.0
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الغد

السبيل

التخويف

14

9.7

منفعية

59

41.0

المجموع

144

100.0

عاطفية

14

10.8

ذهنية /عقلية

17

13.1

التخويف

36

27.7

منفعية

63

48.5

المجموع

130

100.0

عاطفية

24

16.7

ذهنية /عقلية

27

18.8

التخويف

48

33.3

منفعية

45

31.3

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )5ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن الستمالة (المنفعيه) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ ()59بنسبة مئوية ( ,)%41.0بينما الستمالة (التخويف) هي األقل تك ار ار والذي بلغ ( )14بنسبة
مئوية (.)%9.7
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 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن الستمالة (المنفعية) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )63بنسبةمئوية ( ,)48.5%بينما الستمالة (عاطفيه) هي األقل تك ار ار والذي بلغ ( )14بنسبة مئوية
(.)%10.8
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن الستمالة (التخويف) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ ()48بنسبة مئوية ( ,)%33.3بينما الستمالة (عاطفيه) هي األقل تك ار ار والذي بلغ ( )24بنسبة
مئوية (.)%16.7
يالحظ من نتائج التحليل لمضمون الصفحات األولى للصحف ،أن صحيفتي الرأي والغد كان
نوعية أو طبيعة اإلستمالت التي تطرقت إليها هي اإلستمالت المنفعية وبنسب عالية ،حيث
كانت هي الطابع العام لألخبار المنشورة على صفحاتها ،ويمكن أن نعزو هذا إلى كون هذه
الصحف هي صحف شعبية ل تميل في سياستها أو أنها ل تتحدث باسم أي حزب أو تكتل أو
ما شابه حيث أن الرأي شبة حكومية وليست بالكامل ،والغد هي صحيفة مستقلة خاصة ،في حين
كانت طبيعة اإلستمالت في صحيفة السبيل تحمل طابع أخبار التخويف ،حيث يمكن ان نرد هذا
إلى أن هذه الصحيفة تتحدث أو تمثل حزب اإلخوان المسلمين ،ونظ ار لطبيعة األوضاع التي
تعيشها في البالد العربية من حروب ووضع الحزب المتداخل معها واعتباره جزاء من هذه الحروب
في بعض الدول.

السؤال السادس :ما طبيعة الصور المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
لمعرفة طبيعة الصور المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل),
تم حساب التك اررات والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول ( )6يبين ذلك.
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الجدول ( :)6التك اررات والنسب المئوية لطبيعة الصور للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الرأي

طبيعة الصور

التكرار

النسبة المئوية

سياسي

24

16.6

اجتماعي

2

1.4

ثقافي

1

0.7

عسكري وأمني

1

0.7

حوادث وكوارث

2

1.4

طبيعة

6

4.2

5

3.5

ال يوجد صورة

103

71.5

المجموع

144

100.0

سياسي

11

8.5

اقتصادي

1

0.8

اجتماعي

1

0.8

ثقافي

2

1.5

عسكري وأمني

5

3.8

طبيعة

20

15.4

مواطنون

9

6.9

مواطنون

الغد

83

السبيل

ال يوجد صورة

81

62.3

المجموع

130

100.0

سياسي

15

10.4

اقتصادي

1

0.7

اجتماعي

3

2.1

ثقافي

2

1.4

عسكري وأمني

4

2.8

حوادث وكوارث

4

2.8

طبيعة

3

2.1

مواطنون

14

9.7

ال يوجد صورة

98

68.1

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )6ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن طبيعة الصور (السياسية) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()24بنسبة مئوية ( ,)16.6%بينما طبيعة الصور (ثقافي ،عسكري وأمني ) هن األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )1بنسبة مئوية ( ،)%0.7ول يوجد صور في األخبار أو الموضوعات بنسبة مئوية
(.)%71.5
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 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن طبيعة الصور (الطبيعية) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ ()20بنسبة مئوية ( ,)15.4%بينما طبيعة الصور (اقتصادي  ،اجتماعي) هن األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )1بنسبة مئوية ( ،)%0.8ول يوجد صور في األخبار أو الموضوعات بنسبة مئوية
(.)%62.3
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن طبيعة الصور (السياسي) هي األعلى تك ار ار والذي بلغ( )15بنسبة مئوية ( ,)%10.4بينما طبيعة الصور (القتصادي) هي األقل تك ار ار والذي بلغ
( )1بنسبة مئوية ( .)%0.7ول يوجد صور في األخبار أو الموضوعات بنسبة (.)68.1%
بالنسبة لطبيعة الصور التي يتم نشرها على الصفحات األولى للصحف ،نجد أن هنالك توافق ما
بين األخبار التي يتم نشرها على صحيفتي السبيل والرأي ،حيث غلب على هذه الصور الطابع
السياسي ،بينما نجد أن صحيفة الغد حملت عنوان الصور ذات الطابع الذي يخص الطبيعة .لكن
لو لحظنا بشكل عام نجد أن أغلب األخبار التي يتم نشرها على الصفحات األولى لهذه الصحف
ل تحمل صو ار ألخبارها ،وهذا يفسر في أن أغلب األخبار التي تنشر هي أخبار موجزة أو
مقتطفات من األخبار التي تتمتها في الصفحات الداخلية الصحيفة.

السؤال السابع :ما مصدر المادة المصورة أو الرسوم التي ترافق المواد الصحفية على الصفحة
األولى في الصحف الثالث؟
لمعرفة مصدر المادة المصورة أو الرسوم التي ترافق المواد الصحفية على الصفحة األولى في
الصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك اررات والنسب المئوية للصحف الثالث,
والجدول ( )7يبين ذلك.
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الجدول ( :)7التك اررات والنسب المئوية لمصدر المادة المصورة أو الرسوم للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

مصدر المادة المصورة

التكرار

النسبة المئوية

وكالة األنباء (بترا)

14

9.7

وكالت أجنبية

1

0.7

18

12.6

أو الرسوم

مندوبو ومصورو
الرأي

الصحيفة
وسائل إعالم عربية

1

0.7

إعالنات تجارية

7

4.9

بدون صورة

103

71.5

المجموع

144

100.0

وكالة األنباء (بترا)

15

11.6

مندوبو ومصورو

17

13.1

وسائل إعالم عربية

1

0.8

وسائل إعالم أجنبية

2

1.5

إعالنات تجارية

11

8.5

رسام كاريكاتير

1

0.8

2

1.5

الصحيفة

الغد

رسوم توضيحية أو
إرشادية

86

بدون صورة

81

62.3

المجموع

130

100.0

وكالة األنباء (بترا)

16

11.3

مندوبو ومصورو
الصحيفة

وسائل إعالم عربية
السبيل

وسائل إعالم أجنبية

18

9

12.5

6.3

2

1.4

1

0.7

بدون صورة

98

68.1

المجموع

144

100.0

رسوم توضيحية أو
إرشادية

يظهر من الجدول ( )7ما يلي:
بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن مصدر المادة المصورة أو الرسوم (مندوبو ومصورو
الصحيفة) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )18بنسبة مئوية ( ,)12.6%بينما مصدر المادة
المصورة أو الرسوم (وكالت أجنبية ،وسائل إعالم عربية) هن األقل تك ار ار والذي بلغ ()1
بنسبة مئوية (.)%0.7
 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن مصدر المادة المصورة أو الرسوم (مندوبو ومصورو الصحيفة)هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )17بنسبة مئوية ( ,)13.1%بينما مصدر المادة المصورة أو
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الرسوم (وسائل إعالم عربية ،رسام كاريكاتير) هن األقل تك ار ار والذي بلغ ( )1بنسبة مئوية
(.)%0.8
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن مصدر المادة المصورة أو الرسوم (مندوبو ومصوروالصحيفة) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ( )18بنسبة مئوية ( ,)%12.5بينما مصدر المادة
المصورة أو الرسوم (رسوم توضيحية أو إرشادية) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ( )1بنسبة مئوية
(.)%0.7
أشارت النتائج إلى أن الصفحات اليومية الثالثة تعتمد على مندوبو ومصورو الصحف في
جلب صور لألخبار المنشورة والنفراد بها بدلا من العتماد على الكامل على وكالت أنباء
وصحف أخرى في مصادر الصورة.

السؤال الثامن :ما الموقع الجغرافي للمواد المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث؟
لمعرفة الموقع الجغرافي للمواد المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث (الرأي ,الغد,
السبيل) ,تم حساب التك اررات والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول ( )8يبين ذلك.
الجدول ( :)8التك اررات والنسب المئوية للموقع الجغرافي للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة
الرأي

الموقع الجغرافي

التكرار

النسبة المئوية

المملكة

118

82.0

بالد عربية

17

11.8

88

الغد

السبيل

بالد أجنبية

6

4.2

عام  /غير محدد

3

2.1

المجموع

144

100.0

المملكة

101

77.7

بالد عربية

15

11.5

بالد أجنبية

13

10.0

عام  /غير محدد

1

0.8

المجموع

130

100.0

المملكة

81

56.3

بالد عربية

48

33.3

بالد أجنبية

13

9.0

عام  /غير محدد

2

1.4

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )8ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن الموقع الجغرافي (المملكة) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ( )118بنسبة مئوية ( ,)82.0%بينما الموقع الجغرافي (غير محدد) هو األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )3بنسبة مئوية (.)2.1%
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 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن الموقع الجغرافي (المملكة) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()92بنسبة مئوية ( ,)77.7%بينما الموقع الجغرافي (عام  /غير محدد) هو األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )1بنسبة مئوية (.)%0.8
 بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن الموقع الجغرافي (المملكة) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ( )81بنسبة مئوية ( ,)%56.3بينما الموقع الجغرافي (عام  /غير محدد) هو األقل تك ار ار
والذي بلغ ( )2بنسبة مئوية (.)%1.4
يالحظ من الموقع الجغرافي من خالل األخبار التي تم نشرها على الصفحة األولى ،أن
غالبية األخبار تحدثت عن المملكة (األردن) وبنسب عالية جدا لصحيفتي الرأي والغد،
وبنسبة متوسطة بالنسبة للسبيل ،وهذا السبب هو ألن هذه الصحف هي صحف أردنية تهتم
باألخبار ذات المحلية أولا ،بينما صحيفة السبيل كانت أقل من صحف الرأي الغد وهذا يمكننا
أن نعزوه إلى طبيعة وسياسة الصحيفة نفسها التي تميل إلى اإلخوان المسلمين.

السؤال التاسع :ما األنواع الصحفية (الفنون الصحفية) التي تظهر على الصفحة األولى
للصحف الثالث؟
معرفة األنواع الصحفية (الفنون الصحفية) التي تظهر على الصفحة األولى للصحف الثالث
(الرأي ,الغد ,السبيل) ,تم حساب التك اررات والنسب المئوية للصحف الثالث ,والجدول ()9
يبين ذلك.
الجدول ( :)9التك اررات والنسب المئوية للفنون الصحفية للصحف الثالث (الرأي ,الغد ,السبيل)

اسم الصحيفة

الفنون الصحفية

التكرار

النسبة المئوية

90

الرأي

الغد

السبيل

الخبر

78

54.16

التقرير اإلخباري

24

16.7

التحليل اإلخباري

25

17.4

معلومات إرشادية

17

11.8

المجموع

144

100.0

الخبر

95

73.07

التقرير اإلخباري

16

12.3

التحليل اإلخباري

11

8.5

معلومات إرشادية

8

6.2

المجموع

130

100.0

الخبر

85

89.03

التقرير اإلخباري

45

31.3

التحليل اإلخباري

9

6.3

معلومات إرشادية

5

3.5

المجموع

144

100.0

يظهر من الجدول ( )9ما يلي:
 بالنسبة لجريدة الرأي ,نالحظ أن الفنون الصحفية (الخبر) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()78بنسبة مئوية ( ،)54.16%ثم الفنون الصحفية (التحليل اإلخباري) بتكرار بلغ ( )25بنسبة
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مئوية ( ,)17.4%بينما الفنون الصحفية (معلومات ارشادية) هو األقل تك ار ار والذي بلغ ()17
بنسبة مئوية (.)11.8%
 بالنسبة لجريدة الغد ,نالحظ أن الفنون الصحفية (الخبر) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ ()95بنسبة مئوية ( ,)73.07%بينما الفنون الصحفية (معلومات ارشادية) هو األقل تك ار ار والذي
بلغ ( )8بنسبة مئوية (.)%6.2
بالنسبة لجريدة السبيل ,نالحظ أن الفنون الصحفية (الخبر) هو األعلى تك ار ار والذي بلغ
( )85بنسبة مئوية ( ,)%89.03بينما الفنون الصحفية (معلومات ارشادية) هو األقل تك ار ار
والذي بلغ ( )5بنسبة مئوية (.)3.5%
يمكننا المالحظة هنا أن الفن الصحفي األكثر تداولا على واجهات الصفحات األولى في الصحف
الثالث هو فن (الخبر) ،حيث يرد هذا إلى أن ما يتم نشرة على الصفحات األولى هو مقتطفات سواء
من األخبار أو التقارير الصحفية وغيرها من الفنون الصحفية ،بينما كانت المعلومات اإلرشادية هي
األقل تداولا على الصفحات األولى.
ثانيا :فرضيات الدراسة التحليلية

الفرضية األولى :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في أجندة الصحف الثالث من
خالل المواد الصحفية المنشورة على صفحاتها األولى؟
لختبار هذه الفرضية ,تم استخدام اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في أجندة
الصحف الثالث المتمثلة ب (الموضوعات والقضايا ,التجاه ,الشخصيات الفاعلة) من خالل المواد
الصحفية المنشورة على صفحاتها األولى ,والجدول ( )10يبين ذلك.
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الجدول ( :)10اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في أجندة الصحف المتمثلة ب (الموضوعات
والقضايا ,االتجاه ,القوى الفاعلة) الثالث
أجندة الصحف

اسم الصحيفة

Pearson Chi-Square

درجة الحرية

Sig

الرأي
الموضوعات
والقضايا

الغد

66.48

24

0.00

السبيل
الرأي
التجاه

الغد

17.46

6

0.008

السبيل

القـ ـ ــوى
الفاعلة

الرأي
الغد

75.113

16

0.000

السبيل

يظهر من الجدول ( )10ما ياتي :
 وجود فروق ذات دللة إحصائية بين الصحف الثالث (الرأي  ,الغد  ,السبيل ) في أجندتها
المتمثلة (الموضوعات والقضايا) .وكانت الفروق لصالح جريدة الراي في الموضوعات
(الجتماعية  ,والثقافية  ,والبرلمانات المحلية )  .ولصالح جريدة الغد في الموضوعات
(القتصادية  ,والعالنات التجارية )  .ولصالح جريدة السبيل في الموضوعات (سياسة
خارجية  ,عالقات دولية  ,الخدمات  ,الصحة)
 اما بالنسبة (التجاه)  ,اظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية في أجندة الصحف
المتمثلة ب (التجاه) تبعا لسم الصحيفة المتمثلة ب (الرأي  ,الغد  ,السبيل ) .وكانت
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الفروق لصالح جريدة الراي في التجاه ( مؤيد ) .وكانت الفروق لصالح جريدة الغد في اتجاه
( مختلط) .وكانت الفروق لصالح جريدة السبيل في التجاهات (معارض).
 اما بالنسبة (القوى الفاعلة)  ,اظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية في أجندة
الصحف المتمثلة ب (القوى الفاعلة) تبعا لسم الصحيفة المتمثلة ب (الرأي ,الغد ,السبيل).
وكانت الفروق لصالح جريدة الراي في (الشخصيات) القوى ( الحكومية ,مواطنين العادين)
 .وكانت الفروق لصالح جريدة الغد في (الشخصيات) القوى (إدارات محلية وبلديات).
وكانت الفروق لصالح جريدة السبيل في(حزبية ,العربية ,األجنبية).

الفرضية الثانية :هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مصادر األخبار للصفحات
األولى في الصحف الثالث؟
لختبار هذه الفرضية ,تم استخدام اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في
مصادر األخبار للصفحات األولى في الصحف الثالث ,والجدول ( )11يبين ذلك.
الجدول ( :)11اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في مصادر األخبار للصفحات األولى في الصحف
الثالث
المتغير

اسم الصحيفة

مصادر

الرأي

األخبار

الغد

Pearson Chi-Square

95.55

درجة الحرية

14

Sig

0.00

السبيل

يظهر من الجدول ( )11وجود فروق ذات دللة إحصائية في مصادر األخبار للصفحات
األولى في الصحف الثالث ,ولصالح صحيفة الرأي في المصادر(وكالة بترا ,والتحرير الذاتي) .وكانت
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لصالح صحيفة الغد في المصادر(وسائل إعالم محلية) ,وكانت لصالح صحيفة السبيل (وسائل اعالم
عربية ,ومراسلين ومندوبين).

الفرضية الثالثة :هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة الموضوعات المنشورة
على الصفحة األولى للصحف الثالث؟
لختبار هذه الفرضية ,تم استخدام اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في طبيعة
الموضوعات المنشورة على الصفحة األولى للصحف الثالث ,والجدول ( )12يبين ذلك.
الجدول ( :)12اختبار ( )Chi-Squareللكشف عن الفروق في طبيعة الموضوعات المنشورة على الصفحة
األولى للصحف الثالث
المتغير

اسم الصحيفة

طبيعة

الرأي

الموضوعات
المنشورة

الغد

Pearson Chi-Square

72.69

درجة الحرية

26

Sig

0.00

السبيل

يظهر من الجدول ( )12وجود فروق ذات دللة إحصائية في طبيعة الموضوعات المنشورة
على الصفحة األولى للصحف الثالث ,ولصالح صحيفة الرأي في طبيعة الموضوعات (الجتماعية,
والثقافية ,والبرلمانات المحلية) .ولصالح صحيفة الغد في طبيعة الموضوعات (القتصادية,
واإلعالنات التجارية) .ولصالح صحيفة السبيل في الموضوعات (سياسة خارجية ,وعالقات دولية
تجارية).
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الفصل الخامس :النتائج والتوصيات

أوال :النتائج العامة للدراسة
 -5أظهرت نتائج تحليالت الصحف األردنية اليومية الثالثة ،أن هنالك تنوع واضح في طبيعة
الموضوعات واألخبار التي يتم نشرها على غالف الصحف ،حيث نجد أن صحيفة الرأي تميزت
بنشر األخبار والموضوعات الجتماعية بنسبة مئوية بلغت  ،%18.8بينما كانت صحيفة الغد
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تهتم بالجانب القتصادي أكثر من غيرة وبنسبة مئوية بلغت  ،%20.0صحيفة السبيل التي
اعطت صفحتها الولى طابع الخبار السياسية الخارجية بنسبة مئوية .%31.3
 -6أظهرت نتائج التحليل أن اتجاهات األخبار المنشورة على صفحات الصحف الثالث (الرأي،
الغد ،السبيل) ،هي أن الصحف تؤيد مضمون األخبار التي تقوم بنشرها ،وأن تحليل هذه الصحف
تتوافق في طبيعة مضمون المادة اإلخبارية ،حيث كانت نسبة األخبار المؤيدة لصحيفة الرأي
 ،%45.1والغد  ،%35.4والسبيل .%33.3
 -7أظهرت نتائج التحليل لمصادر األخبار المنشورة على الصفحات األولى للصحف عينة الدراسة،
أن جميع هذه الصحف تعتمد على مواد صحفية خاصة بالصحف باإلضافة مندوبو ومراسلو
الصحيفة.
 -8أظهرت نتائج التحليل أن القوى الفاعلة والناشطة على الصفحات األولى للصحف اليومية الثالث،
هي الحكومة حيث كانت األعلى تك ار ار ونسب اة في صحف عينة الدراسة ,حيث كانت نسبة
الحكومة كقوة فاعلة على الصفحة األولى لصحيفة الرأي  ،%48.6والغد  %53.9والسبيل
.%38.2
 -9وأظهرت نتائج التحليل لطبيعة الصور التي يتم نشرها على الصفحات األولى للصحف ،أن هنالك
توافق ما بين صور األخبار التي يتم نشرها على صحيفتي الرأي والسبيل ،حيث غلب على هذه
الصور الطابع السياسي ،بينما نجد أن صحيفة الغد حملت عنوان الصور ذات الطابع الذي
يخص الطبيعة.
-10

أظهرت نتائج تحليل اإلستمالت في الصفحات األولى للصحف ،أن صحيفتي الرأي والغد

طبيعة اإلستمالت التي تطرقت إليها هي اإلستمالت المنفعية وبنسبة  %41.0لصحيفة الرأي
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و %48.5لصحيفة الغد ،في حين كانت طبيعة اإلستمالت في صحيفة السبيل تحمل طابع
أخبار التخويف وبنسبة بلغت .%33.3
 -11أشارت النتائج إلى أن مصدر الصور المنشورة على الصفحات األولى للصحف الثالث تعتمد
على مندوبو ومصورو الصحف في جلب صور لألخبار المنشورة.
-12

أظهرت نتائج التحليل إلى الموقع الجغرافي للمواد الصحفية المنشورة على الصفحة األولى،

أن غالبية األخبار تحدثت عن المملكة (األردن) وبنسب عالية جدا لصحيفتي الرأي والغد ،حيث
حصلت نسبة األخبار التي تتحدث عن المملكة في الرأي بنسبة  %82.0والغد  ،%77.7وبنسبة
كانت متوسطة للسبيل لكنها الفئة األعلى فيها وحصلت على نسبة .%56.3
 -13كما أظهرت نتائج التحليل أن الفن الصحفي األكثر تداولا على واجهات الصفحات األولى
في الصحف الثالث هو فن (الخبر) الصحفي.

توصيات الدراسة:
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،توصي هذه الدراسة بما يلي:
 .1توصي الدراسة بزيادة التنوع في الموضوعات الخبارية المنشورة على الصفحات األولى في
الصحف الثالث.
 .2التنوع في مصادر األخبار ويفضل العتماد على مراسلي ومندوبي الصحف.
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 .3يجب على صحيفتي الغد والسبيل التنوع في القوى الفاعلة ،كونهما ل يمثالن الجانب الحكومي
كصحيفة الرأي.
 .4يجب تدعيم الخبار في الصفحات األولى بالصحف الثالث بالصور ،حيث اتسمت اغلب
األخبار بدون صور باستثناء العناوين الرئيسية.
 .5التنوع في الفنون الصحفية المستخدمة وعدم العتماد على فن الخبر الصحفي كصحيفتي
الغد والسبيل.

المرجع
المصادر و ا
المعاجم والموسوعات:
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 .1الموسوعة العربية العالمية ( ،)1999ط ،2مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
 .2بدوي ،احمد زكي ( ،)1994معجم مصطلحات األعالم ،ط ،2دار الكتاب المصري للنشر،
القاهرة.
الكتب العربية :
 )1أبو زيد ،فاروق ( ،)2007اإلعالم والسلطة القاهرة :عالم الكتاب .
 )2أبو زيد ،فاروق ( ،)1998مدخل إلى عالم الصحافة ،ط ،2دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،
القاهرة.
 )3الجمال ،راسم ( .)1999مقدمة في مناهج البحث في الدراسات اإلعالمية .ط .1القاهرة :مركز
جامعة القاهرة للتعليم.
 )4الحسن ،عيسى محمود ( ،)2011إخ ار الصحف والمجالت ،عمان ،األردن :دار زهران للنشر
والتوزيع.
 )5الحضيف ،محمد ( ،)1998كيف تؤثر وسائل اإلعالم ؟ دراسة في النظريات واألساليب ،ط،2
مكتبة العبيكان ،الرياض.
 )6المزاهرة ،منال( .)2012نظريات اإلعالم  .ط .1دار المسيرة للنشر والتوزيع .
 )7الطويرقي ،عبد ل ( ،)1997علم االتصال المعاصر ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
 )8العرموطي ،خالد( .)2007التربية الوطنية .ط .عمان :المطابع المركزية.
 )9العبد ل ،مي( .)2006نظريات اإلتصال .ط .1بيروت :دار النهضة العربية للنم والتوزيع.
 )10القضاة ،علي( .)2008الصحافة األردنية واتفاقيات السالم  .ط .1عمان :مطابع األرز .
 )11المشاقبة ،أمين(.)2011النظام السياسي األردني .ط.1األردن :المسيرة للنشر والتوزيع .
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 )12الموسى ،عصام(.)1997المدخل في اإلتصال الجماهيري .ط .إربد:مكتبة الكتاني.
 )13الموسى ،عصام( .)1998تطور الصحافة األردنية( .)1920-1997عمان :منشورات لجنة
تاريخ األردن.
 )14الموسي ،عصام( .)2003اإلعالم والمجتمع .ط .عمان:و ازرة الثقافة .
 )15الوفائي ،محمد( ،)1989مناهج البحث في الدراسات االجتماعية واإلعالمية ،مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة.
 )16الطائي ،حميد وابو بكر ،خير ( ،)2007مناهج البحث العلمي ،دار الوفاء للطباعة والنشر،
اإلسكندرية.
 )17حجاب ،محمد منير ( ،)2000مهارات االتصال ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 )18حجاب ،محمد ( ،)2010نظريات االتصال ،الطبعة األولى ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 )19حسين ،سمير(  ( 1976بحوث اإلعالم األسس والمبادئ ،ط ،1القاهرة :عالم الكتب.
 )20حسين ،سمير( ،)1983تحليل المضمون ط ،1القاهرة :عالم الكتب .
 )21حسين ،سمير ( ،)1995دراسات في مناهج البحث العلمي :بحوث االعالم ،ط ،2القاهرة :عالم
الكتب.
 )22حمادة ،بسيوني ( ،)2008دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال والرأي العام ط ،1القاهرة:
عالم الكتاب .
 )23رشتي ،جيهان ( ،)1978األسس العلمية لنظريات اإلتصال دار الفكر العربي ،القاهرة..
 )24روو ،ليم ( .)1987الصحافة العربية  :اإلعالم اإلخبارية وعجلة السياسة في العالم العربي
ترجمة :موسى الكيالني ،األردن :مركز الكتب األردني .
 )25صابات خليل (" ،)1959الصحافة :رسالة استعداد فن علم" ،دار المعارف للنشر ،القاهرة.

101

 )26عبد الحميد ،محمد( .)1997دراسة الجمهور في بحوث اإلعالم .ط.1عمان:دار المسيرة للنشر
والتوزيع.
 )27عبدالحميد ،محمد( .)1997نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير  .ط .1القاهرة :عالم الكتب.
 )28عبد الحميد ،محمد ( ،)2010نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ،ط ،3عالم الكتب ،القاهرة.
 )29عبد الحميد ،محمد ( ،)2004نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة.
 )30عبد الحميد ،محمد ( ،)1983تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،دار الشروق ،جدة.
 )31عبد الحميد ،محمد ( ،)1992بحوث الصحافة ،ط ،1عالم الكتب للنشر والتوزيع ،القاهرة.
 )32عبيدات ،شفيق ،سكر ،احمد ،الزعبي .زياد ( ،)2003مسيرة الصحافة االردنية -1920
 ،2000بدون دار نشر ،عمان ،األردن.
 )33عبيدات ،شفيق ( ،)2003مسيرة الصحافة األردنية ( )2000 -1920عمان :نقابة الصحفيين
األردنيين بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات والمعلومات .
 )34مروة ،أديب( ،)1961الصحافة العربية نشأتها وتطورها ط ،1بيروت :دار مكتبة الحياة.
 )35مراد ،كامل ( ، )2011االتصال الجماهيري واإلعالمي ،الطبعة األولى ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع ،عمان.
 )36مكاوي ،حسن والعبد ،عاطف ( ، )2007نظريات اإلعالم ،مركز جامعة القاهرة القاهرة،
للتعليم المفتوح.2007 ،
 )37مكاوي ،حسن والسيد ،ليلى ( ،)2001االتصال ونظرياته المعاصرة ،الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة.

102

 )38مكاوي ،حسن والسيد ،ليلى ( ، )2003اإلتصال ونظرياته المعاصرة ،ط ،4الدار المصرية
اللبنانية ،القاهرة.
 )39موسى ،أحمد (بدون تاريخ)  ،المدخل إلى االتصال الجماهيري ،بدون مدينة ،مكتبة زهراء
الشرق.

دراسات وأبحاث:
 )1أبو جامع ،منى عيد (" ،)2008معالجة الصحافة االردنية اليومية للشأن االقتصادي" ،رسالة
ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 )2احمد ،جمال (" )2003وضع األجندة اإلخبارية في الصحف المصرية اليومية"  -دراسة
تطبيقية على صحيفتي األهرام والوفد"  ،المجلد الرابع  ،العدد المزدو  ،مجلة بحوث الرأي
العام) ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم ،يناير-ديسمبر( .
 )3العزازمة ،إبراهيم (" ،)2012القيم اإلخبارية في صحيفة الغد االردنية :دراسة تحليلية" ،رسالة
ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 )4الموسى ،عصام (" ،)1988خصائص الصحافة االردنية الحديثة ممثلة بصحيفة الرأي اليومية"،
مجلة أبحاث اليرموك ،المجلد  ،4العدد  ،1األردن.
 )5الطويسي ،باسم (" ،)2013تغطية الشؤون المحلية في الصحافة االردنية :دراسة تحليلية
لمضمون الصحف االردنية" ،الجامعة الردنية ،المجلة الردنية للعلوم الجتماعية ،المجلد ،6
العدد ،3األردن.
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 )6الكسواني ،حنان (" ،)2009دور الصحافة االردنية اليومية في التوعية الصحية" ،رسالة
ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 )7العالونة ،حاتم (" ،)2011التغطية الصحفية لتفجيرات عمان اإل رهابية في الصحف االردنية
اليومية :دراسة تحليلية" ،الجامعة الردنية ،المجلة الردنية للعلوم اإلنسانية والجتماعية ،المجلد
 ،38العدد ،1األردن.
 )8العامري ،ممدوح ( ،)2008العالقة بين الصحافة االردنية واألمن الوطني ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،عمان األردن.
 )9العزازمة ،إبراهيم ( ،)2012القيم اإلخبارية في صحيفة الغد االردنية خالل الفترة :من (-2009
،)2010رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 )10السيد ،سعيد ( " ،)1989الضغوط المهنية واإلدارية على القائم باالتصال" ،العدد األول
المجلة العلمية لكلية اإلعالم القاهرة  :كلية اإلعالم بجامعة القاهرة ،يوليو.
 )11القرعان ،محمد (" ،)2010الصحافة اليومية االردنية ومسؤوليتها في نشر القيم الوطنية في
المجتمع" ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 )12زكي ،سماح ( ،)2002مصادر بناء أجندة وسائل اإلعالم ،مجلة بحوث الرأي العام ،المجلد
الثالث ،العدد الثاني) ،جامعة القاهرة :كلية اإلعالم ،ابريل-يونيو(.
 )13سيدهم ،ذهبية (" ،)2005األساليب اإلقناعية في الصحافة المكتوبة -دراسة تحليلية
للمضامين الصحية" ،رسالة ماجستير ،جامعة منتوري ،الجزائر.

104

 )14عبد الوهاب ،مصطفى ( " ،)2005النشرة اإلخبارية في القنوات الفضائية العربية الحكومية
والخاصة :دراسة مقارنة"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،القاهرة  :كلية اإلعالم بجامعة
القاهرة.
 )15عبد المجيد ،قدري ( ،)2007تأثير المعالجة اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان على معارف
واتجاهات الجمهور المصري ،رسالة دكتوراه( ،القاهرة :قسم العالقات العامة واإلعالن كلية
اإلعالم جامعة القاهرة)
 )16محمد ،سماح ( )2009دور الصحف المصرية في ترتيب أولويات الجمهور نحو قضايا
ذوي االحتياجات الخاصة ،العدد الرابع والثالثون ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،جامعة
القاهرة :كلية اإلعالم ،يوليو-أكتوبر.
 )17مراد ،ماجدة ( " ،)2007العوامل المؤثرة على بناء ال قائم باالتصال ألجندة األخبار في
اإلذاعة المصرية" ،العدد الثامن والعشرون ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم  ،القاهرة  :كلية
اإلعالم بجامعة القاهرة ،تشرين أول/أكتوبر-كانون أول/ديسمبر.
 )18منصور ،تحسين وأبو رمان ،عبد ل (" ،)2013المعالجة الصحفية للشؤون الثقافية في
صحيفتي الرأي والدستور" ،الجامعة الردنية ،المجلة الردنية للعلوم الجتماعية ،المجلد ،6
العدد ،3األردن.
 )19نجادات ،علي والقاضي ،امجد (" ،)2006موضوعات التنمية السياسية في الصحف االردنية
اليومية" ،مجلة أبحاث اليرموك ،المجلد ،22العدد ،2األردن.
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 " أجندة اهتمامات المواقع االلكترونية للجهات المعنية بشئون المرأة،)2003(  وسام،) نصر20
، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، العدد الثاني، المجلد التاسع،" دراسة مقارنة-المصرية
. (ديسمبر- يوليو،كلية اإلعالم: )جامعة القاهرة
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لجنة تحكيم استمارة تحليل المضمون

االسم

الرتبة

التخصص

األ كاديمية

الجامعة

1

أ.د تيسير أبو عرجة

أستاذ

صحافة

البت ار

2

أ.د عبد الرزاق الدليمي

أستاذ

دعاية واعالم

البت ار

3

أ.د حميدة سميسم

أستاذ

دعاية واعالم

الشرق األوسط

إذاعة وتلفزيون

الشرق األوسط

5

أ.د مسعود التايب

أستاذ

صحافة

الزاوية (ليبيا)

6

أ.د عبد الجبار البياتي

أستاذ

علوم تربوية واحصاء

7

د .كامل خورشيد

أستاذ مشارك

إعالم

8

د .رائد البياتي

أستاذ مشارك

9

د .صباح ياسين

أستاذ مساعد

4

أ .د عزت حجاب

أستاذ

إذاعة وتلفزيون
صحافة

الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
الشرق األوسط
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استمارة تحليل المضمون

استمارة تحليل مضمون موضوعات الصفحات األولى في ثالث صحف أردنية يومية (الرأي ،الغد،
السبيل)
اسم الصحيفة .........:اليوم( .......... :العدد )......التاريخ/ :

()12-1
العدد

المجال

()13-1

()14-1
الموضوعات والقضايا

والقضايا

فئة الموضوعات

التجاه ()1-4

()9-1

الشخصيات الفاعلة

مصادر()1-8

()8-1

أنواع وفنون صحفية

)6

الموقع الجغرافي (1-

الستمالت ()1-4

()9 -1

الجمهور المستهدف

الرسم ()10_1

محتوى الصورة و

والرسومات ()1-10

مصادر الصور

مـــــالحـــظـــــــــات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

/

رقم اإلستمارة( :

)
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كشاف موضوعات الصفحة االولى
كشاف موضوعات الصفحات األولى في ثالث صحف أردنية يومية (الرأي ،الغد ،السبيل)
اليوم( .................. :العدد)......
اسم الصحيفة..................:
)
رقم اإلستمارة( :
التاريخ/ / :
المجال ( )1-12الموضوعات

 .1السياسي

فئات الموضوعات

والقضايا

والقضايا -الفرعية

()13-1

()14-1

 .1سياسية

 .1سياسية داخلية

االتجاه ()1-4

الشخصيات الفاعلة

المصادر ()1-8

()9-1
 .1مؤيد

 .1حكومية

 .1وكالة بت ار

داخلية
 .2القتصادي

 .2سياسية

 .2سياسية خارجية

 .2معارض

 .2حزبية

 .2وكالت أجنبية

خارجية
 .3الجتماعي

 .3عالقات

 .3عالقات دولية

 .3محايد

 .3برلمانية

دولية

 .3مراسلين
ومندوبين

 .4الخدمات

 .4القتصادية

 .4القتصادية

 .5الصحة

 .5الجتماعية

 .5الجتماعية

 .6الثقافة

 .6الخدمات

 .6الخدمات

 .4مختلط

 .4إدارات محلية

 .4التحرير (ذاتي)

وبلديات
 .5عربية

 .5وسائل إعالم
محلية

األنواع والفنون

 .6أجنبية

 .6وسائل إعالم
عربية

الصحفية ()1-8

 .7وسائل إعالم

 .7التعليم

 .7الصحة

 .7الصحة

 .1الخبر

 .7مواطنين عاديين

 .8اإلعالنات

 .8الثقافة

 .8الثقافة

 .2التقرير اإلخباري

 .8نقابات واتحادات  .8إعالنات تجارية

 .9البرلماني

 .9التعليم

 .9التعليم

 ,3التحليل اإلخباري

 .9مجتمع مدني

 .10اللجوء

 .10اإلعالنات

 .10اإلعالنات

 .4الحوار (الحديث)

الموقع الجغرافي

أجنبية

التجارية

والالجئين
 .11العسكري

 .11البرلماني

واألمني

المحلي

 .11البرلماني المحلي

االستماالت ()1-4

()6-1
 .5المقال

 .1المملكة

عاطفية
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 .12أخرى

 .12اللجوء

 .12اللجوء السوري

 .6التحقيق

 .2العاصمة

ذهنية /عقلية

السوري
 .13عسكرية

 .13عسكرية وأمنية

وأمنية

داخلية

 .7افتتاحية

 .14عسكرية وأمنية

 .8معلومات

خارجية

إرشاداية

 .3المحافظات
 .4بالد عربية
 .5بالد أجنبية
 .6عام  /غير
محدد

الجمهور المستهدف

محتوى الصورة أو

مصادر الصور والرسومات

()9 -1

الرسم ()10_1

()10-1

 .1حكومية

 .1سياسي

 .1وكالت محلية (بترا)

 .2حزبية

 .2اقتصادي

 .2وكالت أجنبية

 .3برلمانية

 .3اجتماعي

 .3مندوبو ومصورو الصحيفة

 .4إدارات محلية

 .4ثقافي

 .4مصورون مستقلون

وبلديات
 .5عربية

 .5تعليمي

 .5وسائل إعالم محلية

 .6أجنبية

 .6عسكري وأمني

 .6وسائل إعالم عربية

 .7عامة الناس

 .7حوادث وكوارث

 .7وسائل إعالم أجنبية

 .8نقابات واتحادات

 .8طبيعة

 .8إعالنات تجارية

 .9مجتمع مدني

 .9زعماء ومسؤولون

 .9رسام كاريكاتير

 .10مواطنين عاديون

 .10رسوم توضيحية أو
إرشادية

التخويف
منفعية
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تاريخ أعداد الصحف عينة التحليل
تم اختيار أعداد الصحف الثالث (الرأي والغد والسبيل) في التاريخ التالي:
اليوم

التاريخ

السبت

2015/5/9

الثنين

2015/5/25

األثنين

2015/6/1

األحد

2015/5/17

الثالثاء

2015/6/9

األربعاء

2015/6/17

الخميس

2015/6/25

األربعاء

2015/7/1

الخميس

2015/7/9

الجمعة

2015/7/17

السبت

2015/8/1

األحد

2015/8/9

السبت

2015/7/25

األثنين

2015/8/17

الثالثاء

201/8/25

الثالثاء

2015/9/1

األربعاء

2015/9/9

الخميس

2015/9/17

