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 مُنظمات املجتمع املدين صورة

 األردنيةىف الصحف والقنوات التليفزيونية  

 ()ادخلف الفي الحلبا الحم  

 (**) أ.د/على عجوة

 مقدمة

تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تحقيق التقدم السياسي، والرفاه  

تُعنى بأهم عاملين االجتماعي واالقتصادي والثقافي للمجتمعات المعاصرة؛ ذلك ألنها 

من عوامل تحقيق هذا التقدم، وهما الفرد والمجتمع على السواء، لضمان استمرارية 

المجتمع وبقائه، وأن تعدد الحاجات اإلنسانية هو أحد األسباب الرئيسة لتعدد 

 المنظمات.

وقد أصبحت منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة في تقديم وتوصيل الخدمات 

تنفيذ برامج التنمية األخرى مكّمالً للعمل الحكومي، خاصة في المناطق االجتماعية، و

التي يكون فيها الوجود الحكومي ضعيفاً، أو في حاالت بعد انتهاء الصراعات. فقد 

ذكرت منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي أن منظمات المجتمع المدني 

على شكل معونات إنمائية سنوياً  ( بليون دوالر أمريكي12-11كانت توجه حوالي )

 ( 1).إلى البلدان النامية في أواخر التسعينيات

ً ضرورياً،  ً ثالثا وتم االعتراف بالمجتمع المدني على نطاق واسع بوصفه قطاعا

ً على الدولة وأفراد المجتمع المدني معاً، حيث يعد  فيمكن القول بأن له تأثيراً إيجابيا

ً متزايد األهمية  لتعزيز الحكم الرشيد من خالل اتباع مبادئ الشفافية والفعالية، كيانا

واالنفتاح واالستجابة والمساءلة، ويمكن للمجتمع المدني تعزيز الحكم الرشيد  بتحليل 

السياسات، وتنظيم ومراقبة أداء الدولة وعمل المسئولين وسلوك الجمهور، باإلضافة 

اطنين من تحديد وتوضيح القيم إلى بناء رأس المال االجتماعي وتمكين المو

 (2).والمعتقدات واألعراف المدنية والممارسات الديمقراطية لهم

فدور وسائل اإلعالم في المجتمع المدني هو التركيز على مناقشة الجمهور، بدافع 

المخاوف بشأن التأثير العالمي للقوى السياسية واالقتصادية، فهي مكون أساسي من 

، ثم إنّها تسهل تشكيل الرأي العام والنقاش العقالني في المجتمع، مكونات الحياة العامة

 (3)وتساعد على المشاركة المدنية التي ال غنى عنها للمجتمع الديمقراطي الناضج.

والعالقة هنا جدلية بين المجتمع المدني ووسائل اإلعالم، حيث أن المجتمع 

تتأثر وسائل اإلعالم بالمجتمع  المدني يتأثر بوسائل اإلعالم ويؤثر فيها، ومن جهتها
                                                             

() جامعة القاهرة -كلية اإلعالم بقسم العالقات العامة واإلعالن ب باحث دكتوراة 
 جامعة القاهرة. –بقسم العالقات العامة واإلعالن بكلية اإلعالم  أستاذ (**)
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ً في مجريات  ً وفعاالً ومشاركا المدني وتؤثر فيه، فكلما كان المجتمع المدني قويا

ً أمام وسائل اإلعالم لتغطية هذه الفعاليات  األحداث في محيطة فتح المجال واسعا

واألحداث؛ لتكون المؤسسات اإلعالمية في المجتمع منبراً للحوار والنقاش من أجل 

  ( 4)القرار السليم والحكم الرشيد.

وباتت دراسة موضوع الصورة الذهنية لمنظمات المجتمع المدني من 

الموضوعات المهّمة التي يجب أن تحظى بالبحث في المؤسسات الدولية، والوطنية، 

ً لها، خاصةً بعد انتشار هذه المنظمات في مناطق المملكة  إذ أصبحت أمراً ضروريا

ة، وزيادة تواصل أفراد المجتمع األردنية الهاشمية كافة، وزيادة أعدادها بدرجة كبير

ً وبارزاً في تكوين  مع هذه المنظمات, حيث تلعب وسائل اإلعالم المختلفة دوراً مهما

صورة منظمات المجتمع المدني من خالل ما تقوم به من ترويج لهذه المنظمات، 

 وتغطية أعمالها من )حفالت، ومؤتمرات، وندوات، وتدشين مشاريع جديدة...(. 

ف همية صورة منظمات المجتمع المدنيونظراً أل ، فإن هذه الدراسة تُعنى بالتعرُّ

 لمدني التي تقدمها وسائل اإلعالم.على صورة منظمات المجتمع ا

 مشكلة الدراسة

يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في تحليل صورة منظمات المجتمع المدني 

نية ُممثَّلة فى الصحف والقنوات األردنية كما تقدمها وسائل اإلعالم التقليدية األرد

 التليفزيونية.

 أهمية الدراسة 

 تكمن أهمية هذه الدراسة، في عوامل عدة أهمها ما يأتي:

كمددا يقدددمها تحديددد العوامددل المددؤثرة فددي صددورة منظمددات المجتمددع المدددني  (1

 ، وبيان أي العوامل أكثر تأثيراً.اإلعالم األردني

معرفددة دور وسددائل اإلعددالم فددي تكددوين الصددورة الذهنيددة لمنظمددات المجتمددع  (2

المدني، بغية العمل علي تدعيم هدذه الصدورة، أو تعدديلها وفدق خطدج منهجيدة 

 علمية. 

تقددديم المقترحددات والدددرجى مددن أجدددل تفعيددل دور وسددائل اإلعدددالم فددي دعدددم  (3

 منظمات المجتمع المدني.

ر التدي يمكدن أن تؤديهدا منظمدات المجتمدع تقديم قاعدة بيانات حول أهم األدوا (4

 المدني األردني في بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية المختلفة .

التي تناولت البعد اإلعالمي لمنظمدات  –تصل إلى حد الندرة  –قلة الدراسات  (5

المجتمع المددني األردندي، ورغدم أهميدة الموضدوع إال أنده لدم يحدا باالهتمدام 

 الكافي. البحثى واألكاديمي
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تعاظم الددور الدذي يؤديده اإلعدالم المحلدي فدي صدنع القدرار، وصدياغة الحيداة  (6

السياسدية واالجتماعيدة المعاصدرة، وتزايدد النمداذم واألمثلدة التدي تؤكدد نجدداح 

وسائل اإلعالم في حشده إزاء العديد من القضدايا، ومنهدا القضدايا التدي تتعلدق 

 بمنظمات المجتمع المدني.

النتائج العلميدة التدي يمكدن أن تسداعد اإلعدالم األردندي فدي  تقديم مجموعة من (7

 بناء االستراتيجيات المتصلة بالتنمية المحلية.  

 أهداف الدراسة

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

الكشددف عددن أهددم سددمات الصددورة التددي قدددمت بهددا وسددائل اإلعددالم منظمددات  (1

 المجتمع المدني إلى الجمهور األردني.

الكشف عن نسبة االختالف في صورة منظمات المجتمدع المددني التدي تقددمها  (2

 وسائل اإلعالم مع الصورة المتكونة لدى الجمهور األردني.

توضديح الدددور الددذي تقددوم بدده وسددائل اإلعددالم فددي تشددكيل اتجاهددات الجمهددور  (3

 .األردني نحو منظمات المجتمع المدني

 الدراسات السابقة

الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع قام الباحث بمراجعة 

الدراسة، بغية استخالص أهم النتائج والمؤشرات العامة التي أسفرت عنها هذه 

الدراسات، والتعرف على أهم ما طرحته من قضايا وتساجالت بحثية حتى تتواصل 

ابقة في دراستنا معها فتفيد منها، وننطلق من نتائجها ونضيف إلى المعرفة الس

موضوع الدراسة بعداً جيداً على مستوى الممارسة العملية بها، وقد تنوعت الدراسات 

 السابقة التي لها صلة بموضوع الدراسة، وذلك على النحو التالي:

م، بعنوان: صورة منظمات حقوق اإلنسان في 2014محمد الحمايدة، دراسة  -1

 ( 5)الصحافة الفلسطينية.

على الصورة اإلعالمية التي تعكسها الصحافة  هدفت الدراسة إلى التعرف

الفلسطينية اليومية لمنظمات حقوق اإلنسان، والوقوف على أهم سمات هذه المنظمات 

في الصحافة الفلسطينية، والتعرف على الصورة المكونة لدى النخبة الفلسطينية عن 

 هذه المنظمات.

نية تم اختيارها وقد أجريت الدراسة على عينة من جمهور النخبة الفلسطي

( مفردة، وبينت أبرز نتائج الدراسة أن موضوعات 120بالطريقة العمدية بلغت )

منظمات حقوق اإلنسان في صحف الدراسة لم تستهدف تشكيل صورة محددة عن تلك 

المنظمات، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، حيث جاءت معظمها متعلقة بالمنظمات دون 
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، %14.1، والتي تتضمن سمات إيجابية بنسبة %85.3بنسبة  أن تتضمن أي سمات

لصورة منظمات حقوق  –إلى حد ما–ويمكن عن طريقها استنتام مالمح إيجابية 

 اإلنسان في صحف الدراسة.

كما بينت النتائج أن الصحف رسمت سماٍت إيجابية نسبية لمنظمات حقوق 

للمنظمات هو "رصد اإلنسان، وتبين أن الدور األبرز الذي يظهر في صحف الدراسة 

، بينما ظهرت أدوار أخرى بنسب %52.9انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي" بنسبة 

 متفاوتة، مثل: الرقابة، والتثقيف، والتنمية.

وتوصلت النتائج إلى أن الصورة المتكونة لدى جمهور النخبة الفلسطينية عن 

، وإيجابية %24.2، وسلبية بنسبة %55منظمات حقوق اإلنسان جاءت محايدة بنسبة 

 .%20.8بنسبة 

م، بعنوان: دور اإلعالم في تشكيل صورة منظمات 2010دراسة هناء صالح،  -2

 ( 6)المجتمع المدني لدى الرأي العام المصري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الصحافة في تشكيل صورة منظمات 

الرأي العام  المجتمع المدني لدى الرأي العام المصري، والكشف عن مدى اعتماد

على وسائل اإلعالم في تكوين معارفه واتجاهاته نحو منظمات المجتمع المدني، 

وتأثير هذا االعتماد على طبيعة الصورة المتكونة لديه عنها. وقد أجريت الدراسة 

( مفردة من سكان محافظة القاهرة. وأوضحت 400على عينة عمدية مكونة من )

مات المجتمع المدني لدى الرأي العام جاءت أبرز نتائج الدراسة أن صورة منظ

، وجاءت الصورة اإليجابية في المرتبة الثانية %73.8محايدة بالمرتبة األولى بنسبة 

، كما أوضحت وجود قطاعات من %5.8، تلتها الصورة السلبية بنسبة %20.5بنسبة 

ألنشطة الرأي العام أحدها نشيج يعتمد على وسائل اإلعالم ويشارك بإيجابية في ا

المجتمعية والمهنية النقابية، والخيرية االجتماعية، وكانت الفئات األكثر إيجابية من 

ً واألعلى دخالً والمنتمين إلى التيار  الشباب والناشطين اجتماعياً، واألكثر تعليما

 الليبرالي.

وكشفت النتائج أن قراءة الصحف الخاصة أكثر إيجابية ومساهمة في النشاط  

ثرت الصحافة على غير الناشطين وغير األعضاء في األحزاب، أو المدني، وأ

منظمات اجتماعية أو مهنية، كما كشفت النتائج أن الراي العام يرى أن المعالجات 

، بينما %70.3التي تقدمها الصحافة عن منظمات المجتمع المدني موضوعية بنسبة 

 منهم أن معالجات الصحافة مشوهة ومتحيزة. %29.7يرى 

لتالي ينظر الرأي العام بتفاجل إلى مستقبل منظمات المجتمع المدني، خاصةً وبا

في ضوء مواقفها إزاء بعض القضايا التي يرى أنها نجحت في إثارتها، ومن ثم يمكن 

لهذه الصحف أن تكون أداة تنوير حقيقي وأداة لتوسيع المجال العام ودفع المشاركة 

 جها المجتمع.الجماهيرية قُدماً وبصورة فعالة يحتا



 صورة منظمات المجتمع المدني في الصحف والقنوات التليفزيونية األردنية

 387  العدد الحادي عشر –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 

م، بعنوان: دور منظمات حقوق اإلنسان في 2009دراسة فاطمة عطيات،  -3

  (7)المجتمع األردني في نشر ثقافة حقوق اإلنسان عبر اإلعالم اإللكتروني.

هدفت الدراسة إلى رصد مبادئ حقوق اإلنسان وتحليلها كّماً وكيفاً في ما تنشره 

ي، والتعرف إلى محتوى المضامين منظمات حقوق اإلنسان في المجتمع األردن

اإلعالمية لهذه المنظمات والمنشورة عبر اإلعالم اإللكتروني، وتحديد طبيعة هذه 

الحقوق في خطاب المنظمات اإلعالمي في المجتمع األردني بالفترة ما بين عام 

 م.2008إلى  2000

ً من بين المضامين1440أجريت دراسة تحليلية لعدد ) ً إعالميا  ( مضمونا

( منظمة من منظمات حقوق اإلنسان 15المنشورة على المواقع اإللكترونية لعدد )

وأظهرت أبرز نتائج الدراسة أن هذه المنظمات تنشر  الدولية، واإلقليمية، والمحلية.

المبادئ وحقوقها الفرعية المندرجة تحتها استناداً للمرجعية الدولية واإلعالنات 

اإلنسان، كما أظهرت نتائج التحليل الكمي بأن مبدأ الكرامة والمواثيق المتعلقة بحقوق 

 هو األكثر استحواذاً، يليه مبدأ الحرية، وجاء مبدأ التضامن والتسامح المبدأ األخير.

وبينت النتائج أن مضامين المواد اإلعالمية للمنظمات جاءت واضحة ومباشرة 

ت أن الخطاب اإلعالمي وصريحة ومقصودة لذاتها، ولم تأِت بشكل غامض، كما بين

لبعض المنظمات اصطبغ بالصبغة الدينية، وذلك لكون سكان المجتمع األردني يدين 

أغلبهم بالدين اإلسالمي وهو الدين الرسمي للدولة األردنية، وجاء الخطاب اإلعالمي 

ً بالمرجعية العالمية لحقوق اإلنسان التي تشكل الدستور لهذه المنظمات، وهو  ملتزما

ن لها درجة من الحيادية والنزاهة فيما تتبناه من مواقف بعيداً عن أي انحيازات ما يؤم

 سياسية مسبقة. 

م، بعنوان: النشاط  االتصالي في مؤسسات 2009دراسة أماني بسيوني،  -4

المجتمع المدني: دراسة تحليلية ألنشطة العالقات العامة ودورها في تشكيل 

 ( 8)اتجاهات الجمهور نحو تلك المؤسسات.

هدفت الدراسة  إلى التعرف على النشاط االتصالي في مؤسسات المجتمع 

المدني، من خالل دراسة ميدانية ألنشطة العالقات العامة في الجمعيات األهلية، 

 ودورها في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو تلك المؤسسات. 

نشطة ( جمعية من الجمعيات األهلية ال36أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

في محافظة القاهرة التي تعمل في مجاالت حقوق اإلنسان وحماية البيئة والتنمية 

 المحلية، وكذلك عينة من النصوص والرسائل اإلعالمية لبعض الجمعيات األهلية.

وخلصت أبرز النتائج إلى أن كتابة البيانات الصحفية هي أكثر أنشطة العالقات 

ى إدراك الجمهور لألنشطة االتصالية للجمعيات العامة استخداماً، وفيما يتعلق بمد
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األهلية اتضح أن نشاط الترويج لألنشطة من خالل برامج التليفزيون من أهم األنشطة 

التي يدركها الجمهور، كما خلصت إلى أن معظم الجمعيات األهلية العاملة في مجال 

إللكترونية، حقوق اإلنسان تعدّ أبرز أنشطتها االتصالية الدائمة هي مواقعها ا

 والنشرات الدورية، والمطبوعات المؤسسية.

وأوضحت النتائج أن الجمعيات األهلية في مصر تمارس نماذم العالقات العامة 

من الجمعيات محل الدراسة تمارس  %70األربعة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن 

المؤسسات نموذم اإلعالم العام، أكثر من ممارستها لباقي النماذم، وأن أهداف معظم 

تركزت في مجال حقوق اإلنسان في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وزيادة وعي المجتمع 

والجمهور العام بحقوقه ومشاركته الفعالة في المطالبة بها، واتفقت الجمعيات األهلية 

أن أهدافها خدمية في المقام األول، وبالتالي أهداف االتصال فيها تتجه إلى إعالم 

يعة الخدمات التي تقوم بها، وتركزت أهداف االتصال في الجمهور المحلي بطب

جمعيات حماية البيئة في تحقيق الفهم المتبادل لخلق رأي عام لدى جماعات الضغج 

 النشطة لتفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة.

ً نحو الجمعيات األهلية  ً إيجابيا وأكدت النتائج على أن المبحوثين يحملون اتجاها

ر، ما يؤكد النجاح النسبي للنشاط االتصالي في الجمعيات في الوصول في مص

 لجماهيرها، والمساهمة في خلق صورة إيجابية عنها.

م، بعنوان: دور العالقات العامة في بناء الصورة 2008دراسة حردان هادي، -5

  (9)الذهنية عن منظمات المجتمع المدني  المعنية بشئون التدريسيين.

 واألساليب إلى معرفة مدى استخدام العالقات العامة للوسائل الدراسة هدفت

 بشئون المعنية المدني المجتمع منظمات عن صورة إيجابية لبناء االتصالية

التدريسيين، والتعرف على أهداف منظمات المجتمع المدني المعنية بشئون 

 التدريسيين وما يتعلق باستقالليتها. 

( من 200( مفردة منها )234مكونة من ) أجريت الدراسة على عينة عشوائية

ثالث منظمات عراقية  ( من العاملين في مجال العالقات العامة في34المدرسين، و)

 بشئون التدريسيين. معنية

أثبتت أبرز نتائج الدراسة أن العاملين في مجال العالقات العامة في المنظمات 

جميعهم يحملون شهادة الثالث ال يحملون شهادة اختصاص في مجال العمل، وأن 

اختصاص في مجاالت بعيدة عن العالقات العامة، كما أثبتت افتقار قسم العالقات 

العامة في المنظمات الثالث إلى العناصر المؤهلة والمدربة، ما يؤثر سلباً على أدائها 

 في هذه المنظمات.

ً  هناك أن إلى وخلصت النتائج  وهذا ما العامة،  عمل العالقات في محددة أهدافا

 عقد األهداف بين ( من مجتمع الدراسة، وتراوحت هذه%76.45أشارت إليه نسبة )
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تطوير  على والعمل للمنظمة، اإليجابية الّصورة وإظهار المؤتمرات والندوات

اإلعالم، وتأمين  وسائل طريق عن نشاطات المنظمة أوجه عن سمعتها، واإلخبار

 االتصال مع التدريسيين.

 العامة واإلعالم العالقات جهاز ونشاط عمل طبيعة النتائج إلى أنكما خلصت 

 واإلهمال الضعف من يعاني التدريسيين المعنية بشئون المدني المجتمع منظمات في

 ذهنية صورة خلق إلى أدى بالنتيجة وهذا بأنشطته، والقيام ممارسته لوظائفه في

 نوع إلى فيها التي تتوجه المجاالت أغلب المنظمات في هذه تجاه طيبة وغير سلبية،

  التدريسيين. جمهور وهو أال الجمهور من واحد

م، بعنوان: إسهام وسائل اإلعالم في ترقية 2006دراسة بن عودة العربي،  -6

 (10)المجتمع المدني، دراسة التجربة الجزائرية.

اإلعالم هدفت الدراسة إلى إيضاح العالقة العضوية بين المجتمع المدني ووسائل 

ً في الحالة الجزائرية، وتحديد أهم الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم،  تاريخيا

ومعرفة الكيفية التي يدعم بها المجتمع المدني حرية اإلعالم، وبيان فعالية مؤسسات 

 المجتمع المدني في الوقت الراهن.

التحرير،  ( مفردة من رجساء20أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ) 

 والصحفيين، والمخبرين من الصحافة الجزائرية المطبوعة.

 المدني المجتمع بين العضوي شبه بالتالزم القائلة الفرضية صحة أثبتت النتائج

 ومكتسباتها المدني، للمجتمع قوة هي الصحافة فقوة التجربة الجزائرية، في والصحافة

أهم الوظائف التي تقوم بها وسائل صحيح، وبينت النتائج  والعكس له، مكتسبات هي

 السياسية: )االتصال السياسي، وتكوين الرأي العام، وتشجيع اإلعالم، وهي الوظائف

اإلعالم(،  في عبر الحق المجتمع المدني ودعم القرار السياسي، الديمقراطية، وصنع

ية، بينما الوظائف االجتماعية والثقافية تمثلت في: )اإلخبار، والتنشئة االجتماع

والترفيه، والتربوية التعليمية(، في حين تتوزع بقية الوظائف على المجاالت 

 السيكولوجية واالقتصادية. 

وبينت النتائج أنه يجب تعزيز المجتمع المدني من خالل حيوية وصالبة الحراك 

االجتماعي في سبيل تعميق الممارسة الديمقراطية، كما أن هناك ضرورة ملحة 

لمهني اليومي لفعاليات المجتمع المدني، وليتم هذا؛ فإنه ال بدّ من لتواصل النضال ا

ً الحريات العامة دون استثناء، وعلى  وجود منظومات تشريعية وقانونية تحمي عمليا

ً وجود مشاكل وعراقيل جمة تحول  رأسها حرية اإلعالم والصحافة، كما بينت أيضا

 وهيكلية بنيوية معطيات ي، بفعلوفعال في العالم العرب مدني قوي ظهور مجتمع دون

ً  المنطقة العربية، في البناء السياسي والسوسيوثقافي في كامنة  الوضع لهذا وخالفا

التي  حيث الضغوط من المتردي، يتميز المجتمع المدني العالمي بقوة ظاهرة العربي
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ما  بكل في وجه العولمة والوقوف السوق، قوى وعلى القرار، صنّاع يمارسها على

 العالمي. اإلنساني النسيج على وخيمة ونتائج سلبيات من تمثله

 اإلطار النظري

،  Priming Theoryنظرية التهيئة المعرفيةاعتمد الباحث في دراسته على 

لمفهوم هذه النظرية، وفروضها، وأوجه االستفادة منها فى الدراسة  اوفيما يلي شرحً 

 الحالية.

 مفهوم النظرية: -1

المعرفية عملية جدلية تـتشارك فيها مجموعة مفاهيم تحتوي على إن التهيئة 

مختلف التناقضات؛ مثل )ترتيب وفوضى، جزئي وكلي، ضمني وصريح، إبداع 

وإخفاق(، ويتم إعدادها من خالل التفاعالت الحيوية بين األفراد والمؤسسات 

 (11).والبيئة

التهيئة إلى مجال وقد قدم كل من "شانتو إينجار" "ودونالد كايندر" مفهوم 

م كامتداد وتطور ألدبيات وضع األولويات، ومنذ ذلك 1987اإلعالم السياسي عام 

الحين أجريت كثير من الدراسات التي أكدت على قدرة وسائل اإلعالم على التهيئة 

أي قدرتها على إحداث تغيير في آراء األفراد وسلوكهم ليس ألنهم غيروا معتقداتهم 

ء، ولكن ألنهم غيروا األهمية النسبية التي يولونها لالعتبارات وتقييماتهم لألشيا

 (12).العديدة التي تشكل التقييم النهائي

تستمد هذه النظرية أسسها من علم النفس المعرفي، حيث تتناول تأثيرات وسائل 

اإلعالم على أفكار الجمهور ومشاعرهم وأحكامهم، إزاء القضايا أو األحداث أو 

كومات أو المرشحين، من خالل إبراز بعض القضايا وتجاهل قضايا السياسات أو الح

 أخرى.

وتشير التهيئة المعرفية إلى النشاط الذي يتم في ذاكرة اإلنسان، من خالل 

استدعاء المعاني واألفكار عبر رموز ودالالت ومؤثرات خارجية، وهذا النشاط 

هات واألحكام والتقييمات، بمثابة إطار تفسيري ومقدمة منطقية معرفية لتشكيل االتجا

حيث تؤثر التغطية اإلخبارية للقضايا المسيطرة في العمليات المعرفية لدى الجمهور 

 (13):من خالل ثالثة أبعاد هي

  زيادة حالة الطمأنينة والتحرر من القلق بما يساعد عناصر األفكار المرتبطة

 بالتغطية على النشاط والتفاعل.

  القضية المسيطرة.توسيع أفق التفكير حول 

  زيادة البروز من خالل شغل القضية النصيب األكبر من المصادر اإلعالمية

خالل فترة زمنية محددة، بما يساعد على ترابج األفكار وتفاعلها، والوصول 

 إلى مستويات إدراك الفرد، ودخول القضية في نطاق التقييم والحكم.
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 أهداف النظرية:   -2

عامة إلى خفض التوتر الناتج عن التعرض للعديد من تهدف هذه النظرية بصفة 

األفكار والقضايا السائدة، واالنتقاء المخطج للقضايا المسيطرة وتكرار عرضها 

وإبرازها في مختلف الوسائل، وبصفة خاصة في مراحل جذب االنتباه وإثارة 

تقرره الوسائل االهتمام لالنتقال بعدها إلى مراحل التبني واتخاذ األحكام المحابية لما 

 (14).في محتواها نحو هذه القضايا، أو األفكار، أو المنتجات في الحمالت اإلعالنية

كما تهدف أيًضا إلى تفسير االختالفات بين المؤسسات، ليس لفشل األسواق ولكن 

نتيجة الستراتيجية ورجى المنظمة في المستقبل، وتنشأ من خالل تجميع أفكار وأفعال 

 (15).فاعلون مع بعضهم البعض داخل حدود المنظمة وخارجهااألفراد الذين يت

وألن اإلعالم يقوم في معظم تطبيقاته على التخطيج المسبق الختيار دالالت 

المحتوى في عالقتها بالمخزون المعرفي، وضرورة ارتباط هذا المخزون بالمعاني 

يج اإلعالمي، وداللتها لتفعيل نظريات المعرفة اإلدراكية ألغراض التعلم في التخط

ويؤكد على التكرار وسعة بروز القضية أو الفكرة، وعلى صالحية النظرية في 

التطبيق في مختلف وسائل اإلعالم، وتتميز هذ النظرية عن غيرها من النظريات في 

تطبيقاتها خالل مراحل التهيئة أو االستثارة أو اإلعداد الستقبال المعارف األولية 

االرتقاء بمستوى التهيئة في االستقبال والتلقي لزيادة الميل  لتأهيل المتلقي، من أجل

نحو القضية، أو الفكرة، أو المنظمة للوصول إلى مستويات اإلدراك؛ ثم تبني الفكرة 

 (16).في مراحل الحقة

 فروض النظرية:  -3

اعتمدت الدراسة على الفرض الرئيسي للنظرية الذي يقوم على "أن تركيز 

قضية ما أو قضايا معينة، يهيئ أفكاراً معينة لدى الجمهور، ومن وسائل اإلعالم على 

ً واتجاهاته نحو هذه  ً أو إيجابا ثم تؤثر هذه األفكار بدورها على تقييم الجمهور سلبا

 القضية أو المنظمات )في هذه الدراسة( ".

 أوجه االستفادة من النظرية:  -4

باعتبار أن وسائل اإلعالم تفيد هذه النظرية في دراسة منظمات المجتمع المدني، 

تقوم بدور كبير في تشكيل االتجاهات لدى الجمهور، وذلك بتركيزها على إبراز 

قضايا بعينها مرتبطة بعمل هذه المنظمات، مّما يؤدي إلى تركيز انتباه الجمهور نحو 

هذه القضايا والعناصر المرتبطة بها، وتنشيطها في ذهن المتلقي وتهيئته إلصدار 

ييمية عن كفاية أداء منظمات المجتمع المدني، بالتركيز على إبراز بعض أحكام تق

 الجوانب الخاصة بها على حساب أوجه أخرى. 
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كما تفيد هذه النظرية الدراسة في التركيز على الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم 

وم في تشكيل اتجاهات الجمهور األردني، من خالل تركيزها على أهم األعمال التي تق

بها منظمات المجتمع المدني، وتغطيتها ألنشطة المنظمات كافة، وتؤدي إلى تنشيطها 

في ذهن المتلقي وهو الجمهور األردني "في هذه الدراسة"، ومن ثم يصدر الجمهور 

 .أحكاماً تقييمية عن كفاية أداء المنظمات؛ ليكون لديه صورة ذهنية عن هذه المنظمات

 نوع الدراسة ومنهجها

 الدراسة:نوع  -1

( تستهدف جمع الحقائق Research Descriptiveتعد هذه الدراسة وصفية )

والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين، وتحليلها للوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة 

 وسائل قدمهات التى ةألردنياأو الموقف، ورصد صورة منظمات المجتمع المدني 

 .ةاألردني اإلعالم

 منهج الدراسة:  -2

تستخدم هذه الدراسة منهج المسح، ويعد هذا المنهج من أبرز المناهج المستخدمة 

المواد والمضامين اإلعالمية وسائل اإلعالم وجمع المعلومات عن  مضمونلدراسة 

تحليل المضمون: قام الباحث بتحليل المضمون ب وأسلعلى ويشتمل  المختلفة.

بقضايا منظمات المجتمع المدني في لمضامين وسائل اإلعالم األردنية الخاصة 

الصحف األردنية، والبرامج التليفزيونية على شاشة القناة األولى األردنية، لتوضيح 

أهم سمات الصورة التي قدمت بها وسائل اإلعالم منظمات المجتمع المدني، ومعرفة 

الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو منظمات 

 .جتمع المدنيالم

 مجتمع الدراسة: -3

وسائل اإلعالم األردنية المطبوعة )الصحف( يتكون مجتمع الدراسة من 

 .والمرئية والتي تتمثل في )التليفزيون(

 عينة الدراسة: -4

  عينة الصحف: تم اختيار صحيفتي "الدستور والرأي" اليوميتين األردنيتين

اد الصحيفتين اللتين صدرتا في عن طريق العينة العمدية، وقام الباحث بتحليل أعد

م، وبلغ عدد األعداد التي تم 2017مارس  31م حتى 2017يناير  1الفترة من 

( عدداً لكلتا 180( عدداً من كل صحيفة بإجمالي مئة وثمانين )90تحليلها تسعين )

الصحيفتين، اللتين تناولت منظمات المجتمع المدني العاملة في األردن، وقد اختار 

 ذه الصحف لألسباب اآلتية:الباحث ه

 أنهما أهم الصحف األردنية وأقدمها، واألكثر انتشاراً. -

 من أسهمهما.  %51أنهما شبه رسميتين حيث تمتلك الحكومة  -
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 أنهما تمتلكان قاعدة قراء كبيرة. -

 أنهما تخصصان مساحة كبيرة لمواد الرأي على اختالفها. -

اإلعالم، فقد اشتق )ستميل  وهناك إرشادات أولية الختيار العينة من وسائل

( عدداً من 48( و)24( و)18( و)12( و)6( عينات منفصلة مكونة من )1952

الصحيفة، وقارن متوسج المضمون لكل واحد من أحجام العينات )السالفة( في 

شريحة لموضوع واحد مقابل عينة السنة بكاملها، وقد وجد أن أحجام العينات الخمس 

 (17)نة لم تحسن من الدقة بشكل مهم.مالئمة، وأن زيادة العي

  عينة التليفزيون: تمثلت ببرنامجي "يوم جديد ويسعد صباحك"  اللذين

يعرضان على القناة األولى للتليفزيون األردني الرسمي، وبلغ عدد الحلقات التي تم 

( سبعاً 77) 2017م حتى نهاية مارس لعام 2107يناير  1تحليلها في الفترة من 

( واثنتا عشرة حلقة من برنامج يسعد 12من برنامج يوم جديد، و)وسبعين حلقة 

صباحك، وبالنظر إلى أن كل برنامج من البرنامجين يتكون من عدة فقرات ليست 

كلها بالضرورة ذات صلة بموضوع الدراسة الحالية، فقد اكتفى الباحث بتحليل 

عات تخص التي تناولت قضايا وموضو -في هذه الحلقات-الفقرات البرامجية 

 منظمات المجتمع المدني، وقد اختار الباحث هذه البرامج لألسباب اآلتية:

أجرى الباحث دراسة استطالعية، وتبين بأنه ال يوجد برامج متخصصة عن  -

 منظمات المجتمع المدني.

أنهما برنامجان اجتماعيان يتضمنان العديد من الفقرات المتنوعة، التي  -

 منظمات المجتمع المدني.يتناول بعضها قضية من قضايا 

 أنهما األكثر مشاهدة.  -

أن برنامج "يوم جديد" يعرض يومياً من السبت إلى الخميس، على مدار ساعتين  -

صباحاً، أما برنامج "يسعد صباحك" فيعرض يوم الجمعة  10 –صباحاً  8من 

 صباحاً. 11 -صباحاً  8من كل أسبوع على مدار ثالث ساعات من 

 

 أدوات جمع البيانات:  -5

تحليل المضمون: وذلك لجمع البيانات عن صورة تستخدم الدراسة استمارة 

 .منظمات المجتمع المدني في الصحف والتليفزيون األردني

 تساؤالت الدراسة

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساجالت اآلتية:

اإلعالميددة لوسددائل مددا صددورة منظمددات المجتمددع المدددني كمددا تقدددمها المعالجددات  (1

 اإلعالم األردنية؟

 ما اتجاهات المعالجة اإلعالمية لوسائل اإلعالم األردنية نحو منظمات المجتمع المدني؟  (2
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مددا طبيعددة المضددامين التددي تقدددمها وسددائل اإلعددالم األردنيددة عددن صددورة منظمددات  (3

 المجتمع المدني؟

 ما أبعاد صورة منظمات المجتمع المدني كما تقدمها وسائل اإلعالم األردنية؟  (4

 نتائج الدراسة

للنتائج التي توصًّلت إليها الدراسة التحليلية للمواد اإلعالمية  عرض وفيما يلي

التي تناولت منظمات المجتمع المدني األردني، وقد عرف الباحث فئات تحليل 

خاصة بمعايير التصنيف وتحديد الفئات التي تكرر المضمون تعريفات إجرائية 

، ظهورها في مضمون صحيفتي الرأي والدستور، والبرامج التليفزيونية محل الدراسة

والنتائج مقسمة إلى نتائج تحليل مضمون صحيفتي الدستور والرأي األردنيتين، ثم 

 ألردني.نتائج تحليل برنامجي يوم جديد، ويسعد صباحك على شاشة التليفزيون ا

 أوالً: نتائج تحليل مضمون صحيفتي الدستور والرأي

 نمط المادة الصحفية: -1

 (1جدول رقم )

 نمط المادة الصحفية في صحف الدراسة
 الصحيفة

 نمط المادة الصحفية
 اإلجمالي الرأي الدستور

 خبر
 291 134 157 ك

% 43.8% 92.3% 57.8% 

 تقرير
 193 2 191 ك

% 53.3% 1.4% 38.4% 

 مقال
 11 4 7 ك

% 2% 2.8% 2.2% 

 إعالن تثقيفي
 3 3 - ك

% - 2.1% 0.6% 

 قصة إخبارية
 2 1 1 ك

% 0.3% 0.7% 0.4% 

 حديث صحفي
 1 - 1 ك

% 0.3% - 0.2% 

 تحقيق
 1 1 - ك

% - 0.7% 0.2% 

 رسائل للمحرر
 1 - 1 ك

% 0.3% - 0.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.448، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=7، درجة الحرية=126.142=2)مؤشرات إحصائية: كا
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ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الخبر الصحفي تصدَّر قائمة أنماط المادة 1توّضِ

، يليه التقرير الصحفي %57.8الصحفية المنشورة في الصحيفتين محل التحليل بنسبة 

نمج المواد الصحفية محل التحليل، بينما قلت نسبة نشر  من إجمالي %38.4بنسبة 

، واإلعالن التثقيفي والقصة %2.2أنماط أخرى للمادة الصحفية مثل المقال بنسبة 

من  %1.6الخبرية والحديث الصحفي والتحقيق ورسائل المحرر لتبلغ نسبتها مجتمعة 

الصحفي عن هذه  إجمالي نمج المواد الصحفية محل التحليل، ما يعني أن الخطاب

ً في المقام األول يهدف إلى تعريف القارئ  المنظمات بصحف الدراسة كان إخباريّا

 بأنشطة هذه المنظمات وأخبارها.

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد جاء الخبر في 

من إجمالي المواد الصحفية  %92.3الترتيب األول في صحيفة الرأي بنسبة 

يها، وجاء التقرير اإلخباري في الترتيب األول في صحيفة الدستور بنسبة المنشورة ف

 من إجمالي المواد الصحفية المنشورة فيها. 53.3%

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من نمج المادة الصحفية والصحيفة محل  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

ً عند درجة حرية 126.142 2كابلغت قيمة فراسة، الد  7، وهى قيمة دالة إحصائيّا

. كما يمكن وصف العالقة بالمتوسطة، حيث بلغت قيمة 0.000ومستوى معنوية 

 .  0.448معامل التوافق 

 موقع نشر المادة الصحفية: -2

 (2جدول رقم )

 موقع نشر المادة الصحفية في صحف الدراسة
 الصحيفة
 موقع النشر

 اإلجمالي الرأي الدستور

 صفحة داخلية
 452 133 319 ك

% 89.1% 91.7% 89.8% 

 ملحق
 33 - 33 ك

% 9.2% - 6.6% 

 صفحة أولى
 13 11 2 ك

% 0.6% 7.6% 2.6% 

 صفحة أولى وداخلية
 4 - 4 ك

% 1.1% - 0.8% 

 صفحة أخيرة
 1 1 - ك

% - 0.7% 0.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.263، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=4، درجة الحرية=37.254=2)مؤشرات إحصائية: كا
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ح بيانات الجدول رقم ) ( أن غالبية المواد الصحفية الخاصة بمنظمات 2توّضِ

قد نُشرت في  %89.8المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

بالصحيفتين محل الدراسة، يليها بفارق كبير النشر في مالحق صفحات داخلية 

من  %2.6، في حين لم تزد نسبة النشر في صفحة أولى عن %6.6صحفية بنسبة 

إجمالي المواد محل التحليل، ما يعني تراجع أهمية األخبار الخاصة بمنظمات المجتمع 

في صفحات  المدني بكل من صحيفتي الدراسة، حيث غلب على النشر أن يكون

 داخلية.

وعلى مستوي كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد اشتركت صحيفتا 

الدستور والرأي في نشر أخبار منظمات المجتمع المدني في صفحات داخلية، حيث 

من إجمالي المواد الصحفية المنشورة بها،  %91.7بلغت النسبة في صحيفة الرأي 

من إجمالي المواد الصحفية المنشورة  %89.1ر بينما بلغت النسبة في صحيفة الدستو

 بها.

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من موقع نشر المادة الصحفية والصحيفة محل  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

ً عند درجة37.254 2كابلغت قيمة فالدراسة،   4حرية  ، وهى قيمة دالة إحصائيّا

. كما يمكن وصف العالقة بالضعيفة، حيث بلغت قيمة معامل 0.000ومستوى معنوية 

 . 0.263التوافق 

 مساحة نشر المادة الصحفية: -3

 (3جدول رقم )

 مساحة نشر المادة الصحفية في صحف الدراسة
 الصحيفة
 مساحة النشر

 اإلجمالي الرأي الدستور

 أقل من ربع صفحة
 392 88 304 ك

% 84.9% 60.7% 77.9% 

 ربع إلى نصف صفحة
 89 46 43 ك

% 12% 31.7% 17.7% 

 نصف إلى صفحة كاملة
 21 11 10 ك

% 2.8% 7.6% 4.2% 

 أكثر من صفحة
 1 - 1 ك

% 0.3% - 0.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.260، معامل التوافق=0.000المعنوية=، مستوى 3، درجة الحرية=36.521=2)مؤشرات إحصائية: كا
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ح بيانات الجدول رقم ) ( أن غالبية المواد الصحفية الخاصة بمنظمات 3توّضِ

قد نُشرت على  %77.9المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

مساحة أقل من ربع صفحة بالصحيفتين محل الدراسة، يليها بفارق كبير النشر في 

، في حين لم تزد نسبة النشر على %17.7ربع إلى نصف صفحة بنسبة مساحة من 

من إجمالي المواد محل التحليل، ما  %4.2مساحة من نصف إلى صفحة كاملة عن 

يعني أن األخبار الخاصة بمنظمات المجتمع المدني بكلتا صحيفتي الدراسة كانت 

 ألخبار األخرى.دائماً تنشر على مساحات محدودة نسبيّاً مقارنة بغيرها من ا

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد كان النشر على 

مساحة أقل من ربع صفحة هو الغالب على كل من الصحيفتين محل الدراسة، حيث 

، بينما بلغت النسبة في صحيفة الرأي %84.9بلغت النسبة في صحيفة الدستور 

60.7%. 

المبينة أسفل الجدول من وجود صاءات اإلحوتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

عالقة ارتباطية دالة إحصائيّاً بين كل من مساحة نشر المادة الصحفية والصحيفة محل 

ً عند درجة حرية 36.521 2كابلغت قيمة فالدراسة،   3، وهى قيمة دالة إحصائيّا

. كما يمكن وصف العالقة بالضعيفة، حيث بلغت قيمة معامل 0.000ومستوى معنوية 

 . 0.260التوافق 

 وجود تنويه عن المادة الصحفية بالصفحة األولى: -4

 (4جدول رقم )

 وجود تنويه عن المادة الصحفية بالصفحة األولى
 الصحيفة
 مدى وجود تنويه

 اإلجمالي الرأي الدستور

 يوجد
 21 7 14 ك

% 3.9% 4.8% 4.2% 

 ال يوجد
 482 138 344 ك

% 96.1% 95.2% 95.8% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.641، مستوى المعنوية=1، درجة الحرية=0.217=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الغالبية العظمي من المواد الصحفية الخاصة 4توّضِ

لم يتم  %95.8بمنظمات المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

التنويه عنها في الصفحة األولى بكلتا الصحيفتين محل الدراسة، في حين لم تزد المواد 

ه عنها بالصفح ة األولى عن الصحفية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والمنوَّ

 من إجمالي المواد الصحفية المنشورة بكلتا الصحيفتين.  4.2%
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المبينة أسفل الجدول من عدم اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيّاً بين كل من مدى وجود تنويه عن المادة الصحفية 

، وهى قيمة 0.217 2كالغت قيمة بالصفحة األولى والصحيفة محل الدراسة، حيث ب

غير دالة إحصائيّاً، فقد كانت الفجوة شاسعة بين عدد المواد الصحفية التي تم التنويه 

 عنها بالصفحة األولى، وعدد المواد الصحفية التي لم يتم التنويه عنها. 

 وجود صور في الموضوع الصحفي: -5

 (5جدول رقم )

 وجود صور في الموضوع الصحفي
 الصحيفة
 مدى وجود صور

 اإلجمالي الرأي الدستور

 يوجد
 98 11 87 ك

% 24.3% 7.6% 19.5% 

 ال يوجد
 405 134 271 ك

% 75.7% 92.4% 80.5% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

)مؤشرات إحصائية: كا
2
، معامل 0.000، مستوى المعنوية=1، درجة الحرية=18.381=

 (0.188التوافق=

ح ( أن الغالبية العظمي من المواد الصحفية الخاصة 5بيانات الجدول رقم ) توّضِ

في كلتا  %80.5بمنظمات المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

الصحيفتين محل الدراسة لم تتضمن صوراً، في حين لم تزد المواد الصحفية الخاصة 

من إجمالي المواد  %19.5بمنظمات المجتمع المدني التي تتضمن صوراً عن 

 الصحفية المنشورة بكلتا الصحيفتين.

المبينة أسفل الجدول من وجود  ءاتوتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره اإلحصا

ً بين كل من مدى وجود صور في الموضوع الصحفي  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

ً عند ، وهى قيمة دالة إ18.381 2كابلغت قيمة فوالصحيفة محل الدراسة،  حصائيّا

كما يمكن وصف العالقة بالضعيفة، حيث  0.000ومستوى معنوية  1درجة حرية 

 .   0.188بلغت قيمة معامل التوافق 
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 نوع الصور بالمادة الصحفية: -6

 (6جدول رقم )

 نوع الصور بالمادة الصحفية
 الصحيفة
 نوع الصور

 اإلجمالي الرأي الدستور

 صور أحداث
 79 7 72 ك

% 82.8% 63.6% 80.7% 

 صور شخصية
 17 4 13 ك

% 14.9% 36.4% 17.3% 

 صور موضوعية
 2 - 2 ك

% 2.3% - 2% 

 اإلجمالي
 98 11 87 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.194، مستوى المعنوية=2، درجة الحرية=3.279=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) بمنظمات  ( أن غالبية المواد الصحفية الخاصة6توّضِ

كانت الصور  %80.7المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

المصاحبة لها صور أحداث بالصحيفتين محل الدراسة، يليها بفارق كبير الصور 

من  %2، في حين لم تزد نسبة الصور الموضوعية عن %17.3الشخصية بنسبة 

الصحفية الخاصة بمنظمات المجتمع إجمالي المواد محل التحليل، ما يعني أن المواد 

المدني لكل من صحيفتي الدراسة كانت تركز على تغطية األحداث التي تخص هذه 

المنظمات، وما يتعلق بها من فعاليات أو أنشطة، سواء أكانت حديثة أم أُجريت خالل 

 فترات سابقة.

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد بلغت نسبة المواد 

، بينما بلغت نسبتها في %82.8الصحفية في صحيفة الدستور التي بها صور أحداث 

، أما عن الصور الشخصية فقد بلغت نسبة المواد الصحفية في %63.6صحيفة الرأي 

، بينما بلغت نسبتها في صحيفة %36.4صحيفة الرأي التي بها صور شخصية 

 .%14.9الدستور 

المبينة أسفل الجدول من عدم حصاءات اإلوتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من نوع الصور بالمادة الصحفية  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

 ، وهى قيمة غير دالة إحصائيّاً. 3.279 2كاوالصحيفة محل الدراسة، حيث بلغت قيمة 
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 نوع العناوين المستخدمة بالمواد الصحفية: -7

 (7جدول رقم )

 المستخدمة بالمواد الصحفيةنوع العناوين 

 الصحيفة
 نوع العناوين

 اإلجمالي الرأي الدستور

 ممتدة
 449 103 346 ك

% 96.6% 71% 89.3% 

 عريضة
 53 42 11 ك

% 3.1% 29% 10.5% 

 عمودية
 1 - 1 ك

% 0.3% - 0.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.357، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=2درجة الحرية=، 73.655=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن غالبية المواد الصحفية الخاصة بمنظمات 7توّضِ

استخدم إلبرازها  %89.3المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة بنسبة 

ناوين العريضة بنسبة عناوين ممتدة بالصحيفتين محل الدراسة، يليها بفارق كبير الع

من إجمالي المواد محل  %0.2، في حين لم تزد نسبة العناوين العمودية عن 10.5%

التحليل، أي أن هذه المواد الصحفية حرصت الصحف على إبرازها إلى حد ما في 

المساحات المنشورة بها باستخدام وتوظيف عنصر العنوان بحيث تكون أكثر 

 وضوحاً.

من صحف الدراسة على حدة، فقد بلغت نسبة المواد  وعلى مستوى كل صحيفة

، في حين بلغت نسبتها %96.6الصحفية في صحيفة الدستور التي بها عناوين ممتدة 

، أما عن العناوين العريضة فقد بلغت نسبتها في صحيفة %71في صحيفة الرأي 

 .%3.1، في حين بلغت نسبتها في صحيفة الدستور %29الرأي 

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات جة مع ما تظهره وتتسق هذه النتي

ً بين كل من نوع العناوين المستخدمة في الموضوع  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى قيمة دالة 73.655 2كاالصحفي والصحيفة محل الدراسة، حيث بلغت قيمة 

ً عند درجة حرية  العالقة . كما يمكن وصف 0.000ومستوى معنوية  2إحصائيّا

 .  0.357بالضعيفة، حيث بلغت قيمة معامل التوافق 
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 استخدام األلوان في المادة الصحفية: -8

  (8جدول رقم )

 استخدام األلوان في المادة الصحفية
 الصحيفة
 مدى استخدام األلوان

 اإلجمالي الرأي الدستور

 يوجد
 27 17 10 ك

% 2.8% 11.7% 5.4% 

 ال يوجد
 476 128 348 ك

% 97.2% 88.3% 94.6% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.622، مستوى المعنوية=1، درجة الحرية=1.201=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الغالبية العظمى من المواد الصحفية الخاصة 8توّضِ

لم  %94.6بنسبة بمنظمات المجتمع المدني والمنشورة بالصحف محل الدراسة 

تستخدم بها ألوان في كلتا الصحيفتين محل الدراسة، في حين لم تزد المواد الصحفية 

من  %5.4الخاصة بمنظمات المجتمع المدني التي استخدم فيها عنصر اللون عن 

 إجمالي المواد الصحفية المنشورة بكلتا الصحيفتين.

أسفل الجدول من عدم  المبينةاإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من مدى استخدام األلوان في المادة  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى قيمة غير دالة 1.201 2كاالصحفية والصحيفة محل الدراسة، حيث بلغت قيمة 

إحصائيّاً، فقد كانت الفجوة شاسعة بين عدد المواد الصحفية الملونة، وتلك غير الملونة 

 من وسائل اإلبراز بالمادة الصحفية. كوسيلة

 مصدر المادة الصحفية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني األردني: -9

 (9جدول رقم )

 مصدر المادة الصحفية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني األردني 
 الصحيفة
 مصدر المادة الصحفية

 اإلجمالي الرأي الدستور

 محرر/ محررة
 172 65 107 ك

% 29.9% 44.8% 34.2% 

 عدم ذكر مصدر للمادة الصحفية
 162 4 158 ك

% 44.1% 2.8% 32.2% 

 وكالة أنباء عربية
 160 75 85 ك

% 23.7% 51.7% 31.8% 
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 الصحيفة
 مصدر المادة الصحفية

 اإلجمالي الرأي الدستور

 الكاتب نفسه
 7 - 7 ك

% 2% - 1.4% 

 وكالة أنباء عالمية
 1 1 - ك

% - 0.7% 0.2% 

 الهالل األحمر اإلماراتي
 1 - 1 ك

% 0.3% - 0.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.394، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=5، درجة الحرية=92.702=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن المحررين كانوا المصدر األكثر وروداً للمواد 9توّضِ

بالصحف محل الدراسة، الصحفية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والمنشورة 

، يليهم تجهيل المصدر )أي عدم ذكر مصدر للمادة %34.2حيث بلغت نسبتهم  

من إجمالي  %31.8، ثم وكاالت األنباء العربية بنسبة %32.2الصحفية( بنسبة 

المواد الصحفية محل التحليل، في حين لم تزد نسبة مصادر الكتّاب، ووكاالت األنباء 

من إجمالي المواد الصحفية  %1.8حمر اإلماراتي مجتمعة عن العالمية، والهالل األ

 محل التحليل.

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد كانت غالبية المواد 

مصدرها وكاالت أنباء عربية، يليها  %51.7الصحفية في صحيفة الرأي بنسبة 

كثرية المواد ، وكانت أ%44.8المواد الصحفية التي مصدرها محررون بنسبة 

الصحفية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في صحيفة الدستور مجهولة المصدر، 

، ثم في الترتيب الثالث %29.9يليها المواد الصحفية التي مصدرها محررون بنسبة 

 .  %23.7وكاالت األنباء العربية بنسبة 

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من مصدر المادة الصحفية المتعلقة بمنظمات  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، 92.702 2كاالمجتمع المدني األردني والصحيفة محل الدراسة، حيث بلغت قيمة 

ً عند درجة حرية  . كما يمكن 0.000ومستوى معنوية  5وهى قيمة دالة إحصائيّا

 .   0.394ة بالضعيفة، حيث بلغت قيمة معامل التوافق وصف العالق
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 منظمات المجتمع المدني األردني التي وردت بالمواد الصحفية محل التحليل: -10

 (10جدول رقم )

 منظمات المجتمع المدني األردني التي وردت بالمواد الصحفية محل التحليل
 الصحيفة
 تصنيف المنظمات

 اإلجمالي الرأي الدستور

 نقابات
 286 95 191 ك

% 53.4% 65.5% 56.8% 

روابط وهيئات ومبادرات 
 وائتالفات 

 106 17 89 ك

% 24.9% 11.8% 21.1% 

 جمعيات
 85 20 65 ك

% 18.1% 13.8% 16.9% 

 اتحادات
 26 13 13 ك

% 3.6% 8.9% 5.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

ح بيانات الجدول  ( أن أكثر فئات منظمات المجتمع المدني وروداً 10رقم )توّضِ

، تليها فئات %56.8في المواد الصحفية بالصحف محل التحليل كانت النقابات بنسبة 

منظمات أخرى متنوعة )تشمل روابج، وهيئات، وائتالفات، وصناديق، ومبادرات، 

 ، ثم الجمعيات%21.1وحمالت وطنية، ومجالس، ولجان، ودور، وغيرها( بنسبة 

 . %5.2، فاالتحادات بنسبة %16.9بنسبة 

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد شكلت النقابات 

النسبة األكبر من أنواع منظمات المجتمع المدني الواردة في صحيفة الرأي بنسبة 

 في صحيفة الدستور. %53.4، وبنسبة 65.5%

مواد الصحفية التي تتناول منظمات وقد كانت نقابة المهندسين األكثر وروداً في ال

، تليها نقابة المعلمين %16.9المجتمع المدني في الصحيفتين محل الدراسة بنسبة 

، ونقابة %3.6، ثم نقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة األطباء بنسبة %10.7بنسبة 

 .%2، والنقابات المهنية بنسبة %3.2الصحفيين بنسبة 

مبادرات واالئتالفات، فقد شملت أسماء مثل: الهيئة أما الروابج والهيئات وال

الخيرية الملكية وهيئة شباب كلنا األردن، ورابطة الكتّاب، وائتالف الخير، ومبادرة 

فرحة أم، ومبادرة أطفالنا، ومبادرة فرسان تحت ظالل الوطن، وغيرها من منظمات 

عملها التطوعي لصالح  المجتمع المدني التي تتخذ أسماء شتى لكنها جميعاً تشترك في

 المجتمع المدني. 
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أما بالنسبة للجمعيات، فقد جاء في الترتيب األول جمعية اإلخوان المسلمين بنسبة 

، تليها جمعية البر والخير األردنية، واالتحاد العام للجمعيات الخيرية بالنسبة 1%

سالمي ، ثم جمعية معهد تضامن النساء األردني، وجمعية المركز اإل%0.8نفسها 

 .%0.6الخيرية، وجمعية األنوار الخيرية للسيدات بالنسبة نفسها 

 %1.8بينما وردت في المواد الصحفية منظمات أخرى مثل رابطة الكتّاب بنسبة 

، %1.4من إجمالي المواد الصحفية محل التحليل، ثم هيئة شباب كلنا األردن بنسبة 

 لكل منهما. %1لمعلمين بنسبة ولجنة المرأة وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب ا

وهذا يعني أن األولوية في المواد الصحفية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني 

كانت لمنظمات مهنية تعنى باألساس بحقوق المنتسبين بها، وأوضاعهم المهنية 

 والنقابية، تليها المنظمات التي تقدم مختلف صور التدريب والعمل الخيري.

 المجتمع المدني الواردة بالصحف محل الدراسة:أنشطة منظمات  -11

 (11جدول رقم )

 أنشطة منظمات المجتمع المدني الواردة بالصحف محل الدراسة
 الصحيفة
 أنشطة المنظمات

 اإلجمالي الرأي الدستور

 حقوقي
 372 129 243 ك

% 67.8% 89% 74% 

 خيري
 83 16 67 ك

% 18.7% 11% 16.5% 

 ثقافي
 41 - 41 ك

% 11.5% - 8.1% 

 بيئي
 7 - 7 ك

% 2% - 1.4% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.235، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=3، درجة الحرية=29.337=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن أغلب منظمات المجتمع المدني األردني التي 11توّضِ

، %74أسماءها بالصحف محل الدراسة منظمات ذات نشاط حقوقي بنسبة وردت 

، ثم المنظمات ذات النشاط الثقافي %16.5تليها المنظمات ذات النشاط الخيري بنسبة 

من إجمالي المواد  %1.4، وأخيراً المنظمات المعنية بالبيئة بنسبة %8.1بنسبة 

 الصحفية محل التحليل بالصحيفتين.

صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد كانت صحيفة وعلى مستوى كل 

ً بالمنظمات ذات النشاط الحقوقي بنسبة  من إجمالي المواد  %89الرأي أكثر اهتماما
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المنشورة بها، في حين لم تزد نسبة المنظمات ذات النشاط الخيري المنشورة بها عن 

تتناول منظمات  ، أما في صحيفة الدستور فقد بلغت نسبة المواد الصحفية التي11%

، ثم %18.7، تليها المنظمات ذات النشاط الخيري بنسبة %67.8ذات نشاط حقوقي 

، وأخيراً المواد الصحفية التي تتناول %11.5المنظمات ذات النشاط الثقافي بنسبة 

 .   %2منظمات معنية بالبيئة بنسبة 

من وجود المبينة أسفل الجدول اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من أنشطة منظمات المجتمع المدني والصحيفة  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

ً عند درجة 29.337 2كامحل الدراسة، حيث بلغت قيمة  ، وهى قيمة دالة إحصائيّا

بلغت قيمة ف. كما يمكن وصف العالقة بالضعيفة، 0.000ومستوى معنوية  3حرية 

 .0.235معامل التوافق 

 المعالجة اإلعالمية لقضايا منظمات المجتمع المدني األردني:اتجاه  -12

 (12جدول رقم )

اتجاه المعالجة اإلعالمية لقضايا منظمات المجتمع المدني األردني بالمادة الصحفية 

 محل الدراسة
 الصحيفة
 اتجاه المعالجة

 اإلجمالي الرأي الدستور

 إيجابي
 379 131 248 ك

% 69.2% 90.3% 75.3% 

 محايد
 108 10 98 ك

% 27.4% 6.9% 21.5% 

 سلبي
 16 4 12 ك

% 3.4% 2.8% 3.2% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.223، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=2، درجة الحرية=26.351=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) المعالجة الصحفية لقضايا ( أن اتجاهات أغلب 12توّضِ

منظمات المجتمع المدني األردني بالصحف محل الدراسة كانت إيجابية بنسبة 

، وأخيراً %21.5، تليها المعالجة الصحفية ذات االتجاه المحايد بنسبة 75.3%

المعالجة الصحفية ذات االتجاه السلبي نحو منظمات المجتمع المدني األردني بنسبة 

 مواد الصحفية محل التحليل بالصحيفتين.من إجمالي ال 3.2%

وعلى مستوى كل صحيفة من صحف الدراسة على حدة، فقد زادت المعالجة  

الصحفية ذات االتجاه اإليجابي نحو منظمات المجتمع المدني األردني بصحيفة الرأي 

من  %69.2، بينما بلغت نسبة تلك المعالجة في صحيفة الدستور %90.3لتصل إلى 
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مواد الصحفية المنشورة بها، ما يعنى أن اتجاه المعالجة اإليجابي نحو هذه إجمالي ال

المنظمات كان هو الغالب على األداء الصحفي في الصحافة األردنية خالل فترة 

 الدراسة.

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل م ن اتجاه معالجة قضايا منظمات المجتمع عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى قيمة دالة 26.351 2كابلغت قيمة فالمدني األردني والصحيفة محل الدراسة، 

ً عند درجة حرية  . كما يمكن وصف العالقة 0.000ومستوى معنوية  2إحصائيّا

 . 0.223بالضعيفة، حيث بلغت قيمة معامل التوافق 

 المدني بالصحف محل الدراسة:الهدف من تناول منظمات المجتمع  -13

 (13جدول رقم )

 الهدف من تناول منظمات المجتمع المدني بالصحف محل الدراسة
 الصحيفة
 هدف التناول

 اإلجمالي الرأي الدستور

 إخباري
 438 116 322 ك

% 89.9% 80% 87.1% 

 تعريفي
 25 9 16 ك

% 4.5% 6.2% 5% 

 نقدي
 14 3 11 ك

% 3.1% 2.1% 2.8% 

 دعوة للمشاركة
 12 8 4 ك

% 1.1% 5.5% 2.3% 

 تحقيقي
 11 7 4 ك

% 1.1% 4.8% 2.2% 

 تحذيري
 3 2 1 ك

% 0.3% 1.4% 0.6% 

 اإلجمالي
 503 145 358 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.191، معامل التوافق=0.002، مستوى المعنوية=5، درجة الحرية=19.137=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم )   ( أن الهدف اإلخباري كان األكثر ظهوراً للمواد 13توّضِ

من إجمالي المواد  %87.1الصحفية في الصحف محل التحليل، حيث بلغت نسبته 

المنشورة بهذه الصحف، وتتفق هذه النتيجة مع كون أغلب المواد الصحفية مواد 

ي ، ثم الهدف النقد%5إخبارية باألساس، يليه بفارق كبير الهدف التعريفي بنسبة 

من إجمالي المواد الصحفية المنشورة في كلتا الصحيفتين، ثم الدعوة  %2.8بنسبة 
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، %2.2، ثم الهدف التحقيقي بنسبة %2.3للمشاركة في بعض المنظمات بنسبة 

من إجمالي المواد الصحفية المنشورة بكلتا  %0.6وأخيراً الهدف التحذيري بنسبة 

 الصحيفتين.  

الدراسة على حدة، فقد اشتركت كل من  وعلى مستوى كل صحيفة من صحف

صحيفة الدستور وصحيفة الرأي في إعطاء األولوية للهدف اإلخباري، حيث بلغت 

، أما الهدف %80، بينما بلغت النسبة في صحيفة الرأي %89.9نسبته في األولى 

في صحيفة الدستور من  %4.5، و%6.2التعريفي فقد بلغت نسبته في صحيفة الرأي 

 مواد الصحفية المنشورة بها.إجمالي ال

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من الهدف من تناول منظمات المجتمع المدني  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

ً عند 19.137 2كابلغت قيمة فوالصحيفة محل الدراسة،  ، وهى قيمة دالة إحصائيّا

، كما يمكن وصف العالقة بالضعيفة، حيث 0.002ومستوى معنوية  5درجة حرية 

 . 0.191بلغت قيمة معامل التوافق 

برنامجي يسعد صباحك ويوم جديد على التليفزيون : نتائج تحليل مضمون ثانيًّا

 األردني

 أنشطة منظمات المجتمع المدني: -14

 (14جدول رقم )

 التليفزيونية محل الدراسةأنشطة منظمات المجتمع المدني الواردة بالبرامج 
 البرنامج
 أنشطة المنظمات

 اإلجمالي يوم جديد يسعد صباحك

 حقوقي
 24 14 10 ك

% 30.3% 38.9% 34.9% 

 خيري
 17 9 8 ك

% 24.2% 25% 24.6% 

 بيئي
 11 4 7 ك

% 21.2% 11.1% 15.9% 

 ثقافي
 8 6 2 ك

% 6.1% 16.7% 11.6% 

 رياضي
 7 3 4 ك

% 12.1% 8.3% 10.1% 

 أخرى
 2 - 2 ك

% 6.1% - 2.9% 

 اإلجمالي
 69 36 33 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.351، مستوى المعنوية=5، درجة الحرية=5.567=2)مؤشرات إحصائية: كا
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ح بيانات الجدول رقم ) ( فيما يتعلق بأنشطة منظمات المجتمع المدني 14توّضِ

أن النشاط الحقوقي كان األكثر ظهوراً األردني محل الدراسة في التغطية التليفزيونية 

من إجمالي عدد الفقرات محل التحليل، يليه النشاط  %34.9في هذه التغطية بنسبة 

، فالنشاط الثقافي بنسبة %15.9، ثم النشاط البيئي بنسبة %24.6الخيري بنسبة 

 من إجمالي عدد الفقرات محل التحليل. %10.1، ثم النشاط الرياضي بنسبة 11.6%

لى مستوى كل برنامج على حدة، فلم يختلف ترتيب األنشطة عن ترتيبها في كال وع

البرنامجين مجتمعين، حيث تصدرت األنشطة الحقوقية ترتيب فقرات برنامج يوم جديد 

 %16.7، ثم األنشطة الثقافية بنسبة %25، يليها األنشطة الخيرية بنسبة %38.9بنسبة 

ل في برنامج يسعد صباحك حيث تصدرت من عدد فقرات البرنامج، وكذلك الحا

، يليها األنشطة الخيرية بنسبة %30.3األنشطة الحقوقية ترتيب فقرات البرنامج بنسبة 

 من عدد فقرات البرنامج.   %21.2ثم األنشطة البيئية بنسبة  24.2%

وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره المؤشرات اإلحصائية المبينة أسفل الجدول من 

ً بين كل من أنشطة منظمات المجتمع المدني عدم وجود ع القة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى قيمة غير 5.567 2بلغت قيمة كافالواردة في الفقرات والبرنامج محل الدراسة، 

 دالة إحصائيّاً.

وعن أبرز المنظمات الحقوقية في تغطية البرنامجين، فقد جاءت النقابات المهنية 

قابة الممرضين والممرضات، والقابالت، والنقابة العامة للعاملين كنقابة الجيولوجيين، ون

في البترول والكيماويات، وجمعية معهد تضامن النساء األردني، وجمعية وادي كفرنجة 

 للعناية بالمعاقين، والمركز العربي لحقوق اإلنسان والسالم الدولي.

لخيرية، وجمعية أسرتي، أما أبرز المنظمات الخيرية، فقد تمثلت في جمعية البيرة ا

وجمعية الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص الخيرية، وجمعية أمان لمتضرري حوادث 

الطرق الخيرية، وجمعية سحاب، وجمعية شموع للمكفوفين، وجمعية شهد الصباح 

 الخيرية، وجمعية ديوان عشائر بني قيس.

غير المناخي، وحماية أما عن المنظمات البيئية فقد كان أكثرها ظهوراً جمعية الت

 البيئة األردنية، والجمعية األردنية لمراقبة الطيور، واالتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

أما المنظمات الثقافية فقد كان أبرزها الجمعية الثقافية للرعاية الالحقة، واتحاد 

ومكافحة الكتّاب واألدباء األردنيين، والجمعية العربية للتوعية ضد العقاقير الخطرة 

 المخدرات.

كأس  وأخيراً كانت أبرز منظمات المجتمع المدني الرياضية اللجنة المحلية لتنظيم

، واتحاد الغوص واإلنقاذ، واالتحاد األردني لكرة القدم، 17تحت سن  العالم للسيدات

 وكرنفال العقبة لتشجيع السياحة.
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 وجود شخصيات من منظمات المجتمع المدني األردني: -15

 (15رقم )جدول 

 وجود شخصيات من منظمات المجتمع المدني األردني بالبرامج التليفزيونية
 البرنامج
 وجود شخصيات

 اإلجمالي يوم جديد يسعد صباحك

 يوجد
 65 36 29 ك

% 87.9% 100% 94.2% 

 ال يوجد
 4 - 4 ك

% 12.1% - 5.8% 

 اإلجمالي
 69 36 33 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.251، معامل التوافق=0.031، مستوى المعنوية=1، درجة الحرية=5.621=2كا)مؤشرات إحصائية: 

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الغالبية العظمي من فقرات كال البرنامجين 15توّضِ

كان يوجد فيها شخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني األردني،  %94.2بنسبة 

فقرات  4شخصيات من هذه المنظمات عن بينما لم تزد عدد الفقرات التي غابت عنها 

 من إجمالي فقرات كال البرنامجين. %5.8بنسبة 

وعلى مستوى كل برنامج على حدة، فقد كانت جميع فقرات برنامج يوم جديد 

يوجد بها شخصيات تمثل منظمات المجتمع المدني األردني محل  %100بنسبة 

ك التي يوجد بها شخصيات تمثل التحليل، بينما بلغت نسبة فقرات برنامج يسعد صباح

من فقرات البرنامج، في حين لم تزد عدد  %87.9منظمات المجتمع المدني األردني 

 %12.1فقرات بنسبة  4الفقرات التي غابت عنها شخصيات من هذه المنظمات عن 

 من فقرات البرنامج.

 المبينة أسفل الجدول من وجوداإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

عالقة ارتباطية دالة إحصائيّاً بين كل من مدى وجود شخصيات من منظمات المجتمع 

، وهى قيمة دالة 5.621 2كابلغت قيمة فالمدني األردني والبرنامج محل الدراسة، 

ً عند درجة حرية  ، ويمكن وصف العالقة 0.031ومستوى معنوية  1إحصائيّا

 .0.251بالضعيفة حيث بلغت قيمة معامل التوافق 
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 اتجاه المعالجة اإلعالمية لقضايا منظمات المجتمع المدني األردني: -16

 (16جدول رقم )

اتجاه المعالجة اإلعالمية لقضايا منظمات المجتمع المدني األردني بالبرامج 

 التليفزيونية محل الدراسة
 البرنامج
 اتجاه المعالجة

 اإلجمالي يوم جديد يسعد صباحك

 إيجابي
 68 36 32 ك

% 97% 100% 98.6% 

 محايد
 1 - 1 ك

% 3% - 1.4% 

 اإلجمالي
 69 36 33 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.293، مستوى المعنوية=1، درجة الحرية=1.107=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الغالبية العظمي من فقرات كال البرنامجين 16توّضِ

المعالجة اإلعالمية نحو قضايا منظمات  كانت إيجابية في اتجاه %98.6بنسبة 

المجتمع المدني الواردة فيها، في حين لم تزد عدد الفقرات التي اتسمت اتجاهات 

، بينما %1.4معالجتها نحو منظمات المجتمع المدني بالحيادية عن فقرة واحدة بنسبة 

بالبرامج  غابت اتجاهات المعالجة السلبية عن قضايا منظمات المجتمع المدني األردني

 التليفزيونية محل الدراسة.

وعلى مستوى كل برنامج على حدة، فقد كانت جميع فقرات برنامج يوم جديد 

إيجابية االتجاه في معالجتها لقضايا منظمات المجتمع المدني األردني،  %100بنسبة 

وكذلك فقد بلغت نسبة الفقرات ذات االتجاه اإليجابي في معالجة قضايا منظمات 

فقرة من أصل  32، بواقع %97مع المدني األردني في برنامج يسعد صباحك المجت

فقرة تمثل جملة الفقرات محل التحليل، بينما ُعرضت فقرة واحدة فقج تحمل  33

 . %3اتجاها محايداً نحو قضايا منظمات المجتمع المدني األردني بنسبة 

لجدول من عدم المبينة أسفل ااإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من اتجاه المعالجة لقضايا منظمات  وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى 1.107 2بلغت قيمة كافالمجتمع المدني األردني والبرنامج محل الدراسة، 

 قيمة غير دالة إحصائيّاً.
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 الهدف من تناول منظمات المجتمع المدني: -17

 (17جدول رقم )

 منظمات المجتمع المدني بالبرامج التلفزيونية محل الدراسةالهدف من تناول 
 البرنامج
 هدف التناول

 اإلجمالي يوم جديد يسعد صباحك

 إخباري
 45 29 16 ك

% 48.5% 80.5% 65.3% 

 تعريفي
 14 5 9 ك

% 27.3% 13.9% 20.3% 

 دعوة للمشاركة
 9 1 8 ك

% 24.2% 2.8% 13% 

 تحذيري
 1 1 - ك

% - 2.8% 1.4% 

 اإلجمالي
 69 36 33 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.374، معامل التوافق=0.011، مستوى المعنوية=3، درجة الحرية=11.234=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن الهدف اإلخباري سيطر على غالبية فقرات 17توّضِ

، ثم %20.3، يليه الهدف التعريفي بنسبة %65.3البرنامجين محل الدراسة بنسبة 

من إجمالي فقرات كال البرنامجين، ولم يظهر الهدف  %13الدعوة للمشاركة بنسبة 

   %1.4التحذيري سوى في حلقة واحدة بنسبة 

فقد سيطر الهدف اإلخباري على ما نسبته  وعلى مستوى كل برنامج على حدة،

من  %13.9من عدد فقرات برنامج يوم جديد، يليه الهدف التعريفي بنسبة  80.5%

عدد فقرات البرنامج محل التحليل، وكذلك الحال في برنامج يسعد صباحك حيث 

ِمن فقرات البرنامج، يليها  %48.5بلغت نسبة الفقرات التي لها هدف إخباري 

، ثم الفقرات التي هدفها الدعوة %27.3التي لها هدف تعريفي بنسبة الفقرات 

 . %24.2للمشاركة بنسبة 

المبينة أسفل الجدول من وجود اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

ً بين كل من الهدف من تناول منظمات المجتمع المدني  عالقة ارتباطية دالة إحصائيّا

، وهى قيمة دالة 11.234 2لغت قيمة كافبلدراسة، في الفقرات والبرنامج محل ا

ً عند درجة حرية  ، ويمكن وصف العالقة 0.011ومستوى معنوية  3إحصائيّا

 .0.374بلغت قيمة معامل التوافق فبالضعيفة 
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 زاوية تناول منظمات المجتمع المدني: -18

 (18جدول رقم )

 محل الدراسة زاوية تناول منظمات المجتمع المدني بالبرامج التلفزيونية
 البرنامج
 زاوية التناول

 اإلجمالي يوم جديد يسعد صباحك

 نشاط المنظمة بشكل عام
 35 19 16 ك

% 48.5% 52.8% 50.7% 

 خدمات محددة تقدمها المنظمة
 34 17 17 ك

% 51.5% 47.2% 49.3% 

 اإلجمالي
 69 36 33 ك

% 100% 100% 100% 

 (0.722، مستوى المعنوية=1الحرية=، درجة 0.127=2)مؤشرات إحصائية: كا

ح بيانات الجدول رقم ) ( أن زاوية التناول لمنظمات المجتمع المدني 18توّضِ

بالبرامج التليفزيونية محل الدراسة قد غلب عليها تغطية نشاط المنظمة بشكل عام 

من إجمالي فقرات كال البرنامجين، بينما جاءت تغطية خدمات محددة  %50.7بنسبة 

 من فقرات البرنامجين.  %49.3تقدمها المنظمة بنسبة 

امج على حدة، كانت غالبية فقرات برنامج يوم جديد بنسبة وعلى مستوى كل برن

تتناول نشاط المنظمة بشكل عام، يليها تناول خدمات محددة تقدمها المنظمة  52.8%

 %51.5، بينما كانت غالبية فقرات برنامج يسعد صباحك بنسبة %47.2بنسبة 

شكل عام بنسبة تتناول خدمات محددة تقدمها المنظمة، يليها تناول نشاط المنظمة ب

 من فقرات البرنامج. 48.5%

المبينة أسفل الجدول من عدم اإلحصاءات وتتسق هذه النتيجة مع ما تظهره 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيّاً بين كل من طبيعة نشاط منظمات المجتمع المدني 

، وهى قيمة غير دالة 0.127 2بلغت قيمة كافاألردني والبرنامج محل الدراسة، 

ً إ  .حصائيّا

 الخالصة:

ما يخص تحليل الصحف عينة الدراسة أن الخبر يأظهرت نتائج الدراسة ف

الصحفي تصدَّر قائمة أنماط المادة الصحفية المنشورة في الصحيفتين محل التحليل 

من إجمالي نمج المواد الصحفية  %38.4، يليه التقرير الصحفي بنسبة %57.8بنسبة 

ثل المقال محل التحليل، بينما قلت نسبة نشر أنواع أخرى ألنماط المادة الصحفية م

، واإلعالن التثقيفي والقصة الخبرية والحديث الصحفي والتحقيق %2.2بنسبة 
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من إجمالي األنماط الصحفية محل  %1.6ورسائل المحرر لتبلغ نسبتها مجتمعة 

 التحليل.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر فئات منظمات المجتمع المدني وروداً في 

، تليها فئات %56.8تحليل كانت النقابات بنسبة المواد الصحفية في الصحف محل ال

منظمات أخري متنوعة )تشمل روابج، وهيئات، وائتالفات، وصناديق، ومبادرات، 

، ثم الجمعيات %21.1وحمالت وطنية، ومجالس، ولجان، ودور، وغيرها( بنسبة 

 . %5.2، فاالتحادات بنسبة %16.9بنسبة 

لنسبة األكبر من أنواع منظمات المجتمع أشارت النتائج إلى أن النقابات شكلت ا 

في صحيفة  %53.4، وبنسبة %65.5المدني الواردة في صحيفة الرأي بنسبة 

الدستور، وكانت نقابة المهندسين األكثر ورودًا في المواد الصحفية التي تتناول 

، تليها نقابة %16.9منظمات المجتمع المدني في الصحيفتين محل الدراسة بنسبة 

، %3.6، ثم نقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة األطباء بنسبة %10.7ن بنسبة المعلمي

 .%2، والنقابات المهنية بنسبة %3.2ونقابة الصحفيين بنسبة 

أوضحت نتائج الدراسة أن صحيفة الرأي كانت أكثر اهتماماً بالمنظمات الحقوقية 

نسبة المواد الخيرية عن من إجمالي المواد المنشورة بها، في حين لم تزد  %89بنسبة 

، أما في صحيفة الدستور فقد بلغت نسبة المواد الصحفية التي تتناول منظمات 11%

، ثم المنظمات الثقافية بنسبة %18.7، تليها المنظمات الخيرية بنسبة %67.8حقوقية 

 .    %2، وأخيراً المواد الصحفية التي تتناول منظمات بيئية بنسبة 11.5%

بينت نتائج الدراسة فقد عينة الدراسة  البرامج التليفزيونيةتحليل أما فيما يخص 

أن النشاط الحقوقي كان األكثر ظهوراً من أنشطة منظمات المجتمع المدني األردني 

من إجمالي عدد الفقرات محل التحليل، يليه  %34.9في التغطية التليفزيونية بنسبة 

، فالنشاط الثقافي  %15.9ي بنسبة ، ثم النشاط البيئ%24.6النشاط الخيري بنسبة 

، في حين لم تزد نسبة الفقرات %10.1، ثم النشاط الرياضي بنسبة %11.6بنسبة 

من إجمالي عدد الفقرات محل التحليل،  %2.9التي كان النشاط غير واضح فيها عن 

وعلى مستوى كل برنامج على حدة، فلم يختلف ترتيب األنشطة عن ترتيبها في كال 

ين مجتمعين، حيث تصدرت األنشطة الحقوقية ترتيب فقرات برنامج يوم البرنامج

، ثم األنشطة الثقافية بنسبة %25، يليها األنشطة الخيرية بنسبة %38.9جديد بنسبة 

من عدد فقرات البرنامج، كذلك الحال في برنامج يسعد صباحك حيث  16.7%

، يليها األنشطة %30.3تصدرت األنشطة الحقوقية ترتيب فقرات البرنامج بنسبة 

 من عدد فقرات البرنامج.   %21.2ثم األنشطة البيئية بنسبة  %24.2الخيرية بنسبة 

أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من فقرات كال البرنامجين بنسبة 

كان يوجد بها أطراف تمثل منظمات المجتمع المدني األردني، بينما لم تزد  94.2%



 صورة منظمات المجتمع المدني في الصحف والقنوات التليفزيونية األردنية

 414  العدد الحادي عشر –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

من  %5.8فقرات بنسبة  4ابت عنها أطراف هذه المنظمات عن عدد الفقرات التي غ

 إجمالي فقرات كال البرنامجين

أوضحت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من فقرات كال البرنامجين بنسبة 

كانت إيجابية في اتجاهاتها نحو منظمات المجتمع المدني، في حين لم تزد   98.6%

نحو منظمات المجتمع المدني بالحيادية عن فقرة  عدد الفقرات التي اتسمت اتجاهاتها

، بينما غابت االتجاهات السلبية عن معالجة قضايا منظمات %1.4واحدة بنسبة  

المجتمع المدني األردني في التليفزيون الرسمي األردني ُممثاّلً في البرامج محل 

 التحليل. 

إيجابية  %100بينت نتائج الدراسة أن جميع فقرات برنامج يوم جديد بنسبة 

االتجاه في معالجتها قضايا منظمات المجتمع المدني األردني، وبلغت نسبة الفقرات 

ذات االتجاه اإليجابي في معالجة قضايا منظمات المجتمع المدني األردني في برنامج 

فقرة، بينما ُعرضت فقرة واحدة  33ل فقرة من أص 32، بواقع %97يسعد صباحك 

 . %3فقج تحمل اتجاها محايدًا نحو قضايا منظمات المجتمع المدني األردني بنسبة 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الهدف اإلخباري سيطر على غالبية فقرات 

، ثم %20.3، يليه الهدف التعريفي بنسبة %65.3البرنامجين محل الدراسة بنسبة 

من إجمالي فقرات كال البرنامجين، ولم يظهر الهدف  %13اركة بنسبة الدعوة للمش

، وعلى مستوى كل برنامج على حدة، %1.4التحذيري سوى في حلقة واحدة بنسبة 

من عدد فقرات برنامج يوم جديد،  %80.5فقد سيطر الهدف اإلخباري على ما نسبته 

ج محل التحليل، وكذلك من عدد فقرات البرنام %13.9يليه الهدف التعريفي بنسبة 

الحال في برنامج يسعد صباحك حيث بلغت نسبة الفقرات التي لها هدف إخباري 

، ثم %27.3ِمن فقرات البرنامج، يليها الفقرات التي لها هدف تعريفي بنسبة  48.5%

 .%24.2الفقرات التي هدفها الدعوة للمشاركة بنسبة 
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