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  :ة اليوميةواقع املرأة يف الصحافة األردني
  اليوميةصحف الدراسة حتليلية على 

  "األسواق و العرب اليوم و الدستور و الرأي " 
  

  :مقدمة 
تعترب وسائل االتصال اجلماهريي من أهم أدوات        ،إىل جانب املؤسسات االجتماعية و الثقافية األخرى      

 ألحداث التغيري املنـشود يف وضـع        اليت ميكن استثمارها  تنمية املوارد البشرية و   ومصادر التنشئة االجتماعية و   
 عامة ، و تفهم قضاياها سواء على صعيد زيادة الوعي بدور املرأة باعتباره أمرا ضروريا لتحقيـق                  بصورةاملرأة  

التنمية الشاملة على الصعيد االجتماعي ، أو على صعيد انعكاس هذا الوعي على منظومة القيم و املواقـف و                   
جيايب و بالتايل حدوث التغيري النوعي الذي يتجسد على صعيد املشاركة املتوازنة            االجتاهات االجتماعية بشكل إ   

. مستحقات التنمية على مجيع األصـعدة        و الرجل و ذلك لتلبية متطلبات و       و بأسلوب تكاملي بني أدوار املرأة     
 اتمعات املعاصرة   لذلك بات يف حكم احلقيقة أن أجهزة االتصال اجلماهريي ، مبا فيما الصحافة املطبوعة ، يف               

املعرفية مبا تتضمنه من أمناط ثقافية و قيميـة         / تؤدي دورا ملحوظا و هاما يف آن معا يف تشكيل األطر الداللية           
  .ألفراد هذه اتمعات 

و على العموم ، يتركز واقع املرأة يف اإلعالم العريب فيما يتعلق بصورها الداللية و أدوارها املختلفة ،                  
ضوعات املقدمة هلا ، و القيم اليت تكرسها هذه الوسائل بالنسبة للمرأة ، على مضمون كمي يـدور                  ونوعية املو 

يف اغلبه حول االهتمامات التقليدية للمرأة ، بعيدا عن االهتمام  بإدماجها يف عملية التنمية الشاملة أو قـضية                   
تها بالسطحية دون البحث عن األسـباب  مشاركتها يف العمل السياسي النقايب ، يف العموم ، و اليت تتسم معاجل            

  . اتمعية هلذه القضايا 
ومن جهة أخرى ، ال تظهر القيم و األدوار التنموية اليت من املمكن أن تؤديها املرأة يف اتمع بصورة                   

ة العربية  كما أن املرأ  .واضحة يف و سائل اإلعالم العربية بالنسبة للمرأة ، ال سيما قيمة العمل و قيمة املساواة                   
و . تقدم يف اغلب األحيان يف أدوار هامشية و تصور على أن دورها يف احلياة ثانوي باستمرار و تابعة للرجـل                     

يأيت تركز وسائل اإلعالم العربية على أدوار املرأة ذات املضمون االجتماعي  كربة بيت أو املرأة اليت ال تعمـل                    
ضعف اهتمام هذه الوسائل بدور املرأة كمبدعة و كمنتجـة و           يف مهنة واضحة و يقابل ذلك يف معظم األحيان          

مشاركة يف احلياة العامة فضال عن إمهال بعض فئات املرأة و قطاعاا املهمة مثل املرأة الريفية و نساء البادية و                    
  .تبدي جتاهال واضحا لقضاياهن

ملعامل من جوانبها املختلفـة     على صعيد واقع املرأة يف اإلعالم األردين ، فالصورة تبقى غري واضحة ا            و
إال أن بعض   . نتيجة لضعف الدراسات و األحباث اليت تتناول حال املرأة األردنية يف اإلعالم األردين بوجه خاص              

الدراسات العربية اليت أجريت على سائل اإلعالم يف  بالد الشام وهي األردن و فلسطني و سـوريا باسـتثناء                    
وأم ربـة بيـت      و عربية يف مواقعها كزوجة   لوسائل قد بدأت بتقدمي املرأة ال     لبنان ، خلصت انه رغم  أن هذه ا        

وامرأة عاملة تشارك يف عمليات التنمية واحلياة السياسية ، إال أن معظمها ال تزال تركز على الصورة النمطيـة                   
ة و يف اختـاذ     للمرأة و أدوارها التقليدية على حساب األدوار األخرى هلا كشريكة يف اإلنتاج ويف بناء األسـر               
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القرار و كمسامهة يف خمتلف جوانب احلياة و العمل و اإلبداع الفكري و الفين و الثقايف ، و كإنسانة تتساوى                    
  .مع الرجل يف احلقوق و الواجبات 

من جانب آخر مل يكن هناك أية صحيفة أردنية تكرس صفحات متخصصة للمرأة عدا حماولة صحيفة                
بقا ، اليت خصصت صفحة أسبوعية واحدة بشكل منتظم تتعلق بشؤون املـرأة ،              الشعب اليومية األردنية ، سا    

و مل تبذل حماولة أخرى يف هذا الشأن علـى صـعيد            . غري أن مثل هذه الصفحة استمرت لفترة حمدودة جدا          
الصحافة اليومية األردنية إال عندما بدأت صحيفة األسواق حماولتها إلصدار ملحق أسبوعي خـاص بـاملرأة و                 

وكذلك احلال فيما يتعلق بـاالت اخلاصـة        . ؤوا ، غري أن مثل هذا امللحق األسبوعي استمر لفترة زمنية            ش
  .باملرأة يف األردن اليت مل تكن افضل من احملاوالت السابقة 

 و اجلدير بالذكر أن معظم السياسات التنموية اليت ترمي إىل النهوض بواقع املرأة تـسعى بالدرجـة                 
 تطوير حمتوى اخلطاب اإلعالمي بالقدر الذي يسمح بزيادة وعي املرأة بدورها احلقيقي يف اتمـع و                 األوىل إىل 

بأمهية مشاركتها الفعلية يف تطويره و تنميته ،إال أن تلك السياسات تبقي يف إطار حمدود القيمة و الفاعلية أن مل                    
ي و يف مقدمتها الوسائل اإلعالمية املكتوبـة        يقترن ا تطور حقيقي آخر فيما تقدمه وسائل االتصال اجلماهري         

  . حول الصور و األدوار اليت ميكن أن تقوم ا املرأة 
وتأتى هذه الدراسة ضمن هذا السياق حيث تستهدف يف طرحها العام حماولة استكشاف الدور الذي               

 و قد استدعى إجراء هذه الدراسة    .تقوم به الصحافة األردنية اليومية بالنسبة لقضايا املرأة من اجلوانب املختلفة            
ما تبني من أن الدراسات املتعلقة بواقع املرأة من خمتلف اجلوانب يف اإلعالم األردين بشكل عـام و الـصحافة                    
املكتوبة بشكل خاص حمدودة أن مل تكاد تكون شبه معدومة ، باإلضافة إىل أن الدراسات ، القليلة جـدا ، يف                     

 تركز باألساس على جانب صورة املرأة يف اإلعالم دون أن تتطرق إىل جوانـب               هذا اال على الصعيد العريب    
أخرى ال تقل أمهية بالنسبة للموضوع ككون املرأة  قائمة باالتصال من خـالل وسـائل اإلعـالم و درجـة                     

   .مسامهاا يف كتابة املواد اإلعالمية و قضايا أخرى تتعلق بواقع املرأة يف الصحافة األردنية اليومية
وتضمنت عينة الدراسة على الصحافة األردنية اليومية األربعة الصادرة باللغة العربية و هي األسواق               
و العرب اليوم و الدستور و الرأي لتحليل مضامينها املتعلقة بشؤون املرأة واملقارنة فيما بينها حىت تأتى النتائج                  

صعوبة الواضحة يف اختيار عينة املضمون فقد اخـذ بـان   و نظرا لل  . اكثر متثيال للنهج العام للصحافة األردنية       
و قـد مت اختيـار      . تكون احتمالية التمثيل واردة ، حيث مت اختيار أسبوع كامل ليمثل دورة زمنية متكاملـة              

األسبوع بطريقة عشوائية بسيطة من بني أربعة أسابيع متثل شهرا كامال كان هو األقرب زمنيـا عنـد إجـراء                    
و يذهب أنصار منهج حتليل املضمون إىل القول        . 15/2/2002 و لغاية    9/2/2002داء من   الدراسة الذي يبت  

 عددا تؤدي يف النهاية إىل نتائج متشاة      48 عددا أو    24 عددا أو    12 أعداد أو    6أن اختيار عينات تتألف من      
 كافية و رمبا تكـون      كما يؤكدون بان أسبوعا واحدا ميثل عينة      . كما لو كان التحليل يشمل أعداد سنة كاملة         

  .، و هو ما مت االعتماد عليه يف هذه الدراسة  ) 1( ضرورية و اكثر فائدة من العينة العشوائية املنتظمة 

                                                           
 )1(   Gerbner G. & Gross L. , living with television : the violence pofile , Journal of communication , 

Vol.26 , No.2 , 1976 , P.185. 
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وللوصول إىل النتائج احلقيقية لواقع املرأة يف الصحافة األردنية اليومية ، اعتمدت الدراسة املوضـوع               
عمود وحدة لقياس املساحة املخصصة للموضوعات ، كما        / بأكمله كوحدة للتحليل ، و استخدمت السنتمتر      

أخذت هذه الدراسة منهج حتليل املضمون الذي يعد أداة للمالحظة و وصف مادة االتصال و أداة للتنبؤ حول                  
مادة االتصال ، و يتضمن هذا املنهج وضع تعريفات دقيقة للفئات املستخدمة يف التحليل بشكل ال يتـيح أي                   

 ، باالعتماد على خطة علمية و إجراءات حبثية تشمل مضمون االتصال بأكمله ، ليتم وضـع                 تداخل فيما بينها  
النتائج بطريقة إحصائية مثل التكرارات أو جداول االحتماالت ، مع ضرورة األخذ باملضمون الظاهر لالتصال               

  . و ليس ما يعتقد انه املعىن املقصود 
 األردنية اليومية و املتصلة بشؤون املـرأة حـسب          وقد مت تصنيف املوضوعات الصحفية يف الصحافة      

  :الفئات التالية 
  : فئات املوضوع و مشلت فئتني مها . 1

  . الشؤون العامة و اليت مشلت كافة املضامني باستثناء شؤون املرأة -أ   
  .  شؤون املرأة وضمت كافة املضامني اليت قدمت املرأة كفاعل رئيسي أو كموضوع رئيسي-ب
  :ألمناط الصحفية حيث صنف املضمون حسب الفئات التالية فئات ا. 2

  . األخبار و التغطيات األخبارية و مشلت أيضا الصور األخبارية -  
  . املقابلة و احلوار الصحفي -  
  . التقارير و التحقيقات الصحفية و مشلت أيضا التحقيقات املصورة -  
  .  التحليالت و التعليقات -  
  . الكاريكاتري -  
  .الدراسات و الترمجات  -  
  . رسائل إىل احملرر -  

  
  :فئات جنس كاتب املوضوع الصحفي ، وضمت ثالث فئات هي . 3

  غري مبني . جـ   امرأة. ب      رجل. أ  
  :موضوعات شؤون املرأة ، و مشلت على . 4

  . شؤون قانونية و أمنية -    . شؤون اجتماعية و إنسانية -  
  .دية  شؤون تقلي-     . شؤون سياسية -  
  . شؤون فنية و ثقافية -      . شؤون اقتصادية -  
  . شؤون دينية -     . شؤون رياضية -  
  . شؤون تعليمية -     . شؤون تطوعية -  
  . شؤون سرية ذاتية -     .  شؤون صحية -  

  :املوقع على الصفحات ، ومشلت ثالث فئات هي . 5
  .ية الصفحات الداخل*     .الصفحة األخرية *   الصفحة األوىل * 
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  : التوزيع اجلغرايف للمضامني ، وضمت أربع فئات هي . 6
  دويل*   عريب *   حمافظات *   عاصمة *   

  :صورة املرأة ، ومشلت أربع فئات . 7
  غري مبني *  خمتلطة *     سلبية*  إجيابية *  

  .   دور املرأة كما جاء يف املضامني املختلفة . 8
  

  حتليل النتائج و مناقشتها 
  

أن املساحة اإلمجاليـة للمـادة الـصحفية يف         ) 1( الدراسة و كما يشري اجلدول رقم        أوضحت نتائج 
األسواق و العرب اليوم و الدسـتور و الـرأي          : الصحف األردنية اليومية الناطقة باللغة العربية حمل الدراسة         

كان نـصيب موضـوعات شـؤون املـرأة منـها           . عمود خالل فترة الدراسة     /  سم   24237,48بلغت  
مـن املـساحة اإلمجاليـة ، يف حـني احتلـت            % 5,14عمود بنسبة مئوية مقدارها     /  سم   12462,637

عمـود و   / سـم    229914,85املوضوعات العامة ، أي كافة املوضوعات ما عدا شؤون املرأة ، ما مساحته              
صص و يتضح من ذلك أن الصحافة األردنية خت       . من جمموع املادة الصحفية      % 94,86بنسبة مئوية مقدارها    

و بـالنظر إىل طبيعـة      . مساحة صغرية نسبيا ملوضوعات شؤون املرأة قياسا مع جممل املوضوعات األخـرى             
الصحف اليومية ميكن القول انه إذا أخذ يف االعتبار تنوع املضامني الصحفية فان النسبة قد تكون مقبولة إذا ما                   

  .ة من اإلمجايل العام ملضامني الصحفي % 10مت زيادا لتصل إىل 
 توزيع املوضوعات الصحفية يف كل صحيفة على حدة ، إذ بينت النتائج أن              1كما يظهر جدول رقم     

عمود كان نصيب موضـوعات   /  سم   37149,2إمجايل مساحة املادة الصحفية يف صحيفة األسواق قد بلغت          
ملوضـوعات  يف حني احتلت بـاقي ا      % 7,5عمود بنسبة مئوية مقدارها     /  سم   2790,7شؤون املرأة منها    

  .من إمجايل مساحة املادة الصحفية  % 92,5عمود و بنسبة بلغت /  سم 34358,5الصحفية ما مساحته 
عمود كان نـصيب    /  سم 58468,19أما إمجايل املادة الصحفية يف صحيفة العرب اليوم فقد بلغت           

حتلـت بـاقي    يف حني ا  % 4عمود بنسبة مئوية وصلت إىل      /  سم   233,775موضوعات شؤون املرأة منها     
  . من إمجايل املساحة  % 96عمود بنسبة / سم 56131,41املوضوعات الصحفية ما مساحته 

عمود كان نـصيب    /  سم   76559,114أما إمجايل املادة الصحفية يف صحيفة الدستور فقد بلغت          
 يف حني احتلت باقي    % 5عمود بنسبة مئوية وصلت إىل      /  سم   3768,5357موضوعات شؤون املرأة منها     

  . من إمجايل املساحة  % 95عمود بنسبة /  سم 72790,577املوضوعات الصحفية ما مساحته 
عمـود كـان نـصيب      /  سم 70200,989أما إمجايل املادة الصحفية يف صحيفة الرأي فقد بلغت          

يف حني احتلت باقي    % 4,5عمود بنسبة مئوية وصلت إىل      /  سم   3537,875موضوعات شؤون املرأة منها     
  .من إمجايل املساحة  % 95,5عمود بنسبة / سم 66634,364 الصحفية ما مساحته املوضوعات

و بالنظر إىل النتائج السابقة ، يتضح أن صحيفة األسواق تعطي اهتماما واضحا ملوضوعات شـؤون                
 و على العموم ميكن تفسري النتائج السابقة من حقيقة أن الصحف          . املرأة باملقارنة مع الصحف الثالث األخرى       
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األربعة ال ختصص صفحة مستقلة لشؤون املرأة كما ال تصدر مالحق خاصة يف هذا اال حيث تأيت تغطيتـها                   
ملوضوعات شؤون املرأة يف إطار تغطيتها و نشاطاا الصحفية العامة و أن كان هناك حماولـة يف هـذا اـال                     

ة بالنسبة للدستور ، و عن األسـرة        لتخصيص صفحة مستقلة مرة أسبوعيا لتناول للحديث عن الرياضة النسوي         
  .واملرأة بالنسبة للعرب اليوم اليت تقوم صحافيات بإعداد هذه املادة الصحفية 

  إىل إمجايل عدد املوضوعات الصحفية و حصة موضوعات شؤون املرأة منـها ،               2ويشري جدول رقم    
.  موضوعا خالل فترة الدراسة      5852فقد بلغ العدد اإلمجايل للموضوعات الصحفية يف الصحف األربعة معا           

من إمجايل املوضـوعات ،      % 4,63 موضوعا بنسبة مقدارها     271كان نصيب موضوعات شؤون املرأة منها       
مـن إمجـايل    % 95,37 موضـوعا بنـسبة مقـدارها        5581يف حني بلغ عدد موضوعات الشؤون العامة        

ت الـصحفية  أو مؤشـر عـدد         و هذا يؤكد أن استخدام مؤشر مساحة املوضـوعا        .املوضوعات الصحفية   
  . املوضوعات الصحفية   يؤدي إىل نتائج متماثلة وهو ما ميكن مقارنته مع التحليل السابق 

 توزيع عدد املوضوعات الصحفية يف كل صحيفة على حدة ، فقد بلغ عدد              2كما يوضح جدول رقم     
ا حـول شـؤون املـرأة        موضوع 58 موضوعا كان من بينها      946املوضوعات الصحفية يف صحيفة األسواق      

% 93,87 موضوعا بنسبة بلغت     888يف حني كان عدد املوضوعات الصحفية العامة        % 6,13بنسبة بلغت   
 48 موضوعا كان من بينـها       1423أما يف صحيفة العرب اليوم فقد بلغ إمجايل عدد املوضوعات الصحفية              . 

ـ     % 4,6موضوعا حول شؤون املرأة بنسبة بلغت         1357وعات الـصحفية العامـة      يف حني كان عدد املوض
 1888و يف صحيفة الدستور فقد بلغ إمجايل عدد املوضوعات الـصحفية            % . 95,4موضوعا بنسبة بلغت    

يف حني كان عدد املوضـوعات      % 5 موضوعا حول شؤون املرأة بنسبة مقدارها          93موضوعا كان من بينها     
الرأي  فقد بلغ إمجايل عدد املوضـوعات  و يف صحيفة    % . 95 موضوعا بنسبة بلغت     1795الصحفية العامة   

يف حني كـان    % 4,5 موضوعا حول شؤون املرأة بنسبة بلغت        72 موضوعا كان من بينها      1613الصحفية    
و بالنظر إىل هذه النتائج يتضح أن       % . 95,5 موضوعا بنسبة بلغت     1541عدد املوضوعات الصحفية العامة     

 لقياس مدى اهتمام الصحيفة مبوضوعات شؤون املرأة يؤكـد          اعتماد مؤشر عدد املوضوعات الصحفية كمعيار     
و هو ما   . أن الصحافة األردنية ال تعطي اهتماما كبريا لقضايا شؤون املرأة مقارنة مع اهتمامها بالشؤون العامة                

و تؤكد النتائج أيضا ما ذهبنـا اليـه بتفـوق           . تعكس نسبة عدد املوضوعات الصحفية املتعلقة بشؤون املرأة         
فة األسواق على باقي الصحف األخرى يف معاجلة قضايا املرأة إذا ما اعتمدنا عدد املوضوعات الـصحفية                 صحي

  .كمعيار لقياس مدى اهتمام الصحيفة مبوضوعات شؤون املرأة 
  

   املساحة املخصصة للموضوعات الصحفية يف الصحافة األردنية اليومية1جدول رقم 
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف املوضوع

  املساحة  النسبة  املساحة  
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  املساحة
النس
بة

شؤون 
  عامة 

229942,85 94,87 34358,5 92,5 56131,415 96  72790,577 95  66634,364 95
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شؤون 
  املرأة

12433,987 5,13 2790,7 7,5 2336,775 4  3768,5375 5  3537,875 5

00 70172,239 100 76559,114 100 58468,19 100 37177,2  100 242376,48  اإلمجايل
  

   عدد املوضوعات الصحفية يف الصحافة األردنية اليومية2جدول رقم 
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

  املوضوع
 التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

النس
  بة

 التكرار
النس
  بة

  النسبة التكرار

  95,5 1541  95 1795 95,4 1357 93,87 888 95,37 5581  ون عامةشؤ
  4,5  72  5  93 4,6  48 6,13  58 4,63 271  شؤون املرأة
  100 1613 100 1888 100 1423  100 946  100 5852  اإلمجايل
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  املوضوعات الصحفية حسب األمناط املستخدمة
  

ة املوضوعات العامة يف الصحف األربعـة        إىل أن النمط الصحفي املهيمن يف تغطي       3يشري جدول رقم    
هو األخبار و التغطيات األخبارية حيث بلغت املساحة املخصصة هلذا النمط من إمجايل مساحة األمناط الصحفية                

تالهـا منـط التقـارير و        % 57,14عمود و بنسبة مقـدارها      /  سم   138497,35يف الصحف األربعة    
، مث جاء منـط     % 13,75عمود و بنسبة بلغت     /  سم   33329,012التحقيقات الصحفية مبساحة مقدارها     

و تالها منـط    % 11,8عمود و بنسبة بلغت     /  سم   28669,636التحليالت و التعليقات مبساحة مقدارها      
أما فيما يتعلـق    %. 5,57عمود وبنسبة بلغت    /  سم   13516,62الدراسات و الترمجات مبساحة مقدارها      

خبار و التغطيات األخبارية قد جـاء باملرتبـة األوىل مبـساحة بلغـت              بشؤون املرأة فان النمط الصحفي األ     
من جممل املساحة لكافة املواد الصحفية ، تاله املقـابالت و           % 4عمود و بنسبة بلغت     /  سم   9485,3875

، وجاء يف املرتبة الثالثة التقارير و       % 0,7عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   1360,6احلوارات مبساحة مقدارها    
من إمجايل مساحة   % 0,46عمود و بنسبة وصلت إىل      /  سم   110,85حقيقات الصحفية مبساحة مقدارها     الت

  . املواد الصحفية يف الصحف األردنية األربعة 
و بالنظر إىل هذه النتائج يتضح أن هناك متاثال نسبيا يف معاجلة الصحف معا للموضوعات العامـة و                  

خبار و التغطيات األخبارية عن غريه من األمناط األخـرى ، بينمـا   موضوعات شؤون املرأة حيث تقدم منط األ    
جاء منط التقارير و التحقيقات الصحفية يف املرتبة الثانية يف معاجلة الشؤون العامة و يف املرتبة الثالثة يف معاجلـة                    

 العامة و جاء الـنمط      شؤون املرأة  يف حني جاء منط التحليالت و التعليقات يف املرتبة الثالثة يف معاجلة الشؤون               
نفسه يف املرتبة الرابعة يف معاجلة شؤون املرأة ، يف حني قفز منط آخر هو املقابالت و احلوارات ليحل يف املرتبة                     

و تبني هذه النتائج أن تغطية موضوعات شؤون املرأة و معاجلتها يف الصحف معا              . الثانية يف معاجلة شؤون املرأة      
 الشؤون العامة نفسه و هو ما ميكن تفسريه بطبيعة الصحافة األردنية اليومية الـيت               تأخذ ، نسبيا ، منحى تغطية     

أما فيما يتعلق بالتقارير و التحقيقـات الـصحفية و أيـضا            . تركز عادة على األخبار و التغطيات األخبارية        
و .  الشؤون العامـة     بالتحليالت و التعليقات توضح النتائج تراجع نسبتها فيما يتعلق بشؤون املرأة مقارنة مع            

ميكن تفسري ذلك بان الصحافة األردنية تقدم شؤون املرأة ضمن اإلطار اإلعالمي التبليغي اكثر منـه يف حالـة                   
و عموما ، تتفق الـصحف      . عرض املواقف ووجهات النظر املختلفة اليت يعكسها منط التحليالت و التعليقات            

 و رسائل إىل احملرر يف معاجلة شؤون املرأة خالل فترة الدراسة            معا يف عدم استخدام منطي الدراسات و الترمجات       
  .، بينما غاب منط الكاريكاتري يف صحيفة العرب اليوم يف معاجلة شؤون املرأة خالل فترة الدراسة 

 إىل مساحة املوضوعات الصحفية حسب األمناط املستخدمة يف كل صحيفة           3كما يشري جدول رقم     
ئج أن األمناط الثالثة املهيمنة يف صحيفة األسواق بالنسبة للشؤون العامة هي األخبار             إذ تظهر النتا  . على حدة   

من إمجايل مساحة    % 59عمود و بنسبة بلغت     /  سم   21872,275و التغطيات األخبارية مبساحة مقدارها      
 سم  5584,325ا  املادة الصحفية ، و جاءت التقارير و التحقيقات الصحفية يف املرتبة الثانية مبساحة مقداره             

عمود و بنسبة   /  سم   2810,15، مث التحليالت و التعليقات مبساحة مقدارها        % 15عمود و بنسبة بلغت     / 
أما فيما يتصل بشؤون املرأة فقد جاء منطي األخبار و التغطيات األخباريـة والتقـارير و                 % . 7,56بلغت  
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يل بينما قفز منط املقابالت و احلوارات إىل املرتبة الثالثة          التحقيقات الصحفية يف املرتبة األوىل و الثانية على التوا        
.  

أما يف صحيفة العرب اليوم فان األمناط الثالثة األوىل اليت هيمنت على معظم مساحة الشؤون العامـة                 
 جاءت مماثلة مع األمناط الثالثة املهيمنة يف صحيفة األسواق و هي على التوايل ؛ األخبار و التغطيات األخبارية                 

من إمجايل مساحة املادة الصحفية ، مث        % 60,6عمود و بنسبة بلغت     /  سم   35434,492مبساحة مقدارها   
مث  % 16,85عمود و بنسبة بلغت     /  سم   9851,09625التقارير و التحقيقات الصحفية مبساحة مقدارها       

أمـا علـى     . %10,2عمود و بنسبة بلغت     /  سم   5963,0912التحليالت و التعليقات مبساحة مقدارها      
صعيد موضوعات شؤون املرأة فقد جاءت معاجلتها من حيث األمناط املستخدمة على نفس سـياق صـحيفة                 
األسواق ، حيث شغل منطي األخبار و التغطيات األخبارية والتقارير و التحقيقات الصحفية يف املرتبة األوىل و                 

  .رتبة الثالثة الثانية على التوايل فيما شغل منط املقابالت و احلوارات امل
أما يف صحيفة الدستور فان األمناط الثالثة األوىل اليت هيمنت على معظم مساحة الشؤون العامة هـي           
األمناط الثالثة املهيمنة على معظم مساحة الشؤون العامة يف صحيفيت األسواق و العرب اليوم ، و هـي علـى                    

 53,6عمود و بنسبة بلغـت      /  سم   41045,928ا  التوايل ؛ األخبار و التغطيات األخبارية مبساحة مقداره       
 سم  9057,6625من إمجايل مساحة املادة الصحفية ، مث التقارير و التحقيقات الصحفية مبساحة مقدارها              % 

عمود و بنسبة   /  سم   9168,2مث التحليالت و التعليقات مبساحة مقدارها        % 18,8عمود و بنسبة بلغت     / 
ات شؤون املرأة فقد جاءت معاجلتها من حيث األمناط املستخدمة على           أما على صعيد موضوع   % . 12بلغت  

نفس سياق صحيفيت األسواق و العرب اليوم أيضا ، حيث شغل منطي األخبار و التغطيات األخبارية والتقارير                 
رتبة الثالثة  و التحقيقات الصحفية يف املرتبة األوىل و الثانية على التوايل فيما شغل منط املقابالت و احلوارات امل                

.  
أما يف صحيفة الرأي فان األمناط الثالثة األوىل اليت هيمنت على معظم مساحة الشؤون العامـة هـي                  

حيث . األمناط الثالثة املهيمنة على معظم مساحة الشؤون العامة يف الصحف السابقة و أن اختلفت يف الترتيب                 
عمود و بنـسبة    /  سم   40144,661مبساحة مقدارها   جاءت األخبار و التغطيات األخبارية يف املرتبة األوىل         

من إمجايل مساحة املـادة الـصحفية ، مث التحلـيالت و التعليقـات مبـساحة مقـدارها                   % 57,2بلغت  
، مث التقارير و التحقيقات الصحفية مبساحة مقـدارها         % 15,3عمود و بنسبة بلغت     /  سم   10728,195

ا على صعيد موضوعات شؤون املـرأة فقـد جـاءت           أم %. 13عمود و بنسبة بلغت     /  سم   8835,171
حيث . معاجلتها من حيث األمناط املستخدمة على نفس سياق الصحف السابقة أيضا و أن اختلفت يف الترتيب                 

شغل منطي األخبار و التغطيات األخبارية ، و املقابالت و احلوارات  يف املرتبة األوىل و الثانية على التـوايل ،                     
  .تقارير و التحقيقات الصحفية املرتبة الثالثة فيما شغل منط ال

وتشري النتائج أيضا إىل أن صحف األسواق و العرب اليوم و الدستور مل تعتمد على منط الكاريكاتري                 
يف تغطية شؤون املرأة إذ كانت املساحة املخصصة هلذا النمط صفرا ، يف حني اعتمدت صحيفة الرأي على هذا                   

كما مل تعتمد الصحف معا على      . من إمجايل مساحة املادة الصحفية      % 0,04نسبة  النمط بصورة متواضعة و ب    
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منط الدراسات و الترمجات يف تغطية شؤون املرأة إذ كانت املساحة املخصصة هلذا النمط صفرا وهو ما مياثـل                   
  . احلالة مع منط رسائل إىل احملرر أيضا 

ملرأة من حيث األمناط الصحفية املستخدمة يف       وتأسيسا على ذلك ، ميكن استنتاج بان معاجلة شؤون ا         
  .الصحف األربعة جاءت متماثلة نسبيا مع املنحى العام الذي تستخدمه هذه الصحف يف معاجلة القضايا العامة 

 أن األمنـاط الـصحفية      4وباعتماد عدد املوضوعات الصحفية وحدة للتحليل ، يشري اجلدول رقم           
األخبار و التغطيات األخباريـة إذ بلـغ عـدد          : ة يف الصحف األربعة هي      املهيمنة يف جمال املوضوعات العام    

تبعتها التحليالت و التعليقات الـيت  % 63 موضوعا خالل فترة الدراسة و بنسبة مقدارها        4387موضوعاا  
مث التقارير و التحقيقات الصحفية اليت بلـغ        % 9,14 موضوعا و بنسبة مقدارها      535بلغ عدد موضوعاا    

أما فيما يتصل   . من إمجايل عدد املوضوعات الصحفية       % 7 موضوعا و بنسبة مقدارها      399ضوعاا  عدد مو 
األخبار و التغطيات األخباريـة  : مبوضوعات شؤون املرأة فان األمناط اليت جاءت يف املراتب الثالث األوىل هي   

و % 0,3ضوعا و بنـسبة      مو 16، مث التقارير و التحقيقات الصحفية بـ        % 4 موضوعا و بنسبة     238بـ  
وهذا يؤكد النتائج الـيت توصـلت إليهـا         % . 0,14 موضوعات و بنسبة     8ثالثا املقابالت واحلوارات بـ     

الدراسة باعتماد املساحة وحدة للتحليل ، ويؤكد أولويات الصحافة األردنية اليومية من حيـث اسـتخدامها                
  .لألمناط الصحفية و أن تبدل ترتيب تلك األمناط

اجلدول نفسه عدد املوضوعات الصحفية موزعة إىل األمناط املختلفة لكل صحيفة على حـدة              ويبني  
حيث أظهرت النتائج أن صحيفة األسواق تعتمد يف معاجلتها الصحفية للشؤون العامة على األمنـاط الثالثـة                 .

التحقيقات الصحفية  ، مث التقارير و      % 76 موضوعا و بنسبة     720األخبار والتغطيات األخبارية بـ     : التالية  
أمـا يف    % . 5,5 موضوعا و بنسبة     52، مث التحليالت و التعليقات بـ       % 8,5 موضوعا و بنسبة     80بـ  

، مث  % 5,3 موضوعا و بنسبة     50معاجلة شؤون املرأة جاءت األخبار والتغطيات األخبارية باملرتبة األوىل بعدد           
و قد متاثل عدد املوضوعات يف األمنـاط        % . 0,53  مواضيع و بنسبة   5التقارير و التحقيقات الصحفية بـ      

املقابالت و احلوارات ، و : لكل منها و هذه األمناط      % 0,1األخرى اليت تدور حول موضوع واحد و بنسبة         
فيما كان عدد منطي الدراسات و الترمجـات و رسـائل إىل احملـرر            . التحليالت و التعليقات ، و الكاريكاتري       

  .صفرا
:  العرب اليوم تعتمد يف معاجلتها الصحفية للشؤون العامة على األمناط الثالثة التاليـة               أما يف صحيفة  

 117، مث التحليالت و التعليقات بـ        % 76,5 موضوعا و بنسبة     1088األخبار والتغطيات األخبارية بـ     
أمـا يف   . %7,6 موضوعا و بنسبة     103، مث التقارير و التحقيقات الصحفية بـ         % 8,6موضوعا و بنسبة    

، مث  % 3 موضوعا و بنـسبة      42معاجلة شؤون املرأة جاءت األخبار والتغطيات األخبارية باملرتبة األوىل بعدد           
، مث املقابالت و احلوارات مبوضوعني و بنسبة        % 0,2 مواضيع و بنسبة     3التقارير و التحقيقات الصحفية بـ      

  . الترمجات و رسائل إىل احملرر صفرافيما كان عدد أمناط الكاريكاتري و الدراسات و% . 0,14
األخبـار  : وتعتمد صحيفة الدستور يف معاجلتها الصحفية للشؤون العامة على األمناط الثالثة التاليـة              

 موضوعا و   188، مث التحليالت و التعليقات بـ        % 79 موضوعا و بنسبة     1418والتغطيات األخبارية بـ    
أما يف معاجلة شؤون    %. 5,6 مواضيع و بنسبة     106الصحفية بـ   ، مث التقارير و التحقيقات       % 10بنسبة  
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، مث التحليالت و    % 4,5 موضوعا و بنسبة     84املرأة جاءت األخبار والتغطيات األخبارية باملرتبة األوىل بعدد         
بينما يأيت منطي التقارير و التحقيقات الصحفية و املقـابالت و            % 0,28 مواضيع و بنسبة     4التعليقات بـ   

، % 0,14مث مبوضوعني و بنسبة     . لكل منهما   %  0,16 مواضيع و بنسبة     3ارات يف املرتبة الثالثة  بـ       احلو
  .فيما كان عدد أمناط الكاريكاتري و الدراسات و الترمجات و رسائل إىل احملرر صفرا

خبـار  األ: وتعتمد صحيفة الرأي يف معاجلتها الصحفية للشؤون العامة على األمناط الثالثـة التاليـة               
 موضوعا و   178، مث التحليالت و التعليقات بـ        % 72 موضوعا و بنسبة     1161والتغطيات األخبارية بـ    

أما يف معاجلة شؤون    %. 6,8 مواضيع و بنسبة     110، مث التقارير و التحقيقات الصحفية بـ         % 11بنسبة  
، مث التقارير و    % 3,85عا و بنسبة     موضو 62املرأة جاءت األخبار والتغطيات األخبارية باملرتبة األوىل بعدد         

 0,2 مواضيع و بنـسبة      3مث املقابالت و احلوارات بـ      % 0,3 مواضيع و بنسبة     5التحقيقات الصحفية بـ    
  . ، فيما كان عدد أمناط  الدراسات و الترمجات و رسائل إىل احملرر صفرا% 

مام الصحيفة بشؤون املرأة    وباستخدام عدد املوضوعات الصحفية ز مساحتها كمعيار لقياس مدى اهت         
من حيث عدد املوضوعات و بنـسبة       % 6,13، نستنتج بان صحيفة األسواق تأتى بالدرجة األوىل و بنسبة           

كما نستنتج أن الصحف األربعة تعتمد أسـلوب التنـوع يف           .من حيث مساحة تلك املوضوعات       % 5,14
فية بشكل افضل و إن غاب عنها استخدام        معاجلة موضوعات شؤون املرأة من حيث استخدامها لألمناط الصح        

منط الدراسات و الترمجات اليت كانت املساحة املخصصة هلذا النمط صفرا ، مع الضعف الواضح يف اسـتقبال                  
أو نشر الرسائل املوجة إىل احملرر حول املواضيع املتصلة بشؤون املرأة و اليت جاءت مساحتها أيضا صفرا جلميع                  

وضوعات و املساحة املخصصة لنمط الكاريكاتري صفرا يف صحيفيت العرب اليوم و            كما كان عدد امل   . الصحف  
يف الرأي من حيث عدد املوضوعات و ما نـسبته           % 0,06يف األسواق و     % 0,1الدستور ، إال انه شكل      

  .           عند كال الصحيفتني من حيث املساحة املخصصة هلذا النمط  % 0,04
  

وعات الصحفية العامة و املتعلقة بشؤون املرأة حسب األمناط الصحفية  مساحة املوض3جدول رقم 
  يف الصحافة األردنية اليومية

  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
 املوضوع

  املساحة النسبة  املساحة  النسبة  املساحة  
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

املس

4,661 53,6 41045,928 60,6 35434,492  59 21901,275 57,15 138526,35 عامة األخبار و 
التغطيات 
 اإلخبارية

875,  4 2999,7375  3 1706,775  6  2207  4 9485,3875 املرأة

171, 11,8 9057,6625 16,8 9851,9625  15 5584,325 13,75 33329,12 عامة التقارير و 
3,5 0,3  231 0,17  98,9 1,17  437,45 0,46  1110,85 املرأة التحقيقات
27 2,8  2154,85 2,35  1373,1  1,6  613,5  2,2  5368,45 عامةاملقابالت 
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و 
 احلوارات

5 0,34  260 0,8  481,1 0,28  104,5  0,7  1360,6 املرأة

8,195  12  9168,2 10,2 5963,0912  7,5  2810,15 11,83 28669,636 عامة حتليالت و 
9 0,36  277,8 0,08  50 0,06  25,625  0,2  432,425 املرأة  تعليقات

4,5 1,4 1095,5125  1  597,595  1,6  596,75 1,24 3016,8575 عامة  كاريكاتري
5, 000  000 000  000 0,04  16 0,02  44,5 املرأة  

525, 4,36 3264,425  5 2911,175 7,75  2881,5 5,58 13516,625 عامة الدراسات 
و 

 الترمجات
00 000  000 000  000 0000  000  000  000 املرأة

8125 9,15  7004 000  000 000  000  3 7516,8125 عامة رسائل إىل 
00 000  000 000  000 000  000  000  000 املرأة  احملرر

4,364  95 72790,577  96 56131,415 92,5  34387,5 94,86 229942,85 عامة
  اإلمجايل

875,  5 3768,5375  4 2336,775  7,5  2790,7 5,14 12433,987 املرأة
2,239 100 76559,114 100 58468,19 100  37178,2  100 242376,48  العام

  
اط الصحفية يف الصحافة  عدد املوضوعات الصحفية العامة و املتعلقة بشؤون املرأة حسب األمن4جدول رقم 

  األردنية اليومية
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

  املوضوع
 التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  

النس
  بة

 التكرار
النس
  بة

 النسبة التكرار

األخبار و   72 1161  79 1418  80 1088  76 720  75 4387 عامة
التغطيات 
  اإلخبارية

 3,84  62 4,5  84  3  42  5,3  50  4 238 املرأة

التقارير و   6,8 110 5,6 106 7,6 103  8,5  80  6,8 399 عامة
  0,3  5 0,16  3 0,2  3 0,53  5 0,27  16 املرأة التحقيقات

املقابالت و  0,62  10 1,16  22 0,9  12 0,63  6 0,85  50 عامة
  0,2  3 0,16  3 0,14  2  0,1  1 0,14  8 املرأة احلوارات

حتليالت و   11 178  10 188 8,6 117  5,5  52 9,14 535 عامة
 0,06  1 0,21  4 0,07  1  0,1  1 0,12  7 املرأة  قاتتعلي

 0,93  15  1  18 0,74  10  2  20  1  63 عامة
 كاريكاتري

 0,06  1 000 000 000 000  0,1  1 0,03  2 املرأة
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الدراسات   3  50 1,16  22  2  27  1  10 1,86 109 عامة
 000 000 000 000  00 000  000 000  000 000 املرأة و الترمجات

رسائل إىل   1  17 1,11  21 000 000  000 000 0,65  38 عامة
 000 000 000 000 000 000  000 000  000 000 املرأة  احملرر

 95,5 1541  95 1795 95,4 1357 93,87 888 95,37 5581 عامة
  اإلمجايل

  4,5  72  5  93 4,6  48 6,13  58 4,63 271 املرأة
 100 1611 100 1441 100 1390  100 713  100 5852    العام

  
  املوضوعات الصحفية وفقا جلنس الكاتب

إذ .  إىل توزيع مساحة و عدد املوضوعات الصحفية حسب جنس كاتبـها             6 و   5يشري جدول رقم    
عمود و  / سم   74098,128بينت النتائج أن مسامهات الرجال يف كتابة موضوعات الشؤون العامة قد بلغت             

من إمجايل مساحة الشؤون    % 20 موضوعا و بنسبة     1116و هي متثل ما مقداره       % 32,22سبة مقدارها   بن
/  سـم    10139,962يف حني كانت مسامهات املرأة يف كتابة موضوعات الشؤون العامة ما مقداره             . العامة  

. ون العامـة  من إمجايل مساحة الشؤ% 2,35 موضوعا و بنسبة 131و هي ممثلة لـ  % 4,4عمود و بنسبة    
عمـود و بنـسبة     /  سـم    145676,76يف حني وصلت مساحة املوضوعات الصحفية غري املبني كاتبـها           

% 77,65 موضوعا و بنسبة     4334من إمجايل الشؤون العامة للصحف معا و بعدد موضوعات          % 63,35
بت من قبل الرجل    أما على صعيد موضوعات شؤون املرأة فقد متاثلت ، نسبيا ، مساحة املوضوعات اليت كت              . 

% 17,1عمود و بنسبة مئوية بلغت      / سم   2099,775ففي حني بلغت املساحة اليت كتبها الرجل        . و املرأة   
من إمجايل مساحة موضوعات شؤون املرأة ، كانت مسامهة املـرأة يف كتابـة املوضـوعات يف هـذا اـال                     

املوضوعات الصحفية على تلـك     و أن تفوق الرجل يف عدد       % . 17,5عمود و بنسبة    /  سم   2143,955
يف حـني كانـت   % 10,7 موضـوعا بنـسبة    29اليت كتبتها املرأة ، حيث وصلت تلك املوضـوعات إىل           

وكانت املساحة غري املبني كاتبـها يف جمـال         % . 9,23 موضوعا و بنسبة     26املوضوعات اليت كتبتها املرأة     
   % .80 موضوعا بنسبة 217ثل و هي مت% 65,4عمود و بنسبة /  سم 8011,8075شؤون املرأة 

و بالنظر إىل هذه النتائج يتضح التفوق الكبري للرجال يف جمال كتابة املوضوعات العامة دون أن ينطبق                 
ذلك على شؤون املرأة حيث تتماثل مسامهات الرجل و املرأة يف كتابة موضوعاا ، كما يتـضح أن مـسامهة                    

  . ملرأة كانت افضل منها يف حالة املوضوعات العامةاملرأة يف كتابة املوضوعات اخلاصة بشؤون ا
وعلى صعيد كل صحيفة على حدة ، تشري النتائج إىل متاثل النـهج العـام فيمـا يتعلـق مبـساحة                     
املوضوعات الصحفية حسب جنس الكاتب ما بني صحيفيت الرأي و األسواق على جانب ، و صحيفيت العرب                 

هر حالة الرأي و األسواق تفوق الرجل يف جمال كتابة املوضـوعات    حيث تظ . اليوم و الدستور إىل جانب آخر       
على التوايل ، يف حني تتفوق املرأة يف كتابة موضوعات شؤون املـرأة و              % 19و   % 36,84العامة و بنسبة    

أما يف حالة صحيفيت العرب اليوم و الدستور ، يتضح أن الرجل            . على التوايل    % 14و   % 26,23بنسبة  
  .وعات الصحفية مهيمن يف احلالتني كتابة املوضوعات العامة و كذلك شؤون املرأة ككاتب للموض
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حيث تظهر نسبة مشاركة الرجل يف كتابة املوضوعات العامة يف صحيفيت العرب اليوم و الدستور بـ                
  % . 26و % 18,24كما تظهر نسبة مشاركته يف كتابة موضوعات شؤون املرأة بـ %  33و % 33,7

رى ، وعند استخدام معيار عدد املوضوعات شؤون املرأة حسب جنس كاتبها  يف قياس               ومن جهة أخ  
مدى مسامهة املرأة يف تلك املوضوعات يتضح تفوق صحيفة الرأي مقارنة مع الصحف األخرى حيث تتغلـب                 

 6مقارنة مع مسامهات الرجل بـ       % 11 موضوعات و بنسبة     8عدد املوضوعات اليت سامهت ا املرأة بـ        
كما يتضح تفوق صحيفة الدستور يف عدد املوضوعات اخلاصة مبسامهة املـرأة             % . 8,3وضوعات و بنسبة    م

  %.14 موضوعا و بنسبة 13بـ 
على العموم ، تكون املالحظة اجلديرة باالهتمام ، بالرغم من تفوق الرجل علـى املـرأة يف جمـال                   و

امهة املرأة يف كتابة موضوعاا جاءت أعلى منـها         مسامهة كل منها يف كتابة املوضوعات الصحفية ، هي أن مس          
  .يف حالة املوضوعات العامة 

  
   مساحة املوضوعات الصحفية العامة وفقا جلنس كاتبها يف الصحافة األردنية5جدول رقم 

  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
جنس
  احةاملس  النسبة  املساحة  النسبة  املساحة  النسبة  املساحة   كاتب

النس
  بة

النسبة  املساحة

6,66 24576,287  33 23977،319  33,7 18918,947  19  6653,575 32,21 74127,128 عامة
  ذكر

7,14  606,5  26  979,95 18,24  426,2  3,12  87,125  17,1  2099,775 املرأة
4,16  2769,075  4 2904,3625  7,34  4119,025  1  347,5  4,4 10139,962 عامة   نثى

  
  

6,23  928  14  530,93 12,58  294  14  391,025  17,5  2143,955 رأةامل

غري 59 39317,002  63 45908,896  59 33093,443  80 27357,425 63,35 145676,76 عامة
56,6  2003,375  60 2257,6575 69,18  1616,575 82,89  2312,55  65,4 8011,8075 املرأة  مبني

100 66634,364 100 72790,577  100 56131,415  100  34358,5  100 229942,85 عامة
 إلمجايل

100  3537,875 100 3768,5375  100  2336,775  100  2790,7  100 12433,987 املرأة
 29 70172,239 31,6 76559,114  24,1  58468,19  15,3  37149,2  100 242376,48  العام

  
  ها يف الصحافة األردنية  عدد املوضوعات الصحفية العامة وفقا جلنس كاتب6جدول رقم 

جنس   الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار   الكاتب

  25 385 21,4 384 18,86 256 10,25  91  20 1116 عامة
  ذكر

  9,7  7  16  15 6,25  3  6,9  4 10,7  29 املرأة
  2,4  37  2,5  45 3,17  43 0,68  6 2,35 131 مةعا  أنثى
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  9,7  7  14  13 4,16  2 5,17  3 9,23  25 املرأة
غري  72,6 1119  76 1366 77,97 1058  89 791 77,65 4334 عامة

 80,5  58  70  65 89,6  43 87,9  51  80 217 املرأة  مبني
  100 1541  100 1795  100 1357  100 888  100 5581 عامة

 اإلمجايل
  100  72  100  93  100  48  100  58  100 271 رأةامل
 27,56 1613 32,26 1888  24 1405 16,16 946  100 5852  العام
      

  
  موضوعات شؤون املرأة مقسمة حسب املضامني املختلفة

  
مساحة املوضوعات اخلاصة بشؤون املرأة موزعة علـى فئـات املـضامني            ) أ  -7(يبني اجلدول رقم    

عمود هي إمجايل املساحة املخصصة ملوضوعات      /  سم   12433,987لنتائج أن من بني     حيث تظهر ا  . املختلفة  
شؤون املرأة يف الصحف األربعة معا ، احتلت الشؤون االجتماعية و اإلنسانية املرتبة األوىل مبساحة مقـدارها                 

سانية و قد تركزت املوضوعات االجتماعية و اإلن      % . 28,64عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   3561,6375
املتعلقة بشؤون املرأة على تغطية ألنشطة املؤسسات العامة يف هذا اال كالـدورات و الورشـات التدريبيـة                  

  .اخلاصة باملرأة و دور املرأة القيادي يف جمال النشاطات اإلنسانية واالجتماعية 
/  سم   2805,475ة  ويف املرتبة الثانية حلت املضامني الرياضية إذ بلغت املساحة املخصصة هلذه الفئ           

و تركزت املوضوعات الرياضية على تقارير حول الرياضة النـسوية و           % . 22,56عمود و بنسبة مقدارها     
  .أخبار حول النشاطات لرياضيات أردنيات و عربيات و أجنبيات يف العاب متنوعة 

هلـذه الفئـة   ويف املرتبة الثالثة حلت املضامني الثقافية و الفنيـة ، إذ بلغـت املـساحة املخصـصة        
و قد مشلت هذه املـضامني علـى تغطيـة نـشاطات            % . 19عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   2354,255

اجلمعيات النسوية الثقافية من حماضرات و ندوات ثقافية كما ضمت مقابالت صحفية مع فنانات يتحدثن عن                
ان الفنية سواء يف جمال التمثيل أو أدوارهن الفنية و أخبار تتعلق بنشاطات فنية لعدد من الفنانات متصلة بنشاط           

  .الفن التشكيلي 
عمود و بنـسبة    /  سم   841,5أما املضامني االقتصادية فقد جاءت يف املرتبة الرابعة مبساحة مقدارها           

و قد ارتكزت هذه املضامني على تقارير و أخبار تتحدث عن دور املرأة يف النشاط االقتـصادي و                   % . 6,8
  .األعمال اخلاصة مدى جناحها يف جمال 

عمـود و بنـسبة     /  سم   801,395وجاءت املضامني التقليدية يف املرتبة اخلامسة مبساحة مقدارها         
و قد تركزت هذه املضامني على تغطية مواضيع األزياء و املكياج و كيفية حمافظة املرأة على أنوثتها                 % . 6,4

  .و مجاهلا و رشاقتها
عمود و بنـسبة    /  سم 762,0125متقاربة مع األخرية بلغت     كما جاءت املضامني السياسية مبساحة      

وقد تركزت هذه املضامني على دور املرأة يف العمل السياسي و يف الشؤون الـسياسية                % . 6,13مقدارها  
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العامة و مدى مشاركتها يف االنتخابات الربملانية كمرشحة و دورها يف النضال السياسي على الساحة العربية و                 
  .الدولية

: يما يتصل بترتيب باقي املضامني من حيث املساحة املخصصة فقد جاءت على الترتيـب التـايل                 و ف 
، الشؤون القانونية و األمنية مبـساحة       % 4عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   507شؤون السرية الذاتية مبساحة     

 مقـدارها   عمود و بنسبة  /  سم   101,12، شؤون التعليم مبساحة      % 1,3عمود و بنسبة    /  سم   157,75
، الشؤون التطوعية مبـساحة     % 0,9عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   115، الشؤون الدينية مبساحة     % 0,8
  %.0,27عمود و بنسبة مقدارها /  سم 34

 والرياضـية   ضامني ؛ االجتماعية واإلنسانية   ويتضح من النتائج السابقة أن الصحافة األردنية تعطي امل        
كما أشارت النتائج   . ة والتقليدية والسياسية اهتمامات اكرب من الشؤون األخرى         والثقافية و الفنية واالقتصادي   

إىل ضعف املضامني التعليمية و الدينية و التطوعية املتصلة بشؤون املرأة اليت جاءت يف املراتب الثالثة األخـرية                  
أن صحيفة األسواق توىل    أما فيما يتعلق بكل صحيفة على حدة ، فتشري النتائج           . الهتمامات الصحف األردنية    

جل اهتمامها للقضايا االجتماعية املتصلة باملرأة حيث جاءت هذه الفئة باملرتبة األوىل من حيث املساحة ، تلتها                 
  .الشؤون الرياضية ، مث الشؤون الثقافية و الفنية ، فالشؤون التقليدية ، مث القضايا االقتصادية 

ضامني اخلمس األوىل من حيث املساحة على النحو التايل ؛          أما يف  صحيفة العرب اليوم فقد جاءت امل        
املضامني الثقافية و الفنية باملرتبة األوىل ، تلتها املضامني الرياضية ، مث املـضامني االجتماعيـة و اإلنـسانية ،                    

  .فاملضامني الثقافية و الفنية ، مث القضايا االقتصادية ، و تلتها املضامني السياسية
ق  بصحيفة الدستور فقد جاءت املضامني اخلمس األوىل من حيث املساحة على النحـو               أما فيما يتعل  

التايل ؛ املضامني الرياضية باملرتبة األوىل ، تلتها املضامني االجتماعية و اإلنسانية ، مث املضامني الثقافية و الفنية ،                   
  .فالقضايا االقتصادية ، و تلتها املضامني الصحية

ة الرأي فقد جاءت املضامني اخلمس األوىل من حيث املساحة على النحو التايل ؛              أما يف يتعلق بصحيف   
املضامني االجتماعية و اإلنسانية باملرتبة األوىل ، تلتها املضامني الرياضية ، مث املضامني الـسياسية ، فاملـضامني                  

  .الثقافية و الفنية ، و تلتها مضامني السرية الذاتية 
 األربعة معا مل تعر اهتماما واضحا للمضامني التطوعية املتصلة بشؤون املرأة            وامللفت للنظر أن الصحف   

حيث جاءت يف املرتبة األخرية يف صحيفة الدستور يف حني كانت املساحة املخصصة هلذا املضمون يف الصحف                 
ـ              . األخرى صفرا    ساحة يف حني كانت املساحة املخصصة  للمضامني السياسية صفرا يف صحيفة األسواق ، وامل

املخصصة  للمضامني القانونية و األمنية صفرا يف صحيفة العرب اليوم ، و املساحة املخصصة  للمضامني الدينية                  
كما يتضح أن املضامني الرياضية احتلت مكانة متقدمة على املضامني األخـرى يف             . صفرا يف صحيفة الدستور     

حف األسواق و العرب اليوم و الرأي و يف املرتبـة           حيث جاءت يف املرتبة الثانية يف ص      . الصحف األربعة معا    
بينما شغلت الشؤون التقليدية املرتبة السادسة يف صحف العرب اليوم و الرأي والدستور             . األوىل يف الدستور    

  .و يف املرتبة الرابعة يف األسواق 
ـ          ) ب-7(كما يبني جدول رقم      ضامني عدد املوضوعات اخلاصة بشؤون املرأة موزعة على فئـات امل

 موضوعا هي إمجايل املواضيع يف الصحف معا احتلـت الـشؤون            271املختلفة ، إذ تظهر النتائج أن من بني         
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 موضوعا من إمجايل املوضوعات املخصصة لشؤون املرأة و بنسبة          28االجتماعية و اإلنسانية املرتبة األوىل بواقع       
، % 21,77 موضوعا و بنـسبة      59ية و الفنية بـ     ، و حلت يف املرتبة الثانية املضامني الثقاف       % 28مقدارها  

، و حلـت    % 18,8 موضوعا و بنسبة     51أما موضوعات الشؤون الرياضية فقد جاءت يف املرتبة الثالثة بـ           
، و اشتركت املـضامني االقتـصادية و التقليديـة و            % 5,54املضامني السياسية يف املرتبة الرابعة و بنسبة        

و . لكل مضمون على حدة     % 5,16 موضوعا لكل منها و بنسبة       14مسة بواقع   الصحية يف شغل املرتبة اخلا    
بذلك فان مؤشر عدد املوضوعات اخلاصة بشؤون املرأة املوزعة على فئات املضامني املختلفة يعطي نتائج خمتلفة                

  .نسبيا عند استعمال مؤشر املساحة لتلك املوضوعات كما ظهر يف التحليل السابق 
كل صحيفة على حدة ، تشري النتائج على اهتمام الصحف األربعة بصورة كبرية مـن              أما فيما يتعلق ب   

حيث عدد املضامني على ثالثة مضامني رئيسية هي ؛ املضامني االجتماعية و اإلنسانية ، و املضامني الثقافيـة و                   
رتبة كما هـي يف     حيث جاءت هذه املضامني م    . الفنية ، و املضامني الرياضية  و أن اختلفت من حيث الترتيب             

صحيفيت األسواق و العرب اليوم ، بينما حلت املضامني الثقافية و الفنية يف املرتبة الثالثـة خلـف املـضامني                    
كما شغلت املضامني السياسية املرتبة الرابعة يف صحيفيت العرب اليوم          . الرياضية يف صحيفيت الرأي والدستور      

  .قليدية يف املرتبة الرابعة يف صحيفة األسواق و الرأي و الدستور بينما حلت املضامني الت
  

أ مساحة املوضوعات الصحفية اخلاصة بشؤون املرأة موزعة على فئات املضمون -7جدول رقم 
  املختلفة

الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف املوضوع

  املساحة  النسبة  املساحة  
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  املساحة  النسبة  املساحة

اجتماعية 
 إنسانية

3561,6375 28,64 1019,875 36,5 482,875 20,6 830,825 22  1228,75 

  517,5  3,7 139,1375 4,5 105,375 000  000 6,13 762,0125 سياسية
إدارية 
اقتصاد
  ية

841,5  6,8  106  3,8 258  11  371,5  9,86 106  

قانونية 
  أمنية

157,75  1,3  19,125  0,68 000  000 82,125  2,2  56,6  

  157  3,7 139,995 2,7  62,5 15,8  441,9  6,4  801,395 تقليدية
ثقافية 
  فنية

2354,255 19  479,9  17  663,6  28,4 817  21,7 393,75  

  623,05 26,23 988,425 24,8  580  22  614 22,6 2805,475 رياضية
  26  000  000 2,14  50 1,4  39  0,9  115  دينية
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  000  0,9  34 000  000 000  000 0,27  34 تطوعية
  7,625 1,15  43,5 1,5  34 0,57  16  0,8  101,125 تعليمية
  97,2  7,5 283,025 0,53  12,375 000  000 3,16  392,625  صحية
سري 
  ذاتية

507  4  55,5  2,25 88,5  3,83 39  1  324,5  

 3537,875  100 3768,53 100 2336,775 100  2790,7  100 13433,987  إمجايل
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  ب عدد  املوضوعات الصحفية اخلاصة بشؤون املرأة موزعة على فئات املضمون املختلفة-7جدول رقم 
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

  املوضوع
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار

اجتماعية 
  إنسانية

76  28  21  36,2 14  29,16 22  23,75 19  26,4 

  8,3  6  4,3  4 10,4  5 000 000 5,54  15  سياسية
إدارية 
  اقتصادية

14  5,16 1  1,7  2  4,17 9  9,7  2  2,7  

  4,2  3  5,4  5  000 000  3,4  2  3,7  10 قانونية أمنية
  5,5  4  3,2  3  2  1 10,3  6 5,16  14  تقليدية
  18  13 20,4  19  23  11 27,6  16 21,78  59  ثقافية فنية
 19,4  14 20,4  19 18,75  9 15,7  9 18,8  51  رياضية
  1,4  1  000 000  2  1  1,7  1  1,1  3  دينية
 000 000  1  1  000 000 000 000 0,37  1  تطوعية
  1,4  1  1  1  2  1  1,7  1 1,47  4  تعليمية
  5,5  4  9,7  9  2  1 000 000 5,53  14  صحية
  7  5  1  1 6,25  3  1,7  1  4  10  سري ذاتية
 100  72  100  93  100  48 100  58  100 271  إمجايل

  
  

  موضوعات شؤون املرأة حسب املوقع
  

إىل توزيع موضوعات شؤون املرأة حسب املوقع يف الـصحيفة ،           ) ب-8أ و   -8(يشري اجلدولني رقم    
حة يف الـصحف  من إمجايل املسا% 2عمود بنسبة مقدارها   / سم   247,4حيث أظهرت النتائج أن ما مساحته       

من إمجـايل    % 23,5عمود و بنسبة مقدارها     /  سم   2919,51معا ينشر على الصفحة األوىل ، يف حني أن          
املساحة يف الصحف معا ينشر على الصفحة األخرية ، أما الغالبية العظمى ملساحة موضوعات شؤون املرأة تظهر                 

و يؤكـد   % . 74,5و بنسبة مقدارها    عمود  /  سم   9266,279على الصفحات الداخلية مبساحة مقدارها      
ذلك عدد املوضوعات اليت تنشر على الصفحة األوىل و األخرية و الصفحات الداخلية ، فقد أظهرت النتـائج                  

 31,36 موضوعا و بنسبة     85قد مت نشرها على الصفحة األوىل ، و          % 1,85 موضوعات فقط بنسبة     5أن  
و % . 66,79ا جاءت على الصفحات الداخلية بنسبة        موضوع 181على الصفحة األخرية ، يف حني أن        % 

يتضح من هذه النتائج أن الصحف األربعة ال تعطي موضوعات شؤون املرأة أمهية من حيث إبراز مواقعها على                  
  .الصفحات 
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أما فيما يتعلق بكل صحيفة على حدة ، يتضح متاثل الصحف األربعة مع النتيجة الـسابقة ، حيـث                   
رة متواضعة يف الصفحة األوىل بواقع موضوعا واحدا يف صحف األسواق و الدستور             ظهرت شؤون املرأة بصو   

للدسـتور و  % 1و كانت النسب تتراوح بني . و العرب اليوم كل على حدة  و موضوعني يف صحيفة الرأي       
أما على صعيد نشر املوضوعات على الصفحة األخرية فقد أظهـرت النتـائج أن صـحيفيت    . للرأي  % 2,7

 و الرأي تويل اهتماما اكرب يف إبراز موضوعات شؤون املرأة عنها يف حالة صحيفيت العـرب اليـوم و                    الدستور
و هي ممثلة لـ     % 30,6عمود و بنسبة    /  سم   1153,0375حيث نشرت الدستور ما مساحته      . األسواق  

% 21,65عمود و بنسبة    /  سم   776,7يف حني نشرت الرأي ما مساحته       % 36,5 موضوعا و بنسبة     24
يف حني كانت املساحة املخصصة لشؤون املرأة املنشورة على         % . 37,5 موضوعا و بنسبة     27و هي ممثلة لـ     

 مواضـيع و    7و هي ممثلة لــ       % 8,5عمود و بنسبة    /  سم   198,775الصفحة األخرية يف العرب اليوم      
و هي  % 28,4سبة  عمود و بن  /  سم   791يف الوقت اليت نشرت فيه األسواق ما مساحته          % 14,6بنسبة  

   % .29,3 موضوعا و بنسبة 17ممثلة لـ 
  

  أ عدد موضوعات شؤون املرأة موزعة حسب املوقع يف الصحافة األردنية-8جدول 
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

 املوقع
  املساحة

النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

 النسبة  املساحة

0,68  24 3,9  147,4 2,6  60 0,6  16  2  247,4  أوىل
21,95  776,7 30,6 1153,0375 8,5 198,775 28,4 791,83 23,5 2919,5152 أخرية
77,37 2737,179 65,5  2468,1 88,9  2078  71  1983 74,5 9266,279 داخلي
 100 3537,875 100 3768,5375 100 2336,775 100 2790,7 100 12433,987 إمجايل

  
  

  ب عدد موضوعات شؤون املرأة موزعة حسب املوقع يف الصحافة األردنية-8جدول 
  املوقع  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار
  2,7  2  1  1  2  1  1,7  1 1,85  5  أوىل
 37,5  27 36,5  24 14,6  7 29,3  17 31,36  85  أخرية
 59,8  43 62,5  58 83,4  40  69  40 66,79 181  داخلي
 100  72 100  93 100  48 100  58  100 271  إمجايل
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  التوزيع اجلغرايف ملوضوعات شؤون املرأة
  

التوزيع اجلغرايف ملوضوعات شؤون املرأة يف الصحف األربعة ،         )  ب-9أ و   -9( يبني اجلدولني رقم    
مـن إمجـايل     % 46,53عمود و بنسبة تساوي     /  سم   5797,4825ن احمللية   حيث بلغت مساحة الشؤو   

، وكـان نـصيب      % 44,65 موضوعا بنسبة مقدارها     121مساحة موضوعات شؤون املرأة وهي ممثلة لـ        
 65، 44 موضوعا بنسبة مقدارها     97و هي ممثلة لـ     % 36عمود بنسبة   /  سم 4487,5925العاصمة منها   

و هـي    % 10,53عمود و بنسبة    /  سم   1309,89افظات األردنية األخرى    ، يف حني كان نصيب احمل     % 
أما على صعيد املوضوعات املتعلقة بالوطن العـريب فقـد          % . 8,85 موضوعا و بنسبة مقدارها      24ممثلة لـ   

، وكانـت   % 21 موضوعا بنـسبة     57و هي ممثلة لـ     % 22,3 و بنسبة    2773,9925بلغت مساحتها   
 موضوعا و   93و هي ممثلة لـ     % 31عمود و بنسبة مقدارها     / سم 3862,655ة  مساحة املوضوعات الدولي  

  . من إمجايل املساحة املخصصة لشؤون املرأة % 34,35بنسبة 
ويتضح من النتائج أن الصحافة األردنية تعطي اهتماما متوازنا ، عمومـا ، للموضـوعات احملليـة و          

غري أن هذه النتائج توضح أيضا أن الصحافة        . ائرة احمللية   العربية و الدولية مع التركيز بصورة واضحة على الد        
األردنية تركز اهتماماا فيما يتعلق بالشؤون احمللية بقضايا املرأة و نشاطاا و فعالياا يف العاصمة على حساب                 

  .احملافظات األخرى 
ستور و الرأي   أما على صعيد كل صحيفة على حدة ، تشري النتائج إىل أن صحف العرب اليوم و الد                

تتماثل من حيث التوزيع اجلغرايف مع التوزيع العام للموضوعات ، حيث تأتى الـشؤون احملليـة  مث الـشؤون                    
الدولية تليها الشؤون العربية ، يف حني تأتى الشؤون العربية يف املرتبة الثانية قبل الشؤون الدولية يف صـحيفة                   

لصحف األخرى يف تغطية شؤون املرأة احمللية حيث أفـردت          كما أن  صحيفة الدستور تتفوق على ا       . األسواق  
مـن إمجـايل    % 52,5عمود و بنسبة تصل إىل      /  سم   1978,5575الصحيفة هلذه املوضوعات ما مساحته      
، يف حني تشري النتائج إىل تفوق صـحيفة         % 47,3 موضوعا بنسبة    44مساحة شؤون املرأة و هي ممثلة لـ        

عمود و بنـسبة مقـدارها      /  سم 907,925العربية حيث أفردت هلا مساحة      األسواق يف تغطية شؤون املرأة      
، يف حني تفوقت     % 32,76 موضوعا و بنسبة     19من إمجايل مساحة شؤون املرأة و هي ممثلة لـ          % 32,5

عمود و بنسبة مقـدارها     / سم 1362,7صحيفة الرأي يف تغطية شؤون املرأة الدولية اليت أفردت ما مساحته            
و ميكن القول أن هذه النتيجة ذات صـلة         %. 38,8 موضوعا و بنسبة بلغت      28ثلة لـ   و هي مم  38,51%

  .بطبيعة املضامني اليت تركز عليها الصحف الثالثة 
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 أ التوزيع اجلغرايف ملساحة موضوعات شؤون املرأة موزعة حسب املوقع يف الصحافة -9جدول 
  األردنية

  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
التوزيع 
  املساحة اجلغرايف

النس
  بة

  املساحة  النسبة  املساحة
النس
  بة

  املساحة
النس
  بة

  النسبة  املساحة

 42,5 1503,175 37,7 1421,5425 30,8  720,35 30,2 842,525  36 4487,5925 عاصمة
 7,77  275 14,8  557,015 6,4 149,875 11,75  328 10,5  1309,89 حمافظات
 11,22  397  22 841,4422 26,8 627,625 32,5 907,925 22,3 2773,9925  عريب
 38,51  1362,7 25,7 948,5375  36 839,125 25,55 712,25  31  3862,55  دويل
  100 3537,875 100 3768,5375 100 2336,975  100 2790,87 100 12433,987  إمجايل

  
   يف الصحافة األردنيةب التوزيع اجلغرايف لعدد موضوعات شؤون املرأة موزعة حسب املوقع-9جدول 

التوزيع   الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
 النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار اجلغرايف
 41,6  30 35,5  33 37,5  18  31  18 35,8  97  عاصمة
 6,94  5 11,8  11  8,3  4  6,9  4 8,85  24 حمافظات
 12,5  9 19,35  18 22,9  11 32,76  19  21  57  عريب
 38,7  28 33,3  31 31,3  15 29,34  17 34,35  93  دويل
 100  72  100  93 100  48  100  58  100 271  إمجايل

  
  صورة املرأة كما يعرضها املضمون

  
/  سم   10609أن صورة املرأة اإلجيابية احتلت ما مساحته        ) ب  -10أ و   -10( يشري اجلدولني رقم    

يف حني احتلت صـورة     % 82 موضوعا وبنسبة    222من اإلمجايل و هي ممثلة بـ        % 85,4ة  عمود و بنسب  
 موضـوعا و بنـسبة      32وهي ممثلة بــ      % 11,6عمود و بنسبة    /  سم   1450املرأة السلبية ما مساحته     

 6و بــ   % 1,4عمـود و بنـسبة   /  سـم  170يف حني جاءت صورة املرأة املختلطة بواقـع   % 11,8
 موضوعات  11و بـ    % 1,6عمود و بنسبة    /  سم   204، و غري املبني بواقع      % 2,2  موضوعات و بنسبة  

 % 82,3و قد اشتركت الصحف معا بالتركيز على الصورة اإلجيابية للمرأة و جاءت بنسبة             % . 4و بنسبة     
 من حيث عدد املوضوعات فيما يتعلق بصحيفة األسواق ، و فيما يتعلق            % 77,6من حيث املساحة و بنسبة      

من  % 79,16من حيث املساحة و بنسبة       % 83,17بصحيفة العرب اليوم جاءت الصورة اإلجيابية بنسبة        
من حيث  % 86,75حيث عدد املوضوعات ، و فيما يتعلق بصحيفة الدستور جاءت الصورة اإلجيابية بنسبة              

 الصورة اإلجيابية   من حيث عدد املوضوعات ، و فيما يتعلق بصحيفة الرأي جاءت          % 84,95املساحة و بنسبة    
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و ما يؤكـد أيـضا      .من حيث عدد املوضوعات      % 83,33من حيث املساحة و بنسبة       % 87,67بنسبة  
الصورة اإلجيابية للمرأة يف الصحافة األردنية على حساب الصورة السلبية هو طبيعة األدوار الـيت مت رصـدها         

ما جاء يف املضمون حيث تكررت فئة فنانـة          أدوار املرأة ك   11للمرأة من املضمون ، حيث يظهر اجلدول رقم         
 32، و فئة قيادية     % 14,4 مرة و بنسبة مقدارها      39، و فئة رياضية      % 14,8 مرة و بنسبة مقدارها      40

 22، و فئة موظفـة  % 9,6 مرة و بنسبة مقدارها 26، و فئة عاملة منتجة    % 11,8مرة و بنسبة مقدارها     
 مـرة و    17، و فئة ربة بيت         % 7,4 مرة و بنسبة مقدارها      20ية  ، و فئة مهن   % 8مرة و بنسبة مقدارها     

 مرة و بنـسبة     39، و فئة مناضلة     % 4,8 مرة و بنسبة مقدارها      13، و فئة متطوعة     % 6,3بنسبة مقدارها   
 مرة و بنسبة مقـدارها      6، و أخريا فئة جمرمة      % 3 مرة و بنسبة مقدارها      8، و فئة جامعية     % 3,3مقدارها  

2,2 . %  ا اإلجيابية و ال ختتلف الصورة يف كل صـحيفة             وذا يتضح أن الصحافة األردنية تقدم املرأة بصور
  . على حدة و أن كانت ختتلف يف ترتيب األدوار اإلجيابية هلا 

    
أ  صورة املرأة كما يعرضها املضمون يف الصحافة األردنية من حيث مساحة -10جدول رقم 

 موضوعات شؤون املرأة
  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف

  الصورة
 املساحة النسبة املساحة

النس
  بة

  النسبة املساحة  النسبة املساحة  النسبة املساحة

  87,67 3101 86,75 3269 83,17 1943 82,3 2296 85,4 10609  إجيابية
  9  318 10,2  384 13,7  320 15,3  428 11,6 1450  سلبية
  2  71  1,2  45 1,16  27 0,9  27  1,4  170  خمتلطة
  1,33  47 1,85  70 1,97  46 1,5  41  1,6  204  غري مبني
  100 3537  100 3768  100 2336 100 2790 100 12433  اإلمجايل
  

ب  صورة املرأة كما يعرضها املضمون يف الصحافة األردنية من حيث عدد موضوعات -10جدول رقم 
  شؤون املرأة 

  الرأي  الدستور  العرب اليوم   األسواق   الصحف
  الصورة

  التكرار
النس
  بة

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

  83,33  60 84,95  79 79,16  38 77,6  45  82  222  إجيابية
  11,11  8  9,7  9 10,42  5 17,24  10 11,8  32  سلبية
  1,4  1 2,15  2 4,17  2 1,72  1 2,2  6  خمتلطة
  4,16  3  3,2  3 6,25  3 3,44  2  4  11  غري مبني
  100  72  100  93  100  48  100  58 100  271  اإلمجايل
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   أدوار املرأة كما يعرضها املضمون يف الصحافة األردنية11جدول رقم 

  الرأي  الدستور  العرب اليوم  األسواق  الصحف
  املوضوع

  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة التكرار
  13,8  9  7,5  7 16,6  8  12  7 11,8  32  اديةقي

  19,4  14 11,8  11 14,58  7  12  7 14,4  39  رياضية
  7  5 5,37  5  8,3  4 10,34  6  7,4  20  مهنية
  5,55  4 10,75  10 18,75  9 29,3  17 14,8  40  فنانة
  7  5 11,8  11 4,16  2  7  4  8  22  موظفة
  2,7  2 3,22  3  2  1  2,4  2  3  8  جامعية
  11  8 11,8  11 6,25  3  7  4  9,6  26  عاملة
  8,3  6 6,45  6 4,16  2  5,2  3  6,3  17  ربة بيت
  5,55  4 6,45  6 4,16  2 1,72  1  4,8  13  متطوعة
  2,7  2 2,15  2  2  1  1,7  1  2,2  6  جمرمة
  4,16  3  4,3  4 4,16  2  000 000  3,3  9  مناضلة
  12,5  9 18,3  17 14,58  7 10,34  6 14,4  39  غري ذلك
  100  72  100  93  100  48  100  58 100 271  إمجايل

  
  

  خالصة و استنتاجات
  

استندت هذه الدراسة اليت دف إىل حتليل مضمون شؤون املرأة يف الصحافة األردنية اليومية حسب               
و األمناط الـصحفية    . منهج حتليل املضمون للتعرف على مساحتها مقارنة مع مساحة الشؤون العامة األخرى             

ة ، و توزيع املوضوعات الـصحفية حـسب جـنس الكاتـب ، و كـذلك       املستخدمة يف معاجلة شؤون املرأ    
كما هدفت الدراسة إىل معرفة توزيع موضوعات شؤون املرأة يف صـفحات الـصحيفة              . املوضوعات املختلفة   

للتعرف على نسبة إبرازها ، و كذلك التوزيع اجلغرايف ملوضوعات شؤون املرأة ، إضافة إىل صـورة املـرأة و                    
  :و قد بينت الدراسة النتائج التالية .دمها املضمون الصحفي أدوارها كما يق

من جممل مساحتها ملوضوعات شؤون      % 5,14 أن الصحافة األردنية اليومية ختصص ما نسبته         -1
كن املرأة ، وهذه النسبة تعترب قليلة نسبيا إذا ما اخذ باالعتبار أمهية و حيوية القضايا املتصلة بشؤون املرأة ، و مي          

  .أمرا مقبوال إذا ما أخذ يف االعتبار الطبيعة العامة للصحف اليومية و تنوع مضامينها % 10ترب أن نسبة أن نع
األخبار و  :  تركز الصحافة األردنية يف معاجلتها لقضايا شؤون املرأة على األمناط الصحفية التالية              -2

و أن اختلف ترتيبها عنـد      . حقيقات الصحفية   التغطيات األخبارية ، و احلوارات و املقابالت ، و التقارير و الت           
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و هذا يعين أن الـصحافة      . استعمال معيار عدد املوضوعات حيث تأتى احلوارات و املقابالت يف املرتبة الثالثة             
األردنية تتعامل نسبيا مع شؤون املرأة بنفس الطريقة اليت تتعامل ا مع باقي القـضايا و املوضـوعات العامـة        

  .رحهااألخرى اليت تط
 يهيمن الرجال من خالل مسامهام على كتابة املوضوعات الصحفية العامة و فيما يتصل بشؤون               -3

املرأة ، و تعد مسامهات املرأة ضعيفة يف هذا اال غري أن مسامهتها يف كتابة شؤوا تعد اكرب منـها يف حالـة                       
  .  اال أيضا كتابة املوضوعات العامة على الرغم من تفوق الرجل عليها يف هذا

 تركز الصحافة األردنية يف معاجلتها ملوضوعات شـؤون املـرأة ، باسـتخدام معيـار مـساحة             -4
املوضوعات املتصلة بشؤون املرأة موزعة على فئات املضامني املختلفة ، على القضايا و املوضـوعات املتـصلة                 

الثقافية و الفنية ، و الشؤون االقتصادية ،        الشؤون االجتماعية و اإلنسانية ، و الشؤون الرياضية ، و الشؤون            
يف حني تأتى املوضوعات التعليمية و الدينية و التطوعية يف املراتب           . و الشؤون التقليدية ، و الشؤون السياسية        

و عند استخدام مؤشر عدد املوضوعات املتصلة بشؤون املرأة موزعة على فئات املـضامني              . األخرية الهتماماا 
صبح التركيز على الشؤون االجتماعية و اإلنسانية ، و الشؤون الثقافية و الفنية ، الشؤون السياسية                املختلفة ي 

يف حني تأتى املوضوعات التعليمية و الدينيـة  . ، الشؤون االقتصادية ، و الشؤون التقليدية و الشؤون الصحية      
  .و التطوعية يف املراتب األخرية أيضا 

هتماما متوازنا نسبيا ملوضوعات شؤون املرأة حسب توزيعها اجلغـرايف          تعطي الصحافة األردنية ا   -5
احمللي و العريب و الدويل مع تركيز اكرب على الدائرة احمللية ، غري أن هناك عدم توازن يف معاجلتها للقضايا احمللية                     

ة املخصـصة   من حيث توزيعها للعاصمة و احملافظات ، إذ حتتل املوضوعات اخلاصة بالعاصمة معظـم املـساح               
  . ملوضوعات شؤون املرأة 

 تعكس الصحافة األردنية صورة إجيابية للمرأة من خالل مضموا و ذلك بتفوق واضـح هلـذه                 -6
الصورة مقارنة باملساحة اليت أعطيت للمضامني اليت تعكس صورة سلبية للمرأة ، كما يرتبط بالصورة اإلجيابية                

 املرأة يف تغطيتها لشؤوا كفنانة و رياضية و قيادية و عاملة منتجة             حيث قدمت الصحافة  . أدوارا إجيابية أيضا    
و موظفة و ربة بيت و متطوعة و مناضلة و جامعية ، و احتلت هذه األدوار غالبية املساحة الـيت خصـصت                      

  .                 ملوضوعات شؤون املرأة 
  
 


