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المقدمة
إن وسائل اإلعالم بشكل عام ،يمكن أن تكون بمثابة مصدر حقيقي للتنمية وتعزيز الديمقراطية .ومن خاللها تستطيع المجتمعات الحصول
على المعلومات والوصول إليها .وال يقتصر دور الصحف واإلذاعات والمواقع اإلخبارية على نشر وبث المعلومات حيث يمكن أن تكون
منصة للتعبير والنقاش والحوار ،وخاصة اإلذاعات .ويمكن تقييم حساسية البرامج اإلذاعية والمقاالت الصحفية للنوع االجتماعي .فكثي اًر ما
تكون المرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً في الصحف واإلذاعات ،ناهيك عن التنميط الجندري.
في األردن ،يبلغ عدد المحطات اإلذاعية  40إذاعة ،منها  14إذاعة حكومية .وعلى صعيد الصحف المطبوعة ،فهناك  28صحيفة ،وتساهم
الحكومة في أربع منها .فيما توجد  168مطبوعة إلكترونية مرخصة ،وجميعها ملك للقطاع الخاص.
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خالل عام  ،2018حاز مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين على فرصة للعمل مع شبكة اإلعالم المجتمعي على مشروع
"تمكين المجتمع المدني من خالل اإلعالم" ،والممول من االتحاد األوروبي في األردن وذلك لمدة ثالث سنوات متتالية .ويهدف المشروع إلى
تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق اإلنسان واإلصالح الديمقراطي ،وترسيخ المشاركة والتمثيل السياسي مع إيالء اهتمام خاص
لحقوق المرأة .سيتم العمل في هذا المشروع على متابعة ورصد سبعة صحف ومواقع إخبارية الكترونية واذاعات محلية ،ورصد مدى حساسيتها
للنوع االجتماعي عند كتابة أي من المقاالت أو عند مناقشة أي موضوع عبر اإلذاعة.

منهجية الرصد
لتحقيق هدف المشروع يستخدم مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين منهجية رصد المحتوى اإلعالمي المتعلق باألخبار
والقضايا الراهنة ،من خالل تصنيف وتحليل المحتوى اإلعالمي حسب الجنس ومفاهيم البنية اإلجتماعية وأدوار النوع اإلجتماعي ،وتقييم
تأثير المحتوى اإلعالمي اإليجابي على مساواة وعدالة النوع اإلجتماعي ،أو السلبي نتيجة التمييز على أ ساس النوع االجتماعي .وهي المنهجية
التي عملت عليها اليونسكو iiحيث أن الهدف من مؤشرات مساواة النوع اإلجتماعي في وسائل اإلعالم هو المساهمة في تحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في وسائل اإلعالم بجميع أشكالها ومن خاللها ،بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة .وقام فريق العمل في مركز
المعومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين بإحداث بعض التعديالت الطفيطة عليها لتغطية كافة الجوانب التي يركز عليها المشروع.
(أنظر ملحق )1
خالل األشهر األولى من الرصد (آب – كانون األول  )2018عمل فريق مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين بتحليل ورصد
عينة من  7وسائل إعالمية في كل شهر ،حيث قام برصد كل ما تم نشره في أقسام األخبار المحلية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية
في الصحف اليومية والمواقع اإلخبارية على مدار أسبوع تم اختياره بشكل عشوائي ،ومتابعة البرامج الصباحية إلذاعتين من منظور النوع
االجتماعي على مدار نفس األسبوع المختار .وقد تم تحديد مدة الرصد ألسبوع واحد وفًقا لمعايير "مؤشرات مساواة النوع اإلجتماعي في

وسائل اإلعالم” ،وتحديدا القسم الثاني (الفئة ب) الخاص بالمضمون اإلخباري لوسائل اإلعالم وتمثيل النوع اإلجتماعي والذي أشار إلى
إجراء الرصد على مدار أسبوع بشكل عشوائي .ولتوفير مزيد من التنوع في موضوعات التغطية التي شملها الرصد .وذلك لضمان شمولية
وموضوعية تقييم التوازن الجندري في اإلعالم لتوفير مزيد من التنوع في موضوعات التغطية التي شملها الرصد .وذلك لضمان شمولية
وموضوعية تقييم التوازن الجندري في اإلعالم.
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وتمثل العينة اإلعالم األردني المسموع والمكتوب ،وملكيته في القطاعين العام والخاص ،ومدى إنتشاره ،وتغطيته الجغرافية باالستعانة بدراسة
"التوازن الجندري في اإلعالم األردني" التي عملت عليها مؤسسة حبر بدعم من مكتب اليونسكو في عمان iii.وتتضمن العينة:
-

 1صحيفة محلية يومية حكومية (صحيفة الدستور)

-

 1صحيفة محلية يومية خاصة (الغد األردني)

-

 2مواقع إلكترونية إخبارية خاصة (خبرني وعمون)

-

 1إذاعة حكومية– البرنامج الصباحي (راديو هال)

-

 1إذاعة مجتمعية – البرنامج الصباحي (راديو فرح الناس)

-

وكالة األنباء األردنية (بترا) فهي الوكالة اإلخبارية الرسمية ،وأغلب الصحف والمواقع االلكترونية االخبارية تقتبس األخبار منها
رسميا لها.
مرجعا
وتعتبرها
ً
ً

بعض التعديالت على المنهجية
مع بداية عام  ،2019قام مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين بالعمل على إجراء بعض التعديالت على المنهجية .حيث أنه
خالل األشهر التي تم العمل على رصدها في عام  ،2018وجمعها في تقرير واحد ،تبين أن العمل على رصد وسائل اإلعالم المختارة على
مدار أسبوع كان فيه تكرار للنتائج بشكل مستمر .لذلك تم العمل على إحداث بعض التعديالت على المنهجية على النحو التالي:
-

رصد وسائل اإلعالم المختارة على مدار يومين يتم اختيارهما بشكل عشوائي من كل شهر،

-

تغطية وسائل اإلعالم اإللكترونية على مدار سبع ساعات ونصف بدالً من ستة ساعات،

-

إصدار تقرير ربعي يضم نتائج  6أيام رصد.

الخطوات القادمة
سيتم العمل على متابعة المؤشرات وتطويرها بما يتناسب مع غايات المشروع ،ويشمل التطوير كل من المؤشرات والمحاور والمواضيع الرئيسية
التي نسعى إلى رصدها من خالل الوسائل اإلعالمية .وسيتم نشر التقارير عبر منصة المعلومات حقي ( )haqqi.infoومشاركتها مع
الوسائل اإلعالمية المختارة.
وسيتم خالل كل ثالثة أشهر مقابلة أحد رؤساء تحرير ومدراء المؤسسات اإلعالمية المستهدفة في الدراسة لمناقشة نتائج التحليل والرصد
بهدف تطوير توصيات تتم إضافتها إلى الدراسة ،والعمل على تعزيز نقاط القوة لديهم وضمان حساسية مقاالتهم وموضوعاتهم للنوع
االجتماعي.
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ملحق  :1المعايير والمؤشرات
تستمد منهجية الدراسة معايير تحليل المحتوى اإلعالمي من منظور النوع اإلجتماعي ،من "مؤشرات مساواة النوع اإلجتماعي في وسائل
اإلعالم” ،ivوتحديدا القسم الثاني (الفئة ب) الخاص بمضمون وسائل اإلعالم وتمثيل النوع اإلجتماعي .وتتضمن األهداف والمؤشرات التالية:
مؤشرات الهدف األول :الحضور المتوازن للنساء والرجال –بالشكل الذي يجسد مكونات المجتمع والتجارب اإلنسانية واألعمال واآلراء
ومواضيع االهتمام في ما تعالجه وسائل اإلعالم من القضايا الراهنة واألخبار.
 .1نسبة النساء والرجال الذين تتم مشاهدتهم ،االستماع اليهم أ و ذكر أ سمائهم ،مقابلتهم بشكل مباشر أ و ذكرهم كمصادر للمعلومات واآلراء
في المحتوى اإلخباري وتغطيات القضايا الراهنة (دون الصور).
 .2نسبة النساء والرجال الذين يظهرون في اإلعالم كناطقين رسميين ،خبراء ،مواطنين عاديين أو استطالعات ال أري العام في المحتوى
اإلخباري وتغطيات القضايا الراهنة.
 .3نسبة النساء والرجال من ناحية االهتمامات والتوجه للخارج أ و للمجتمع ،الذين تمت مشاهدتهم ،االستماع اليهم أ و ذكرهم في في المحتوى
اإلخباري وتغطيات القضايا الراهنة ،بما في ذلك الصور (مثال ،عالقتهم بالعمل وليس بالبيت ،وارتباطهم بالعالقات اإلجتماعية وليس
بالعالقات األسرية ،إلخ).
 .4نسبة النساء والرجال الذين تتم مشاهدتهم أ و االستماع اليهم أ و ذكر أ سمائهم في المحتوى اإلخباري وتغطيات القضايا الراهنة مصنفين
حسب حاالتهم اإلجتماعية (أغنياء أو فقراء ،من الطبقة العاملة أو النخبة السياسية ،من الريف ،البادية أو المدينة ،إلخ).
 .5نسبة النساء والرجال الذين تتم مشاهدتهم ،االستماع اليهم أ و ذكر أ سمائهم ،في المحتوى اإلخباري وتغطيات القضايا الراهنة حسب
الموضوعات (مثل السياسة والحكومة ،اإلقتصاد واألعمال ،الحرب والنزاع ،العلوم والتكنولوجيا ،الثقافة والرياضة ،ومواضيع أ خرى).
 .6نسبة المحتوى اإلعالمي المخصص للنساء والذي يركز على مواضيع تهم النساء بشكل خاص (مثل العنف المبني على الجنس ،حقوق
المرأة ،إنجازات النساء ،إلخ).
مؤشرات الهدف الثاني :التقديم الصحيح لسمات النساء والرجال ٕبازالة الصور النمطية وزيادة الصور /السمات متعددة األبعاد.
 .1نسبة التقارير التي تحتوي على الصور النمطية (تأ ويالت لسمات وأدوار النساء والرجال في المجتمع ،على أساس جنساني تمييزي
صريح).
 .2نسبة التقارير المحتوية على صور نمطية (تصف خصائص «اإلناث»« /الذكور» واألدوار التقليدية للذكور /لإلناث ،حيث تظهرها
كخصائص عادية وال مناص منها ،مع استثناء امكانية اضفاء سمات أ خرى على الرجال والنساء في المجتمع).
 .3نسبة النساء والرجال الذين تم وصفهم كضحايا (مثل الجريمة ،العنف  /الوحشية والفظائع ،والنزاعات ،والكوارث والفقر ،الخ).
 .4نسبة النساء والرجال الذين تم وصفهم كناجين (مثال ،مع ابراز أ نهم استطاعوا أ ن يواجهوا العداوة – الجرائم ،العنف /الفظائع ،النزاعات،
الكوارث ،الفقر ،الخ).

4

 .5نسبة التقارير التي تتضمن تمثيالت  /صو ار متعددة األبعاد للرجال وللنساء (وتبرز المجهود الذي يبذله الصحفيون لمكافحة الصور
النمطية المبنية على النوع اإلجتماعي.
 .6نسبة التقارير المحتوية على خطاب جنساني يستخدمه الصحفيون ،ما عدا حاالت النقل المباشر عن مصادر المعلومة( ،تحديدا التي
تدلل على اإلنحياز ،التمييز أو الصور النمطية المبنية على النوع اإلجتماعي أ و على الدور المخصص تقليديا للرجال أ و للنساء).
مؤشرات الهدف الثالث :تغطية وسائل اإلعالم للمسائل المرتبطة بمساواة وتكافؤ النوع اإلجتماعي كعنصر مهم وجوهري في الدور الرقابي
لوسائل اإلعالم في المجتمع.
 .1نسبة المواضيع المخصصة لمسائل المساواة/غياب المساواة في النوع اإلجتماعي (تقارير متعلقة بحاالت معينة من المساواة أ و إنعدامها
بين النساء والرجال ،والسياسات ذات الصلة ،قضايا تتعلق بالتشريعات ،المصممة لحماية حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين،
والدفاع عنها).
 .2نسبة المواضيع التي تبرز أ وضاع مساواة النوع اإلجتماعي أ و انعدامها في األحداث والقضايا (وتتضمن السياسة والحكومة ،اإلقتصاد
واألعمال ،الحرب والنزاع ،الجرائم ،العنف/الفظائع ،النزاعات ،الكوارث ،الفقر ،العلوم والتكنولوجيا ،الرياضة ،إلخ).
 .3نسبة الوقت ،المساحة واألهمية (ساعات الذروة ،الصفحة األولى ،القصص اإلخبارية) المخصصة لمواضيع تبرز وتعالج القضايا
واألحداث المرتبطة بالنوع اإلجتماعي أ و تركز على أ وجه مساواة النوع اإلجتماعي في األحداث أو القضايا.
مؤشرات الهدف الرابع :مظاهر الوعي بالنوع اإلجتماعي في مختلف أنواع المحتوى التحريري (من تغطيات وتحرير ،تقارير وتعليقات،
قصص إخبارية وبرامج وثائقية ،مقابالت وبرامج حوارية ،إلخ) وفي مختلف المواضيع ومجاالت التغطية اإلعالمية (مثل السياسة والحاكمية،
اإلقتصاد واألعمال ،العلوم والتكنولوجيا ،إلخ) وفي تصنيفات أو أقسام المحتوى (مثل صفحات األخبار أو المحليات ،االفتتاحيات أ و مقاالت
ال أري وأقسام األعمال والرياضة ،إلخ).
 .1نسبة مواضيع النوع اإلجتماعي في الصفحة األولى أ و في نشرات األخبار الرئيسية ،أ و افتتاحيات وأعمدة ال أري ،أ و النقاشات /الحوارات
في االستوديو ،البرامج الوثائقية ،البرامج التفاعلية ،إلخ.
 .2نسبة المواضيع التي تدور حول مسائل ذات الصلة بالنوع اإلجتماعي أ و جانب النوع اإلجتماعي من األحداث والقضايا ،كالسياسة (بما
في ذلك تغطية اإلنتخابات) ،اإلقتصاد واألعمال ،العلوم والتكنولوجيا ،التنمية الريفية ،والرياضة ،إلخ.
 .3نسبة المواضيع التي تشمل بيانات مصنفة حسب النوع اإلجتماعي بشأ ن هذه األحداث أو القضايا.
مؤشرات الهدف الخامس :مظاهر فهم دقيق وشامل للعنف المبني على الجنس في كافة أ شكاله باعتباره خرقا لحقوق اإلنسان المعترف
بها دوليا (وفقا ٕالعالن منظمة األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد الم أرة.)١٩٩٣ ،
 .1استعمال لغة خالية من ٔاحكام القيمة تميز بين العالقة الجنسية المتراضية واألفعال اإلجرامية ،مع الحرص على عدم القاء اللوم على
الضحية أ و الناجية من الجريمة.

5

 .2استعمال مصطلح «ناج» عوض »ضحية» ،ما لم يستعمل الشخص الممارس عليه العنف مصطلح «ضحية» ٔاو لم ينجو من ذلك
العنف.
 .3تحديد األشخاص المتأثرين بالعنف المبني على النوع االجتماعي كمصادر للمعلومات شريطة أ ن يوافقوا على ذلك.
 .4نسبة المواضيع التي ال تحترم الحياة الخاصة ؤ /او تشوه كرامة الشخص الواقع عليه العنف وذلك ألسباب مرتبطة بالجنس /النوع
اإلجتماعي.
 .5استعمال معلومات خلفية واحصائيات لوصف العنف المبني على النوع االجتماعي كمشكلة مجتمعية وليس كمأساة فردية ،شخصية.
 .6تضمين العناوين المحلية للمنظمات وخدمات الدعم المتوفرة لضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي.
 .7نسبة الوقت والمساحة واألهمية المعطاة للتقارير والقصص المتعلقة بظاهرة العنف المبني على النوع االجتماعي بالمقارنة مع تقارير
المواضيع ٔ
االخرى.
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