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الملخص التنفيذي
والتوصيات

الملخص التنفيذي والتوصيات
علــى الرغــم مــن أن األبحــاث والدراســات الســابقة التــي
تناولــت مســألة الحساســية الجندريــة فــي اإلعــام قــد أثبتــت
وجــود فروقــات واضحــة بيــن تغطيــة مــا يتعلــق بالذكــور عــن
تغطيــة مــا يتعلــق باإلنــاث ،إال أن عــدد ًا قلي ـاً مــن الدراســات
أجريــت لفحــص التأثيــر المــزدوج للصــور النمطيــة للنســاء
السياســيات ،فباعتقادنــا أنــه فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه
صــورة المــرأة إلــى التنميــط فــي وســائل اإلعالم بشــكل عام،
إال أن المــرأة السياســية تتعــرض لتنميــط مــزدوج بشــكل خــاص،
لكونهــا امــرأة ،ولكونهــا سياســية أيض ـ ًا.1
تبحــث هــذه الدراســة التــي جــاءت تحــت عنــوان «صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة األردنيــة فــي وســائل اإلعــام»
فــي كيفيــة تصويــر اإلعــام للمــرأة كسياســية ،وتأثيــر
وســائل اإلعــام علــى شــخصية المــرأة السياســية واحتماليــة
تعرضهــا للتنميــط اإلعالمــي مــا ينعكــس علــى قدرتهــا علــى
المنافســة بينهــا وبيــن الرجــل السياســي ،ويصاحــب البحــث
أســباب هــذا التنميــط إن وجــد ،وكيفيتــه ،وأيــن يمكن أن يكون
فجــ ًا وبــارز ًا فــي وســائل اإلعــام ،ومتــى يمكــن ظهــوره
وانتشــاره ،وهــل يمكــن الحــد منــه ســواء علــى المــدى
القريــب ،أو البعيــد؟ ،وتســعى إلــى تقديــم وصفــ ًا وتحليــاً
لواقــع التنميــط اإلعالمــي لمشــاركة المــرأة السياســية فــي
األردن ،وفهــم التنميــط الحاصــل لهــذه المشــاركة.
وتوزعــت الدراســة فــي أربعــة محــاور تتناســب وموضــوع
الدراســة وأهدافهــا ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
•مســتوى التدريــب والمهــارات والمعــارف التــي
خاضهــا و /أو يمتلكهــا الصحفيــون والصحفيــات
بشــأن «الجنــدر» بشــكل «عــام» ،وبشــأن المشــاركة
السياســية للمــرأة بشــكل «خــاص».
•سياســات التحريــر والمنهجيــات المتبعــة فــي غــرف
األخبــار بشــأن «الجندريــة» بشــكل «عــام» والتنميــط
اإلعالمــيلمشــاركةالمــرأةالسياســيةبشــكل«خــاص».
•انطباعــات الصحفييــن والصحفيــات عــن واقــع المــرأة
فــي وســائل اإلعــام أو فــي الواقــع االجتماعــي
والثقافــي بشــكل عــام ،وعــن المشــاركة السياســية
للمــرأة بشــكل «خــاص».
•التشــريعات التــي قــد تؤثــر علــى التغطيــة اإلعالميــة
للمــرأة بشــكل «عــام» ،وعــن مشــاركتها السياســية
بشــكل «خــاص».
ومــن أبــرز مــا أظهرتــه نتائــج الدراســة أن تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام المحليــة
فــي األردن منتشــر علــى نطــاق واســع ،فــي الوقــت الــذي
أظهــرت فيــه أن أبــرز أســباب هــذا التنميــط يكمــن فــي
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الثقافــة العامــة للمجتمــع وآيديولوجيتــه ،وأن اإلعالمييــن
واإلعالميــات علــى حــد ســواء يســاهمون بعلــم منهــم
أو دون علــم فــي هــذا التنميــط نتيجــة ضعــف معارفهــم
بمفهــوم «الجندريــة» وأبعادهــا ،ونتيجــة تأثيــر ثقافــة
المجتمــع عليهــم أيضــ ًا أثنــاء ممارســتهم لعملهــم
اإلعالمــي ،وأن هــذا التنميــط مــن الممكــن أن يظهــر بشــكل
واضــح عنــد تغطيــة مــا يتعلــق بالمــرأة السياســية ،خاصــة
عندمــا تتعــرض لمواقــف أو تقــدم تصريحــات قــد تعتبرهــا
بعــض وســائل اإلعــام فرصــة للترويــج والدعايــة ضدهــا
مدعومــة بثقافــة المجتمــع وذكوريتــه ،وعلــى الرغــم مــن
ذلــك تجــد الدراســة أنــه مــن الممكــن الحــد مــن هــذا التنميــط
مــن خــال التدريــب والتثقيــف والتوعيــة.
وكشــفت نتائــج اســتطالع رأي الصحفييــن أن نســبة المشــاركة
فــي التدريبــات العامــة للمعاييــر المهنيــة للصحافــة وقضايــا
حقــوق اإلنســان أكثــر مــن التدريبــات المتخصصــة بحقــوق
المــرأة ومشــاركتها السياســية فــي وســائل اإلعــام ،األمــر
الــذي يقــود إلــى أهميــة مراجعــة أدلــة ومناهــج التدريــب
المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وأثرهــا فــي الممارســة
اإلعالميــة ،وحجمهــا ،والجهــات التــي أشــرفت عليهــا
ونفذتهــا.
وبينــت النتائــج أن غالبيــة الصحفيــات المســتطلعات ال يتجنبــن
تقديــم صــورة نمطيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة ،كمــا
يعتقــدن بــأن الصحفييــن يكرســون التمييــز علــى أســاس
الجنــس فــي تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة ،إضافــة
إلــى أن أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة تحمــل المــرأة
مســؤولية تنميــط صــورة مشــاركتها السياســية فــي اإلعالم،
إذ يعتقــد  74%مــن المســتجيبين أن ســبب هــذا التنميــط هــو
انحيــاز اإلعالمييــن /اإلعالميــات للعــادات والتقاليــد التــي
تســهم بذلــك (ثقافــة المجتمــع).
ومــن النتائــج الهامــة تدنــي نســبة مــن يؤيــد تبــوء المــرأة
مقعــد وزيــرة أوقــاف فــي الحكومــة ،أو أن تكــون قاضيــا
شــرعيا ،بالرغــم مــن أن نحــو ثلثــي المســتجيبين أيــدوا
عضويتهــا فــي دائــرة اإلفتــاء.
وأظهــرت جلســات العصــف الذهنــي ،والمقابــات المعمقــة
أن وســائل اإلعالم تنمط صورة المشــاركة السياســية للمرأة،
وتجــزم أن اإلعالمييــن واإلعالميــات يســقطون مواقفهــم
وموروثهــم االجتماعــي عنــد التغطيــات اإلعالميــة بأشــكالها
المختلفــة ،األمــر الــذي يؤشــر علــى ضعــف أثــر التدريــب خــال
الممارســة العمليــة.
واســتقر رأي الباحثيــن فــي عمليــة الرصــد اإلعالمــي لعينــة
قصديــة وبحــدود ضيقــة باســتخدام المنهــج التجريبــي أن
بعــض نتائــج الرصــد يتوافــق مــع فرضيــة الدراســة وبعضهــا
اآلخــر جــاء مخالفـ ًا لهــا ،لكــن ال تســمح التجربــة بتعميــم هــذه
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النتائــج لعــدة أســباب أبرزهــا أن هــذا النــوع مــن عمليــات الرصد
يحتــاج إلــى إمكانيــات ماديــة وبشــرية لرصــد عينــة واســعة
مــن وســائل اإلعــام أوالً ،ولرصــد مــا نشــر مــن أخبــار عــن
الشــخصيات السياســية ذكــور ًا وإناثـ ًا علــى نطــاق أوســع ثانيـاً،
إال أن الباحثيــن تمكنــوا مــن تلخيــص مــا ذهبــوا لــه مــن نتائــج
تســتحق الخــوض فــي تفاصيلهــا مــن خــال دراســة أخــرى
متخصصــة ،كمــا ســجلوا انطباعاتهــم علــى ثالثــة مالحظــات
بــرزت فــي نتائــج الرصــد وهــي التمــاس التنميــط اإلعالمــي
للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي عناويــن األخبــار والتقاريــر
الصحفيــة المرصــودة ،وفــي اللغــة المســتخدمة فــي ســياق
الخبــر أو التقريــر الصحفــي ،واســتخدام الصــورة المرفقــة
فــي الخبــر أو التقريــر الصحفــي المتعلــق بالمــرأة السياســية
علــى وجــه التحديــد
وخرجــت الدراســة بجملــة مــن المؤشــرات والتوصيــات
الهامــة التــي تتمحــور وموضــوع الدراســة ،مــن أهمهــا
تأســيس مرصــد لرصــد خطــاب الكراهيــة والتمييــز ضــد النســاء
فــي اإلعــام مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مؤشــرات ومعاييــر
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ،وتنظيــم الــدورات
التدريبيــة المتخصصــة للصحفييــن /ات فــي قضايــا المــرأة
بشــكل عــام ،والمشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل خــاص،
وتمكيــن المــرأة السياســية فــي كيفيــة التعامــل مــع اإلعــام
والتواصــل معــه ،وبنــاء خطــاب إعالمــي واضــح ،وتوعيتهــا
وزيــادة ثقافتهــا فــي الجوانــب القانونيــة والتشــريعية،
وآليــات الوصــول إلــى المعلومــات.
وتوزعــت الدراســة بعــد المقدمــة والملخــص التنفيــذي علــى
فصــول ثالثــة رئيســية ،فعــرض الفصــل األول أبــرز مــا ورد
فــي جلســات النقــاش والمقابــات المعمقــة ،والثانــي عــرض
اســتطالع رأي الصحفييــن بمســألة «الجنــدر» وتنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام ،وعــرض
الفصــل الثالــث أبــرز مخرجــات ونتائــج الرصــد اإلعالمــي ،وتبــع
فصــول الدراســة ملحقيــن اثنيــن األول عــرض فيــه منهجيــة
الدراســة كاملــة ،والثانــي تضمــن قوائــم بأســماء وصفــات
المشــاركين فــي جلســات العصــف الذهنــي والمقابــات
المعمقــة.
لقــد أخــذ مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى عاتقــه إجــراء
هــذه الدراســة التــي يقــع موضوعهــا ضمن أهدافــه وغاياته
ومــن ضمنهــا تدريــب الصحفييــن /ات وتطويــر مهاراتهــم
فــي العمــل اإلعالمــي بهــدف حمايتهــم وصيانــة لمســاحة
الحريــة التــي يعملــون بهــا ،وذلــك بالتعــاون مــع مشــروع
« USAIDتكامــل» الممــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة USAIDفــي الفتــرة مــا بيــن  1ديســمبر  2019وحتــى
 31مايــو .2020
وجــاء تنفيــذ الدراســة بغية تحقيق عــدد من األهداف أهمها
فهــم مســألة التنميــط اإلعالمــي للمشــاركة السياســية
للمــرأة فــي األردن ،وهــل هــي موجــودة أم ال ،وإن وجــدت
فمــا هــو مــدى انتشــارها ،وبنــاء علــى النتائــج التــي خرجــت
بهــا الدراســة ،يتــم العمــل الحقـ ًا علــى إعــداد دليــل إرشــادي
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لإلعالمييــن /ات ،وتنظيــم دورات التدريــب لتحســين أداء
الصحفييــن /ات ومؤسســات اإلعــام المحليــة فيمــا يتعلــق
بتغطيــة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام.
وينبغــي القــول أن هــذه الدراســة موجهــة فــي المقــام
األول إلــى اإلعالمييــن واإلعالميــات ،وإلــى أصحــاب المصلحــة
خاصــة مــن السياســيات والنقابيــات والناشــطات فــي العمــل
العــام ،باإلضافــة إلــى الحكومــة ومجلــس النــواب لبنــاء
تصــورات عمــل تســعى إلى تغييــر الصورة النمطية الســائدة.
وقــد اجتمــع رأي الباحثيــن والمشــرفين علــى الدراســة تنــاول
عــدة أدوات تبحــث فــي كافــة هــذه العناصــر للتركيــز علــى
تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل
اإلعــام ،ولذلــك اســتندت علــى أربــع محــاور واســتخدمت
األدوات التاليــة:
•جلســات العصــف الذهنــي لمجموعــة مختــارة مــن
فئات الدراســة المســتهدفة؛ وتوزعت على جلســتين؛
األولــى خصصــت لإلعالمييــن /ات والصحفييــن /ات،
والثانيــة خصصــت ألصحــاب المصلحــة مــن سياســيين/
ات وأصحــاب خبــرة.
•اللقــاءات المعمقــة مــع أصحــاب المصلحــة مــن
سياســيين وسياســيات لمناقشــة أبــرز نتائــج الدراســة
مــن اســتطالع لــرأي الصحفييــن ونتائــج جلســات العصف
الذهنــي.
•اســتطالع رأي الصحفييــن /ات لمجموعــة مــن
االستفســارات موزعــة علــى محــاور الدراســة.
•الرصــد اإلعالمــي لتنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي وســائل اإلعــام.
وتلخصــت مشــكلة الدراســة أن هنــاك تنميطــ ًا إعالميــ ًا لصــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام ،وأن هــذا
التنميــط قــد يكــون مقصود ًا ،أو غير مقصــود ،وأنه قد يأتي في
ســياق تنميــط صــورة السياســيين ذكــور ًا وإناثـ ًا بشــكل عــام ،وأن
تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة يأتي نتيجة للثقافة
الســائدة عــن صــورة المــرأة بشــكل عــام فــي المجتمــع ،أو فــي
ســياق التمييــز الواقــع ضــد المــرأة.
وتكمن أهمية الدراســة وســط ندرة الدراســات والبحوث الكافية
والشــاملة حــول مســألة تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمرأة في المكتبة المحلية والعربية ،إضافة إلى توفير أدوات
بحثية واستكشــافية جديدة تعزز من وضع الدراســات المتعلقة
بمســألة تنميط صورة المشــاركة السياســية للمرأة في وســائل
اإلعــام ،كمــا تعــزز مــن مكانة هذه المســألة بهدف لفــت األنظار
لها ومعالجتها.

استطالع رأي الصحفيين بمسألة «الجندر» وتنميط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل
اإلعــام ..
أجــرت الدراســة اســتطالع ًا عامــ ًا لعينــة قصديــة مــن مجتمــع
الصحفييــن /ات العامليــن فــي األردن تمثــل اإلعــام المســتقل
والرســمي ،ومــن مؤسســات اإلعــام الورقــي والمرئــي
والمســموع واإللكترونــي ،وتضمنــت علــى  47ســؤاالً رئيســياً،
وقصدت اختيار الحد األدنى من التوزيع الجندري إذ بلغت نسبة

الصحفييــن الذكــور  ،70%مقابــل نســبة الصحفيــات اإلنــاث .30%
وكشــف اســتطالع الــرأي أن  43%منهــم شــاركوا بتدريبــات
وأنشــطة متخصصــة بتنميــط صــورة المــرأة فــي وســائل
اإلعــام ،و 53%شــاركوا فــي التدريــب المتخصــص بحقــوق
المــرأة ،فــي حيــن ترتفــع نســبة مشــاركتهم فــي تدريبــات
عامــة متعلقــة بالمعاييــر المهنيــة والصحفيــة لتصــل
إلــى  ،83%وبلغــت  76%فــي التدريــب علــى قضايــا حقــوق
اإلنســان.
وأظهــر أن نســبة تلقــي ومشــاركة الصحفييــن والصحفيــات
بالتدريــب ليســت ضعيفــة ،لكــن األهــم وهــو مــا يحتــاج إلــى
تدقيــق وفحــص هــو كيــف ينعكــس هــذ التدريــب فــي تغييــر
الممارســات المهنيــة والمعــارف للصحفييــن والصحفيــات؟،
وايضـ ًا فــي تغييــر مواقفهــم المســبقة؟ ،وهــو األمــر الــذي
نبهــت إليــه لقــاءات العصــف الذهنــي والمقابــات المعمقــة
التــي أجرتهــا الدراســة أنــه لــم يتحقــق بالشــكل الكافــي.
وبحــث االســتطالع فــي مســتوى تدريــب الصحفييــن والتعــرف
علــى معارفهــم بمســألة الجنــدر والتنميــط اإلعالمــي
لصــورة المــرأة السياســية ،وقــد أظهــر هــذا البحــث تراجعــ ًا
فــي مجــال التدريــب المتخصــص للصحفييــن والصحفيــات فــي
النــوع االجتماعــي مقابــل التدريــب فــي المعاييــر المهنيــة
للصحافــة وقضايــا حقــوق اإلنســان.
وكشــفت النتائــج أن عمــوم إجابــات المســتطلعين /ات تبيــن
ضعفــ ًا بمســتوى المعرفــة واالطــاع أو الثقافــة بمصطلــح
«التنميــط» أو «الصــورة النمطيــة» ،وهــي نتيجــة تعكــس
مســتوى تثقيفهــم و /أو تدريبهــم علــى هــذا المصطلــح
فــي عملهــم الصحفــي ،كمــا تعكــس تدنــي مســتوى
التعليمــات أو األنشــطة التوعويــة في هــذا الخصوص إضافة
إلــى غيــاب مدونــات الســلوك بشــأن «النــوع االجتماعــي»
عمومــاً.
ونفــى أكثــر مــن ثلثــي العينــة المســتجيبة  72%أن
المؤسســات اإلعالميــة تعمــل علــى تدريــب الصحفييــن
والمحرريــن بشــكل مســتمر حــول القضايــا المتعلقــة بالجنــدر
(النــوع االجتماعــي) ،مقابــل  26مســتجيبا ومســتجيبة قالــوا
بــان المؤسســات االعالميــة تعمــل علــى تدريــب صحفييهــا.
ومــن بيــن نتائــج االســتطالع أن  60%مــن المســتجيبين/
ات يعتقــدون أن المــرأة لــم تأخــذ حقهــا فــي التغطيــة
واالهتمــام بوســائل اإلعــام ،فيمــا قــال  63%مــن أفــراد
العينــة المســتطلعة أنــه ال توجــد أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام
األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة ،وأن 56%
مــن المســتجيبين /ات يعتقــدون أن التشــريعات األردنيــة تحــد
و /أو تمنــع التمييــز ضــد المــرأة.

جلسات النقاش والمقابالت المعمقة ..
أجــرت الدراســة جلســتا عصــف ذهنــي مركــزة األولــى
اســتهدفت إعالمييــن وإعالميــات وحضرهــا حقوقيــون،
والثانيــة اســتهدفت أصحــاب المصلحــة فــي مســألة الجندرية

بشــكل عــام وشــارك فيهــا أعضــاء فــي مجلــس النــواب
ذكــور ًا وإناثـ ًا ونشــطاء وناشــطات حزبيــون /ات ،وتــا جلســتي
العصــف الذهنــي مقابــات معمقــة مــع  9شــخصيات تمتعــت
بتجــارب سياســية وخبــرات حقوقيــة فــي مجــال حقــوق
المــرأة.
وتمحــورت نقاشــات جلســتا العصــف الذهنــي فــي تفاصيلهــا
بعــدد مــن الموضوعــات والمؤشــرات التــي تــم تصنيفهــا
كل علــى حــدة ،وتــم فــرز تعليقــات المشــاركين /ات حســب
كل مؤشــر ،وبالنتيجــة خرجــت نقاشــات الجلســة األولــى بـــ 7
مؤشــرات ،والثانيــة بـــ  4مؤشــرات ،وقــد تشــابهت مؤشــرات
الجلســتين إلــى حــد بعيــد فيمــا بينهــا ،وتلخصــت عنــد دمجهــا
فــي  8مؤشــرات علــى النحــو التالــي:
1.1ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا
بمســألة «الجنــدر».
2.2الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة
والتمييــز ضــد المــرأة.
3.3غيــاب السياســات التحريريــة أو مدونــات الســلوك
المهنــي التــي تعــزز منظومــة الحقــوق والحساســية
الجندريــة وتجــرم التمييــز.
4.4غيــاب المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار داخــل
المؤسســات اإلعالميــة يعــزز مــن تنميــط صــورة
مشــاركتها فــي السياســة.
5.5غيــاب اإلرادة السياســية الحقيقيــة لتحقيــق العدالــة
والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.
6.6البيئة التشريعية ما تزال تمييزية لصالح الذكورية.
7.7مســألة تنميــط صــورة المــرأة السياســية مقابــل الرجــل
السياســي فــي وســائل اإلعــام موجــودة وعلــى
نطــاق واســع.
8.8األيدولوجيــة اإلعالميــة تتحكــم فــي عالقــة الوســيلة
مــع السياســي ســواء كان ذكــرا أو أنثــى.
وتلخصت أبرز مؤشرات واستنتاجات المقابالت المعمقة في 5
مؤشــرات واســتنتاجات ،يلتقــي مؤشــران اثنــان منهــا مع مــا ورد
مــن مؤشــرات في جلســتي العصــف الذهني ،وهمــا« :الثقافة
المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة والتمييــز ضــد المــرأة في
وســائل اإلعــام» و»ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا
وإناثا بمســألة الجندر».
وأظهــرت جلســتا العصــف الذهنــي أن تنميــط صورة المــرأة في
وســائل اإلعالم يحدث بشــكل واســع ،فتقدم المرأة السياســية
بشــكل مختلــف عــن الرجــل السياســي ،فيمــا أعــاد كثيــر مــن
المتحدثيــن والمتحدثــات فــي الجلســتين التنميــط إلــى الثقافــة
المجتمعيــة الســائدة ،وانتقالهــا إلــى اإلعالمييــن واإلعالميــات
علــى حســاب المعاييــر المهنيــة والحقوقيــة.
وأكد المشاركون والمشاركات من اإلعالميين /ات وأصحاب المصلحة
سياســيين /سياســيات /برلمانيــات وبرلمانييــن /ونقابييــن ونقابيــات
غيــاب أو ضعــف السياســات التحريريــة فــي المؤسســات اإلعالميــة
ومدونــات الســلوك المهنــي التــي تضمــن تقديــم رســالة صحفيــة
تبتعــد عــن التمييــز وتراعــي الحساســيات الجندريــة.
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جلســتا العصــف الذهنــي التــي عقــدت بتاريخــي
 22ـ  29/2/2020نوهت بوجود تشــريعات تمييزية
لصالــح الرجــل علــى حســاب المــرأة مبينــة إلــى أن
قضيــة النســاء ليســت قضيــة حاضــرة عنــد الدولــة،
ويمكــن التخلــي عنهــا.

وأكــد غالبيــة المشــاركين /ات فــي المجموعــات النقاشــية
أن مناهــج التعليــم فــي كليــات ومعاهــد اإلعــام تمييزيــة
وال تدعــم حقــوق المــرأة وتمكينهــا ،وبالتالــي يوجــد حاجــة
لمراجعــة المناهــج فــي المــدارس والجامعــات لتعديلهــا.

وأظهــرت المناقشــات فــي الجلســتين أن تنميــط صــورة المرأة
فــي وســائل اإلعــام موجــود بشــكل واســع ويعمــل علــى
تصوير المرأة السياســية بشــكل مختلف عن الرجل السياســي،
وأن لهــذا التنميــط عــدد ًا مــن األســباب مــن أبرزهــا ضعــف
مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا بمســألة «الجنــدر»،
ودور الثقافــة المجتمعيــة الســائدة فــي التمييــز ضــد المــرأة
بشــكل عام ،وغياب السياســات التحريرية أو مدونات الســلوك
المهنــي التــي تعــزز منظومــة الحقــوق والحساســية
الجندريــة وتجــرم التمييــز ،غيــاب اإلرادة السياســية الحقيقيــة
لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين ،ومشــكلة البيئــة
التشــريعية التــي مــا تــزال تمييزيــة لصالــح الذكوريــة.

وخرجــت الجلســتان بعــدد مــن التوصيــات التــي وضعهــا
المشــاركون مــن أبرزهــا العمــل علــى إلغــاء و /أو تعديــل
القوانيــن التمييزيــة التــي تكــرس النمطيــة واألدوار
التقليديــة ،والعمــل مــع الصحفييــن والصحفيــات لتغييــر
اتجاهاتهــم ،وكســر المــوروث األبــوي والتقليــدي الــذي
يشــجع التنميــط واألدوار التقليديــة للرجــل والمــرأة ،وإنشــاء
مرصــد إعالمــي مــن شــأنه رصــد مــا يتعلــق بتنميــط صــورة
المــرأة السياســية فــي وســائل اإلعــام ،وتنظيــم الــدورات
التدريبيــة المتخصصــة بالتغطيــة اإلعالميــة المتوازنــة بيــن
الرجــل السياســي والمــرأة السياســية للصحفييــن وطلبــة
معاهــد وكليــات اإلعــام.

وأشــارت المناقشــات إلــى أن مشــكلة تنميــط صــورة المــرأة
وخاصة السياســية في وســائل اإلعالم ناتج عن عقل الدولة،
وأن هنــاك مزاجيــة لبعــض وســائل اإلعــام فــي تنميــط صــورة
المــرأة السياســية ،وأن المــرأة السياســية ال تنخــرط مثــل الرجــل
السياســي فــي الصالونــات السياســية مثــل انخراطهــا ـ علــى
ســبيل المثــال ـ فــي الصالونــات االجتماعيــة األمــر الــذي يعمل
علــى تقليــص حضورهــا فــي اإلعــام ،وأن هنــاك غيابـ ًا للمــرأة
فــي مواضيــع االقتصــاد والعالقــات الخارجيــة ،وأن اإلعــام
يهتــم بالمــرأة الخارقــة للعــادة وال يهتــم بالمــرأة العاديــة،
وأن اإلعــام يهمــش دور المــرأة وإنجازاتهــا مقابــل تعظيــم
إنجــاز الرجــل السياســي ،وأن النســاء ينتقــدن أنفســهن ،وان
هنــاك تغطيــات إعالميــة تهتــم بمظهــر المــرأة السياســية أو
هفواتهــا أكثــر مــن أدائهــا ومنجزاتهــا.

المقابالت المعمقة ..

ملحــة
وأشــار عــدد مــن المشــاركين-ات بــأن هنالــك ضــرورة
ّ
لخضــوع الممارســين مــن كال الجنســين لمهنــة الصحافــة
واإلعــام لتدريبــات حــول الحساســية المراعيــة لقضايــا النــوع
االجتماعــي.
ـد عدد من
وضمــن مخرجــات المجموعــات النقاشــية المر ّكزة ،أكـ ّ
المشــاركين /ات علــى ضــرورة وجــود سياســات تحريريــة تراعي
مبــادئ حقــوق اإلنســان وتراعــي حساســية النــوع االجتماعــي،
حيــث تتفــق هــذه التوصيــة مــع مــا أوصــت بــه الدراســة التــي
نفذتهــا منظمــة المــرأة العربيــة بعنــوان «المــرأة واإلعــام،»2
حــول ضــرورة تفعيــل دور اإلعــام في تســليط الضــوء على كل
مــا مــن شــأنه تعزيــز الصــورة اإليجابيــة للمــرأة ودحــض الصــورة
النمطيــة المعتــادة وعلــى كافــة األصعــدة وضمــن مختلــف
القطاعــات مــن خــال تبنــي سياســات ومنهجيــات تدعــم
وتراعــي فروقــات النــوع االجتماعــي المختلفــة.
 2منظمــة المــرأة العربيــة ،المــرأة واالعــام :اعمــال ورشــة العمــل التــي عقــدت
بالقاهــرة فــي  28-29مايــو  ،2005تحريــر عــا أبــو زيــد ،القاهــرة .2006 ،متوفــر علــى
الرابــط التالــي
][http://www.arabwomenorg.org/PublicationDetails.aspx?ID=2
last
visited 11 October 2020.
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اتفــق سياســيون وسياســيات علــى أن الثقافــة االجتماعيــة
الســائدة تســهم إلــى حــد كبيــر فــي ترميــم صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام.
ونبهت المقابالت المعمقة التي نفذتها الدراسة إلى ثقافة
المجتمــع التــي تفــرض نفســها علــى تغطيــة وســائل اإلعــام،
وال يظهــر اإلعالميــون بمــا فيهــم اإلعالميــات اهتمام ـ ًا كبيــر ًا
بقضايــا المــرأة وكأنهــم غيــر معنييــن بمشــاركتها السياســية.
وأظهــرت المقابــات التــي أجريــت مــع تســع شــخصيات مــن
بينهــم وزيــرات ووزراء ســابقين ونقابيــات وناشــطات فــي
المجتمــع المدنــي أن اإلعــام فــي ســمته العامــة يكــرس
صــورة المــرأة ربــة المنــزل ،وتبقــى صــورة الرجــل المهيمــن.
وتلخصــت أبــرز مؤشــرات واســتنتاجات المقابــات المعمقــة
فــي  3مؤشــرات واســتنتاجات أخــرى وهــي« :تمكيــن المــرأة
السياســية بالمهــارات المعرفيــة والتقنيــة الالزمــة للتعامــل
مــع اإلعــام والوصــول إلــى المعلومــات»« ،مســألة المــرأة
ضــد المــرأة» ،و»الخشــية مــن موقــف المجتمــع فــي التمييــز
والتحريــض تجــاه المــرأة السياســية».
وفــي النهايــة ينبغــي القــول أن مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن ســيعمل علــى إعــداد دراســة رصديــة فــي محتــوى
وســائل اإلعــام المحليــة تتنــاول نفــس موضوع هذه الدراســة،
وســتعتبر اســتكماالً لمشــروع هذه الدراســة ،لكن جاء التفضيل
علــى وضعهــا منفصلــة لمــا تتطلبــه مــن وقــت طويل ال يســمح
بدمجهــا وتضمينهــا.

الرصــد اإلعالمــي لنمطيــة صــورة مشــاركة المــرأة
السياســية فــي وســائل اإلعــام ..
يعتقــد الباحثــون أن عمليــة الرصــد اإلعالمــي لنمطيــة صــورة
مشــاركة المــرأة السياســية فــي وســائل اإلعــام خرجت بعدد
مــن المؤشــرات والنتائــج الالفتــة التــي يمكــن مناقشــتها
ودراســتها ،مــن بينهــا أن «التنميــط اإلعالمــي للسياســيين»
ال يقــع علــى المــرأة السياســية فحســب بــل أيضـ ًا علــى الرجــل
السياســي ،ولكــن؛ وبالنظــر إلــى بعــض نتائــج الرصــد ،يجــد
المطلــع أن تنميــط المــرأة السياســية يأتــي بشــكل أبــرز مــن
تنميــط الرجــل السياســي.

التوصيات ..
توصيات المشاركين /ات لمناقشات العصف الذهني:
تمكــن المشــاركون فــي الجلســة مــن وضــع ســتة توصيــات
تلخصــت علــى النحــو التالــي:
•تطويــر قائمــة مرجعيــة بأســماء نســاء «خبيــرات»
يمكــن لإلعــام اعتبارهــن مصــادر معلومــات ويســتند
إلــى آرائهــن فــي التغطيــات /المقابــات /التقاريــر/
القصــص الصحفيــة.
•رفــع وعــي المجتمــع مــن خــال حمــات تعــزز مفاهيــم
العدالــة والمســاواة وتنبــذ الكراهيــة والتمييــز
وتمتنــع عــن تكريــس النمطيــة.
•تطويــر دليــل مرجعــي يوضــح صــور وأشــكال التنميــط
اإلعالمــي للمــرأة السياســية فــي وســائل اإلعــام.
•تدويــن بطــوالت ونجاحــات المــرأة األردنيــة عبــر
الســنوات ومشــاركتها مــع الصحفييــن والصحفيــات
ليتــم تســليط الضــوء عليهــا.
•ســن قانــون لنبــذ خطــاب الكراهيــة والتمييــز يتــم
اقتراحــه مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي.
•تأســيس مرصــد لرصــد خطــاب الكراهيــة والتمييــز ضــد
النســاء فــي اإلعــام مــع االخذ بعين االعتبار مؤشــرات
ومعاييــر المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

توصيات المقابالت المعمقة:
تمكــن الباحثــون مــن اســتخالص  6توصيــات مــن المقابــات
المعمقــة علــى النحــو التالــي:
•تنظيــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة للصحفييــن/
ات فــي قضايــا المــرأة بشــكل عــام ،والمشــاركة
السياســية للمــرأة بشــكل خــاص.
•تمكيــن المــرأة السياســية فــي كيفيــة التعامــل مــع
اإلعــام والتواصــل معــه ،وبنــاء خطــاب إعالمــي واضح،
وتوعيتهــا فــي الجوانــب القانونيــة والتشــريعية،
وآليــات امتــاك والوصــول إلــى المعلومــة.
•العمــل علــى إيجــاد اســتراتيجية وطنيــة جــادة تضمــن
منظومــة قيميــة للحــد مــن التنميــط الســلبي لصــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام.
•الدعــوة إلــى تعديــل التشــريعات والقوانيــن التــي
تتضمــن تمييــزا وتنميطــا للمــرأة وانتقاصــا مــن دورهــا
ومكانتهــا فــي المجتمــع.

•العمــل علــى جمــع وتوثيــق كافــة أشــكال اإلحصــاءات
المتعلقــة بمشــاركة المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار
والعمــل و /أو النشــاط السياســي.
•دعــوة مؤسســات اإلعــام لتدريــب صحافييهــا علــى
كيفيــة تغطيــة قضايــا المــرأة ورفــع حساســيتهم
لقضايــا الجنــدر.

توصيات استطالع الرأي
•إجــراء مســح كمــي ونوعــي لألنشــطة التدريبيــة
لإلعالمييــن واإلعالميــات فــي قضايــا حقــوق اإلنســان،
وخاصــة مــا يتعلــق بالمــرأة وحساســية النــوع
االجتماعــي ،والجهــات التــي نفذتهــا ،واألثــر المترتــب
عنهــا فــي الممارســة العمليــة.
•االهتمــام بزيــادة تنظيــم دورات تدريــب نوعيــة
متخصصــة للصحفييــن /ات فــي التالــي:
•حقوق المرأة؛
•المساواة بين الرجال والنساء؛
•الجندر (النوع االجتماعي)؛
•القواعــد المهنيــة للمســاواة بيــن صــورة
المــرأة السياســية وصــورة الرجــل السياســي
فــي العمــل اإلعالمــي.
•تنظيــم األنشــطة والحمــات التوعويــة للصحفييــن
فــي مســألة «المشــاركة السياســية للمــرأة».
•حــث ودعــوة مؤسســات اإلعــام لوضــع التغطيــة
المتوازنــة للرجــال والنســاء لكــوادر العمــل الصحفــي
الذيــن يعملــون لديهــا.
•حث ودعوة مؤسسات اإلعالم على التالي:
•تعميــم مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة
معلنــة تضــع شــروط ًا لمراعــاة و /أو إدمــاج
معاييــر حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات
الصحفيــة بشــكل عــام ،وتغطيــة المشــاركة
السياســية للمــرأة بشــكل خــاص.
•توفيــر الصحفييــن /ات المتخصصيــن /ات فــي
تغطيــة قضايــا وشــؤون المــرأة.
•منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة
فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،أو فــي أي مياديــن أخــرى.

توصيات الرصد اإلعالمي
يوصــي الباحثــون بإجــراء دراســة خاصــة للرصــد اإلعالمــي
لنمطيــة صــورة مشــاركة المــرأة السياســية علــى عينــة
واســعة مــن وســائل اإلعــام ،علــى عينــة واســعة أيض ـ ًا مــن
الشــخصيات السياســية المدروســة ذكــور ًا وإناثــاً ،وذلــك
بهــدف الخــروج بنتائــج أكثــر دقــة ،وبمعطيــات أوســع مــن
تلــك التــي خرجــت بهــا التجربــة الرصديــة المخصصــة لهــذه
الدراســة.
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مقدمة

أجــرت الدراســة جلســتا عصــف ذهنــي مركــزة األولــى
اســتهدفت إعالمييــن وإعالميــات وحضرهــا حقوقيــون،
والثانيــة اســتهدفت أصحــاب المصلحــة فــي مســألة الجندرية
بشــكل عــام وشــارك فيهــا أعضــاء فــي مجلــس النــواب
ذكــور ًا وإناثـ ًا ونشــطاء وناشــطات حزبيــون /ات ،وتــا جلســتي
العصــف الذهنــي مقابــات معمقــة مــع  9شــخصيات تمتعــت
بتجــارب سياســية وخبــرات حقوقيــة فــي مجــال حقــوق
المــرأة.
يوفــر هــذا الفصــل مــا خرجــت بــه أداتــي العصــف الذهنــي
والمقابالت المعمقة من خالصات واســتنتاجات يمكن القول
أنهــا تنســجم مــع منهجيــة الدراســة وأهدافهــا ،وينســجم
بعضهــا ببعــض فــي العديــد مــن الخالصــات والمؤشــرات،
وقــد تــوزع الفصــل علــى قســمين جــاء توزيعهمــا بمراعــاة
الســياق العــام للدراســة ،إذ وضــع البحــث فــي نقاشــات
جلســتي العصــف الذهنــي فــي القســم األول مــن الفصــل،
ـال،
ثــم اللقــاءات المعمقــة فــي القســم الثانــي بشــكل متتـ ٍ
ويتضمــن كل قســم علــى أبــرز المؤشــرات واالســتنتاجات
والتعليقــات والتوصيــات.
وقــد تمحــورت نقاشــات جلســتي العصــف الذهنــي فــي
تفاصيلهــا بعــدد مــن الموضوعــات والمؤشــرات التــي تــم
تصنيفهــا كل علــى حــدة ،وتــم فــرز تعليقــات المشــاركين/
ات حســب كل مؤشــر ،وبالنتيجــة خرجــت نقاشــات الجلســة
األولــى بـــ  7مؤشــرات ،والثانيــة بـــ  4مؤشــرات ،وقــد تشــابهت
مؤشــرات الجلســتين إلــى حــد بعيــد فيمــا بينهــا ،وتلخصــت
عنــد دمجهــا فــي  8مؤشــرات علــى النحــو التالــي:
•ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا
بمســألة «الجنــدر».
•الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة
والتمييــز ضــد المــرأة.
•غيــاب السياســات التحريريــة أو مدونــات الســلوك
المهنــي التــي تعــزز منظومــة الحقــوق والحساســية
الجندريــة وتجــرم التمييــز.
•غيــاب المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار داخــل
المؤسســات اإلعالميــة يعــزز مــن تنميــط صــورة
مشــاركتها فــي السياســة.
•غيــاب اإلرادة السياســية الحقيقيــة لتحقيــق العدالــة
والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة.
•البيئة التشريعية ما تزال تمييزية لصالح الذكورية.
•مســألة تنميــط صــورة المــرأة السياســية مقابــل الرجــل
السياســي فــي وســائل اإلعــام موجــودة وعلــى
نطــاق واســع.
•األيدولوجيــة اإلعالميــة تتحكــم فــي عالقــة الوســيلة
مــع السياســي ســواء كان ذكــرا أو أنثــى.

وتلخصــت أبــرز مؤشــرات واســتنتاجات المقابــات المعمقــة
فــي  5مؤشــرات واســتنتاجات ،يلتقــي مؤشــرين اثنيــن منهــا
مــع مــا ورد مــن مؤشــرات فــي جلســتي العصــف الذهنــي،
وهمــا« :الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة
والتمييــز ضــد المــرأة فــي وســائل اإلعــام» و»ضعــف
مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا بمســألة الجنــدر»،
فيمــا ســجلت  3مؤشــرات واســتنتاجات أخــرى وهــي:
•تمكيــن المــرأة السياســية بالمهــارات المعرفيــة
والتقنيــة الالزمــة للتعامــل مــع اإلعــام والوصــول
إلــى المعلومــات.
•مسألة «المرأة ضد المرأة».
•الخشــية مــن موقــف المجتمع فــي التمييز والتحريض
تجاه المرأة السياســية.
وإلــى جانــب المؤشــرات واالســتنتاجات التــي خرجــت بهــا
أداتــي العصــف الذهنــي والمقابــات المعمقــة وبلــغ
عددهــا  11مؤشــر ًا ،فقــد تقاطعــت العديــد مــن التوصيــات
فــي جلســتي العصــف الذهنــي والمقابــات ،وتــدور غالبيــة
التوصيــات ســواء التــي عرضهــا المشــاركون /ات في العصف
الذهنــي أو تلــك التــي اســتخلصها الباحثــون مــن المقابــات
المعمقــة فــي فلــك تدريــب الصحفييــن والصحفيــات علــى
التغطيــة المتوازنــة ومراعــاة الحساســية الجندريــة إلــى
جانــب تمكيــن المــرأة السياســية علــى التعامــل مــع وســائل
اإلعــام ،وذلــك كلــه نعرضــه علــى النحــو التالــي:
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لقــد أظهــرت جلســتا العصــف الذهنــي أن تنميــط صــورة
المــرأة فــي وســائل اإلعــام يحــدث بشــكل واســع ،فتقــدم
المــرأة السياســية بشــكل مختلــف عــن الرجــل السياســي.
وأعــاد كثيــر مــن المتحدثيــن والمتحدثــات فــي الجلســتين
التنميــط إلــى الثقافــة المجتمعيــة الســائدة ،وانتقالهــا إلــى
اإلعالمييــن واإلعالميــات علــى حســاب المعاييــر المهنيــة
والحقوقيــة.

وأكــد المشــاركون والمشــاركات مــن اإلعالمييــن /ات وأصحاب
المصلحــة سياســيين /سياســيات /برلمانيــات وبرلمانييــن/
ونقابييــن ونقابيــات غيــاب أو ضعــف السياســات التحريريــة
فــي المؤسســات اإلعالميــة ومدونــات الســلوك المهنــي
التــي تضمــن تقديــم رســالة صحفيــة تبتعــد عــن التمييــز
وتراعــي الحساســيات الجندريــة.
جلســتا العصــف الذهنــي التــي عقــدت بتاريخــي  22ـ
 29/2/2020نوهتــا بوجــود تشــريعات تمييزيــة لصالــح الرجــل
علــى حســاب المــرأة مبينــة إلــى أن قضيــة النســاء ليســت
قضيــة حاضــرة عنــد الدولــة ،ويمكــن التخلــي عنهــا.
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وتوصلــت المناقشــات إلــى تركيــز العديــد مــن وســائل اإلعــام
علــى هفــوات وزالت المــرأة السياســية أكثــر مــن الرجــل ،فــإن
خطــأ المــرأة يعــم وال يغتفــر ،وخطــأ الرجــل السياســي ُيخــص
ويغتفــر.
وخلصــت بعــض المالحظــات إلــى أن حالــة التنميــط الســائدة
تعكــس الخطــاب المهيمــن فــي الدولــة ،موضحــة أن الخطــاب
المهيمــن طــارد للنســاء باعتبارهــا متعديــة علــى فضــاء
الشــأن العالــم الــذي أقرتــه ذكوريــة الرجــل.
وينبغــي القــول أن جلســتي العصــف الذهنــي التــي نظمهــا
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ووضــع لهــا منهجيــة علميــة
وأســئلة مرجعيــة يمكــن االطــاع عليهــا فــي الملحــق رقــم
( ،)1ســعت إلــى االســتماع إلجابــات مباشــرة مــن مجموعــة
اإلعالمييــن واإلعالميــات ،وكــذا األمــر مــن أصحــاب المصلحــة
المنخرطيــن بالشــأن العــام ويســتطيعون أن يقدمــوا إضاءات
تغنــي فرضيــة الدراســة ،وقــد خرجــت كل جلســة باتجاهــات
ومؤشــرات واضحــة تواءمــت مــع فرضيــة الدراســة وأهدافها
ومحاورهــا.
وتوزعــت مناقشــات الجلســتين علــى أربعــة محــاور رئيســية
كالتالــي:
المحــور األول :مناقشــة عامــة لمســألة «الجنــدر» فــي
وســائل اإلعــام المحليــة.
المحــور الثانــي :مناقشــة مواقــف وانطباعــات المنخرطيــن
فــي العمــل السياســي أو النقابــي والحزبــي لمســألة
التنميــط اإلعالمــي لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي األردن.
المحــور الثالــث :مناقشــة المعالجــات والحلــول التــي مــن
شــأنها تعزيــز التــوازن الجنــدري فــي التغطيــات اإلعالميــة
مــن حيــث المشــاركة السياســية.
المحــور الرابــع :مناقشــة التشــريعات وعالقتهــا بمســألة
«التنميــط اإلعالمــي» ،خاصــة مــا يتعلــق بالتنميــط اإلعالمــي
للمــرأة فــي األردن.
لقــد أظهــرت مناقشــات العصــف الذهنــي فــي الجلســتين أن
تنميــط صــورة المــرأة فــي وســائل اإلعــام موجــود بشــكل
واســع ويعمــل علــى تصويــر المــرأة السياســية بشــكل
مختلــف عــن الرجــل السياســي ،وأن لهــذا التنميــط عــدد ًا مــن
األســباب مــن أبرزهــا ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن
ذكــورا وإناثــا بمســألة «الجنــدر» ،ودور الثقافــة المجتمعيــة
الســائدة فــي التمييــز ضــد المــرأة بشــكل عــام ،وغيــاب
السياســات التحريريــة أو مدونــات الســلوك المهنــي التــي
تعــزز منظومــة الحقــوق والحساســية الجندريــة وتجــرم
التمييــز ،غيــاب اإلرادة السياســية الحقيقيــة لتحقيــق العدالــة
والمســاواة بيــن الجنســين ،ومشــكلة البيئــة التشــريعية التي
مــا تــزال تمييزيــة لصالــح الذكوريــة.
ذهبــت بعــض آراء المشــاركين-ات فــي المناقشــات إلــى أن
اإلعــام يهمــش دور المــرأة السياســية ويهتــم بمظهرهــا
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أكثــر مــن أدائهــا ومنجزاتهــا ،مقابــل تعظيــم إنجــازات الرجــل
السياســي ،وأن هنــاك أســباب وعوامــل تســهم فــي هــذا
التهميــش والتمييــز ،ومنهــا اهتمــام بعــض وســائل اإلعــام
بالمــرأة الخارقــة للعــادة مقابــل غيــاب االهتمــام بالمــرأة
العاديــة؛ وأن المــرأة السياســية تتواجــد وتنشــط فــي
الصالونــات االجتماعيــة ،أكثــر مــن تواجدهــا ونشــاطها فــي
الصالونــات السياســية ،األمــر الــذي قــد يضعــف حضورهــا
فــي اإلعــام.
لقــد أشــار عــدد مــن المشــاركين-ات بــأن هنالــك ضــرورة
ملحــة لخضــوع الممارســين مــن كال الجنســين لمهنــة
ّ
الصحافــة واإلعــام لتدريبــات حــول الحساســية المراعيــة
لقضايــا النــوع االجتماعــي ،حيــث تــم اســتخدام مصطلحــات
عديــدة حــول هــذه القضيــة ،كان أبرزهــا مصطلــح «غيــاب
الحساســية الجندريــة» ،ويمكــن أن يفســر ذلــك بالرجــوع
إلــى نظريــة «حــارس البوابــة» ونظريــة «الغــرس الثقافــي»
ومــا تطرحــه تلــك النظريــات بــأن مــا يقــوم بنقلــه الصحفــي
واإلعالمــي يعكــس بالضــرورة مواقــف أيدولوجيــة مســبقة،
تحتمــل إيجابيــات لصالــح فئــات علــى حســاب فئــات أخــرى،
كمــا أن مــرور الرســائل اإلعالميــة بمراحــل قبــل صدورهــا
إلــى الجمهــور وتغييبهــا لمراعــاة قضايــا النــوع االجتماعــي
إنمــا يــدل بالضــرورة علــى التصــورات الذهنيــة والمرجعيــات
الثقافيــة واأليديولوجيــة التــي تعكــس رؤيــة ومنظــور
الشــخص أو المجموعــة المســؤولة عــن المحتــوى الــذي تــم
تقديمــه للجمهــور.
ـد عــدد
وضمــن مخرجــات المجموعــات النقاشــية المر ّكــزة ،أكـ ّ
مــن المشــاركين /ات علــى ضــرورة وجــود سياســات تحريريــة
تراعــي مبــادئ حقــوق اإلنســان وتراعــي حساســية النــوع
االجتماعــي ،حيــث تتفــق هــذه التوصيــة مــع مــا أوصــت بــه
الدراســة التــي نفذتهــا منظمــة المــرأة العربيــة بعنــوان
«المــرأة واإلعــام فــي ضــوء المتغيــرات الراهنــة» ،حــول
ضــرورة تفعيــل دور اإلعــام فــي تســليط الضــوء علــى كل
مــا شــأنه تعزيــز الصــورة اإليجابيــة للمــرأة ودحــض الصــورة
النمطيــة المعتــادة وعلــى كافــة األصعــدة وضمــن مختلــف
القطاعــات مــن خــال تبنــي سياســات ومنهجيــات تدعــم
وتراعــي فروقــات النــوع االجتماعــي المختلفــة.
لقــد أكــد غالبيــة المشــاركين /ات فــي المجموعات النقاشــية
أن مناهــج التعليــم فــي كليــات ومعاهــد اإلعــام تمييزيــة
وال تدعــم حقــوق المــرأة وتمكينهــا ،وبالتالــي يوجــد حاجــة
لمراجعــة المناهــج فــي المــدارس والجامعــات لتعديلهــا.
وخرجــت الجلســتان بعــدد مــن التوصيــات التــي وضعهــا
المشــاركون مــن أبرزهــا العمــل علــى إلغــاء و /أو تعديــل
القوانيــن التمييزيــة التــي تكــرس النمطيــة واألدوار
التقليديــة ،والعمــل مــع الصحفييــن والصحفيــات لتغييــر
اتجاهاتهــم ،وكســر المــوروث األبــوي والتقليــدي الــذي
يشــجع التنميــط واألدوار التقليديــة للرجــل والمــرأة ،وإنشــاء
مرصــد إعالمــي مــن شــأنه رصــد مــا يتعلــق بتنميــط صــورة

المــرأة السياســية فــي وســائل اإلعــام ،وتنظيــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة بالتغطيــة اإلعالميــة المتوازنــة بيــن الرجــل
السياســي والمــرأة السياســية للصحفييــن وطلبــة معاهــد وكليــات اإلعــام.
وينبغــي القــول أن المؤشــرات التــي ولدتهــا النقاشــات تتناغــم إلــى حــد كبيــر مــع محــاور الدراســة األربعــة التــي عرجنــا علــى
ذكرهــا أعــاه ،كمــا ينبغــي القــول أن اســتنتاجات ومؤشــرات اإلجابــة علــى االستفســارات التــي طرحــت فــي الجلســتين جــاءت
متشــابهة إلــى حــد بعيــد مــع بعضهــا البعــض ،وتؤيــد بعضهــا بعضـاً ،ونــادر ًا مــا خلــت مــن فروقــات بســيطة فــي وجهــات النظــر،
واألمــر كذلــك ينطبــق علــى التوصيــات التــي خرجــت بهــا الجلســتان وجــاءت متشــابهة فــي عــدد وافــر منهــا.
أخيــر ًا يتضمــن هــذا الفصــل علــى أبــرز تعليقــات المشــاركين فــي الجلســتين األولــى والثانيــة ،لــكل جلســة مؤشــراتها وتوصياتهــا،
وذلــك علــى النحــو التالــي:

جلسة العصف الذهني األولى المخصصة لإلعالميين واإلعالميات:
ناقشــت جلســة العصــف الذهنــي األولــى المخصصــة
لإلعالمييــن واإلعالميــات وحضرهــا حقوقيــون ،وكمــا ورد
فــي المقدمــة أعــاه ،أربعــة محــاور هــي :معــارف ومهــارات
الصحفييــن /ات فــي مســألة الجنــدر ،مواقــف وانطباعــات
الصحفييــن بمســألة الجنــدر والتنميــط اإلعالمــي لمشــاركة
المــرأة السياســية ،عالقــة التشــريعات فــي التمييــز الجندري،
مــع ضــرورة التنبيــه إلــى أن عناويــن المحــاور واالستفســارات
التــي عرضتهــا الجلســة علــى المشــاركين عكســت مــا ورد
مــن استفســارات فــي اســتطالع الــرأي واللقــاءات المعمقــة،
وتتوفــر أســماء اإلعالمييــن واإلعالميــات الذيــن حضــروا
الجلســة وشــاركوا فــي نقاشــاتها فــي الملحــق رقــم ()2
ضمــن ملحقــات الدراســة.
وبالعــودة إلــى أبــرز نتائــج المناقشــات ضمــن المجموعــات
النقاشــية المر ّكــزة حــول قضايــا النــوع االجتماعــي ضمــن
العمــل اإلعالمــي ،نجــد أن المشــاركين وضعــوا أفــكار ًا
وتصــورات مــن الممكــن أن تنطبــق مــع «نظريــة ترتيــب
األولويــات» ،ومــا تتضمنــه مــن أن القائــم بعمليــة االتصــال
والتواصــل مــع الجمهــور يقــوم بمحاولــة ترتيــب اهتمامــات
الجمهــور وفقـ ًا للقضايــا التــي تتناســب وتوجهاتــه الفرديــة،
أو بمــا يوافــق أيديولوجيــا المؤسســة اإلعالميــة فــي كثيــر
مــن األحيــان.
وقــد أكــد غالبيــة المشــاركين مــن الصحفييــن والصحفيــات
علــى أنــه ال توجــد سياســات تحريريــة أو مدونــات ســلوك
مهنيــة تعــزز مبــادئ حقــوق اإلنســان وتعالــج مســألة
الحساســية الجندريــة ،كمــا ال توجــد سياســات تضــع قواعــد
تكفــل عــدم التمييــز أو ضمــان مبــادئ العدالــة والمســاواة،
ويرجــع االهتمــام بتضميــن الجنــدر فــي المــواد الصحفيــة
لعوامــل شــخصية نابعــة مــن الصحفــي أو الصحفيــة ،كمــا
تســاءل البعــض عــن رؤيــة المؤسســات واإلدارات التحريريــة.
إحــدى النقــاط التي ناقشــها المشــاركون /ات مــن الصحفيين
هــي غيــاب وجــود توزيــع عــادل للمصــادر التــي يتــم تناولهــا
فــي المــواد الصحفيــة واإلعالميــة ،وقــد أكــد البعــض أن
هــذا راجــع لصعوبــة الوصــول للمصــدر المــرأة فــي حيــن
أن المصــدر الرجــل متوفــر أكثــر ويســتطيع التواجــد ســريعا

كضيــف ،كمــا أكــد البعــض أن عــدد المصــادر مــن النســاء أقــل
منهــا مــن المصــادر مــن الرجــال نظــرا لقلــة العــدد مــن الخبــراء
أو السياســيين مــن النســاء ،لكــن البعــض اآلخــر أوضــح أن
هنــاك قطاعــات مختلفــة تتوفــر فيهــا النســاء كمصــدر ولكــن
ال يتــم اعتمادهــم كمصــادر ،وقــد يرجــع ذلــك الــى أســباب
شــخصية مــن المصــدر نفســه والتــي تتمثــل بعــدم الرغبــة
فــي الظهــور ،أو ألســباب شــخصية مــن قبــل الصحفــي الــذي
قــد يبنــى عالقــات صداقــة مــع مصــادر معينــة وبالتالــي يكــرر
الرجــوع إليهــا ،كمــا ذكــر البعــض مــن أن قوائــم المصــادر التي
يتناولهــا الصحفيــون ذكــورا وإناثــا قديمــة وتحتــاج لتحديــث،
وبالتالــي ال يوجــد فيهــا مصــادر مــن النســاء بالشــكل الكافي،
وبالتالــي فــإن موضــوع إدراج مصــدر مــن النســاء هــو مرجعــة
شــخصي ويعتمــد الــى أي درجــة يرغــب الصحفــي فــي
العمــل والبحــث.
ومــن ناحيــة التشــريع؛ أكــد البعــض بــأن الواقــع التشــريعي
والمتمثــل بالقوانيــن والتشــريعات مــازال قاصــرا عــن تحقيــق
العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين ،وأن هنــاك قوانيــن مثــل
قانــون الجنســية وقانــون االنتخــاب وغيرهــا تميــز ضــد المــرأة،
وبالتالــي فــإن مــا يقدمــه اإلعــام مــن تمييــز ونمطيــة مــا
هــو إال امتــداد للواقــع المعــاش التمييــزي ،كمــا أكــد البعــض
أن المناهــج المدرســية فيهــا تنميــط ،وال بــد مــن إعــادة النظــر
فيهــا وتعديلهــا لتؤكــد علــى مبــادئ المســاواة والعدالــة
بيــن الجنســين.
وينبغــي القــول أن الكثيــر من آراء المشــاركين من اإلعالميين
واإلعالميــات وتوصياتهــم قــد التقــت مــع آراء المشــاركين
فــي جلســة النقــاش الثانيــة ألصحــاب المصلحــة.
وتاليــ ًا أبــرز نقــاط ومؤشــرات مناقشــات الجلســة األولــى
وتوصياتهــا ،نوردهــا علــى النحــو التالــي:

ً
أوال :أبــرز نقــاط ومؤشــرات مناقشــات الجلســة
األولــى :
تلخصــت أبــرز مؤشــرات واســتنتاجات جلســة النقــاش األولــى
المخصصــة لإلعالمييــن فــي  7مؤشــرات واســتنتاجات نعرضها
علــى النحــو التالــي:
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المؤشــر األول :ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن
ذكــورا وإناثــا بمســألة «الجنــدر»:
أكــد غالبيــة المشــاركين وجــود ضعــف بمعــارف الصحفييــن
ذكــورا وإناثــا فيمــا يتعلــق بمســألة الجنــدر ،وبالتالــي ال
يوجــد لديهــم المعــارف والمهــارات الكافيــة إلنتــاج محتــوى
صحفــي /إعالمــي ذا حساســية جندريــة ،وهــو مــا ذهــب
إليــه مديــر التحريــر فــي صحيفــة الــرأي عبدالكريــم الوحــش
بالقــول« :الصحفيــون امكانياتهــم ضعيفــة ومحــدودة،
ثقافــة حقــوق االنســان تــرف ،تحــاول تحــاور الصحفــي فــي
الجنــدر ،بقلــك مــش فاهــم ،وبفهــم الجنــدر زي مــا بــده،
وبصيــر يقلــك الجنــدر تمويــل أجنبــي» .بينما أشــار مديــر تحرير
الموقــع اإللكترونــي لجريــدة الغــد نــور الديــن الخمايســة
إلــى «وجــود صحفييــن ال يعرفــون مــا هــو الجنــدر» ،مؤكــدا
علــى «وجــود تقصيــر فــي تدريــب الداخليــن الجــدد لإلعــام
علــى هــذه القضيــة» ،ومشــيرا إلــى أن « 20إلــى  30%مــن
الصحفييــن الذيــن تلقــوا تدريبــات علــى الجنــدر يعرفــون
موضوعــه وأهميتــه وخصوصيتــه وكيفيــة التعامــل معــه».
فيمــا أشــارت اإلعالميــة سوســن زايدة إلى مــا وصفته «غياب
الحساســية الجندريــة عنــد الصحفييــن والصحفيــات» ،مشــيرة
إلــى أن «لذلــك أســباب عديــدة منهــا غيــاب المفاهيــم ،وربما
بســبب آليــة عمــل المؤسســات اإلعالميــة نفســها ،أو بســبب
قناعــات الصحفييــن أنفســهم ،والســبب األبــرز هــو الخلفيــة
الثقافيــة للصحفييــن ،والمجتمــع الذكــوري الــذي يســتخف
بأهميــة الحساســية الجندريــة» ،كمــا طالــب المستشــار
اإلعالمــي لشــبكة أريــج للصحافــة االســتقصائية ســعد حتــر
إلــى مــا أســماه «إحــداث تغييــر فــي وســائل اإلعــام بالبحــث
عــن إعالمييــن أكفــاء لديهــم القــدرة علــى معالجــة قضايــا
الجنــدر».

المؤشــر الثانــي :الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز
الذكوريــة والتمييــز ضــد المــرأة:
أرجــع الغالبيــة مــن المشــاركين غيــاب الحساســية الجندريــة
لعالقتــه بالخلفيــة الثقافيــة للصحفــي أو الصحفيــة ،وأن
الصحفــي مــا هــو إال انعــكاس لبيئتــه ومجتمعــه ،ومازالــت
العقليــة التمييزيــة والذكوريــة تســيطر علــى الكثيريــن،
وأن المناهــج التعليميــة تتضمــن علــى صــور نمطيــة وال
بــد مــن إعــادة النظــر فيهــا وتعديلهــا لتؤكــد علــى مبــادئ
المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين .وبالتالــي يظهــر التنميط
فــي وســائل اإلعــام والــذي هــو رســم أدوار للرجــال،
وأدوار للنســاء .كمــا أن للتنميــط عالقــة باختيــار ومعالجــة
وتنــاول الموضوعــات التــي تعــزز األدوار التقليديــة .ومــن
ذلــك مــا ذهبــت إليــه إلعالميــة فــي راديــو فــرح النــاس هبــة
جوهــر بالقــول« :عــدد كبيــر مــن الصحفييــن ربطــوا موضــوع
األبويــة بــاألب ،مــا فــي فهــم ،مــش قــارئ ،هنــاك شــيطنة
للمشــهد مــن الصحفييــن» ،وعلقــت أيضــ ًا بقولهــا «عشــاء
يكــون فيــه نميمــة سياســية ،الصحفــي الذكــر يكــون موجــود،
وبالتالــي يحصــل علــى ســبق صحفــي ويلمــع ،الصحفيــة غيــر
حاضــرة فــي األماكــن الخاصــة والمــزارع» .وكمــا ذهبــت إليــه
المحاميــة والناشــطة الحقوقيــة هالــة عاهــد «حاولنــا نعمــل
تدريبــات للصحفييــن والصحفيــات حــول الجنــدر ،هوجمنــا،
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انتــو بدكــم حقــوق المثلييــن ،وتلغــوا األدوار ،وبدكــم الرجــل
ينجــب!» ،وأيضــ ًا كمــا ذهبــت إليــه القانونيــة والخبيــرة فــي
الجنــدر سوســن غرايبــة بــأن «العقليــة الذكوريــة عنــد النســاء،
وليــس فقــط عنــد الرجــال ،تتشــرب هــذا المــوروث مــن هــي
طفلــة ،وتعيــد إنتاجــه» .وهــو مــا ذهــب إليــه أيضــ ًا مديــر
التحريــر بصحيفــة الــرأي عبدالكريــم الوحــش بالقــول «يوجــد
اعتقــاد بــأن المــرأة تصلــح للحديــث عــن قضايــا المــرأة ... ،هــذا
متعمــد ،فيســتغرب النــاس عندمــا تكتــب المــرأة فــي الشــأن
السياســي».
وبحســب اإلعالميــة ســهير جــرادات فــإن «التمييــز ال يوجــد
فــي السيســتم وانمــا يظهــر التمييــز بســبب طبيعــة
االشــخاص ،كمــا ان الصحفييــن والصحفيــات يلجــؤون الــى
التنميــط ،وهــم أكثــر مــن يعكســون تخلــف المجتمــع».

المؤشــر الثالــث :غيــاب السياســات التحريريــة أو
مدونــات الســلوك المهنــي التــي تعــزز منظومــة
الحقــوق والحساســية الجندريــة وتجــرم التمييــز:
أكــد غالبيــة المشــاركين فــي مجموعــة النقــاش أنــه ال يوجــد
سياســات تحريريــة أو مدونــات ســلوك تعــزز مبــادئ حقــوق
اإلنســان والحساســية الجندريــة ،كمــا ال توجــد سياســات
تضــع قواعــد تكفــل عــدم التمييــز أو ضمــان مبــادئ العدالــة
والمســاواة ،ويرجــع االهتمــام بتضميــن الجنــدر فــي
المــواد الصحفيــة لعوامــل شــخصية نابعــة مــن الصحفــي
أو الصحفيــة ،كمــا تســاءل البعــض عــن رؤيــة المؤسســات
واإلدارات التحريريــة ،وناقــش المشــاركون ســؤال هــل تقــود
وســائل اإلعــام المشــهد أو الــرأي العــام أم تنقــاد وراء
تحقيــق مبيعــات ومشــاهدات أكثــر ،وقــد أكــد البعــض أن
المؤسســات اإلعالميــة تنقــاد وال تقــود المشــهد بعكــس
المفــروض .وهــو مــا ذهبــت إليــه المحاميــة الحقوقيــة هالــة
عاهــد «األمــور متروكــة لمفاهيــم الصحفييــن والصحفيــات،
وال يوجــد سياســات واضحــة أو ضوابــط تحريريــة».
أحــد النقــاط التــي تطــرق لهــا المشــاركون والمشــاركات
هــي غيــاب توزيــع عــادل للمصــادر التــي يتــم تناولهــا فــي
المــواد الصحفيــة واإلعالميــة ،وقــد أكــد البعــض أن هــذا راجــع
لصعوبــة الوصــول للمصــدر (المــرأة) ،فــي حيــن أن المصــدر
(الرجــل) متوفــر أكثــر ويســتطيع التواجــد ســريعا كضيــف ،كمــا
أكــد البعــض مــن أن عــدد المصــادر مــن النســاء أقــل منهــا
مــن المصــادر مــن الرجــال نظــرا لقلــة العــدد مــن الخبــراء أو
السياســيين مــن النســاء ،مــن جهــة أخــرى أوضــح البعــض أن
هنــاك عــدد ًا البــأس بــه مــن الخبــراء والسياســيين مــن النســاء
ومــن قطاعــات مختلفــة ولكــن ال يتــم اعتمادهــم كمصــادر،
وقــد يرجــع ذلــك إلــى أســباب شــخصية مــن المصــدر بعــدم
الرغبــة فــي الظهــور ،أو ألســباب شــخصية مــن قبــل الصحفي
الــذي قــد يبنــى عالقــات صداقة مــع مصادر معينــة وبالتالي
يكــرر الرجــوع إليهــا ،كمــا ذكــر البعــض اآلخــر مــن أن قوائــم
المصــادر التــي يتناولهــا الصحفيــون ذكــورا وإناثــا قديمــة
وتحتــاج لتحديــث ،وبالتالــي ال يوجــد فيمــا مصــادر مــن النســاء
بالشــكل الكافــي ،وأن موضــوع إدراج مصــدر مــن النســاء

مــرده شــخصي ويعتمــد علــى أي درجــة يرغــب الصحفــي
فــي العمــل والبحــث عــن مصــادر مــن النســاء.
ومــن جملــة التعليقــات بهــذا الشــأن مــا علقــت بــه اإلعالميــة
فــي راديــو فــرح النــاس هبــة جوهــر بقولهــا «عــدم وجــود
مصــدر ســيدة فــي القطــاع الحكومــي ،ال يوجــد عــدد كاف من
الناطقيــن اإلعالمييــن مــن النســاء ،كلهــم مــن الرجــال» .وتــرى
االعالميــة سوســن زايــده وجــوب تغييــر السياســة التحريريــة،
وتحديــث قوائــم االســماء للمصــادر ،ويجــب اعــادة النظــر
بالتنــوع فــي القضايــا وفــي زوايــا الطــرح فــي المؤسســات
االعالميــة ولــدى الصحفييــن والصحفيــات ،مشــيرة الــى اننــا
كلمــا اتجهنــا الــى التســييس فإننــا نذهــب الــى الذكــر اكثــر،
وكلمــا ذهبنــا الــى القضايــا االنســانية كالتعليــم والصحــة
والقانــون وغيرهــا فســتكون الغلبــة فيهــا للحضور النســائي،
خالصــة للقــول» يجــب تغييــر قواعــد اللعبــة».
كمــا نفــى مديــر تحريــر الموقــع اإللكترونــي لجريــدة الغــد
نــور الديــن الخمايســة وجــود أي سياســة تتعلــق بالجنــدر
فــي مؤسســته يمكنــه تطبيقهــا ،ووافقتــه الصحفيــة
بالجريــدة هديــل غبــون قائلــة «ال توجــد اي سياســة فــي
المؤسســات اإلعالميــة تراعــي الجنــدر» ،وأكــد علــى ذلــك
رئيــس تحريــر موقــع األول نيــوز أســامة الرنتيســي قائــا
«ان معظــم المؤسســات االعالميــة ال توجــد فيهــا سياســات
اعالميــة تتعلــق بقضايــا الجنــدر وتبقــى االمــور مبنيــة علــى
العالقــات الشــخصية فقــط».

المؤشــر الرابــع :غيــاب المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار
داخــل المؤسســات اإلعالميــة يعــزز مــن تنميــط صــورة
مشــاركتها فــي السياســة:
أكــد بعــض المشــاركين أن المتحكــم فــي المشــهد اإلعالمــي
هــو الرجــل ،وبالتالــي يوجــد غيــاب للمــرأة فــي المؤسســات
اإلعالميــة ،وأن أصحــاب القــرار والســلطة هــم مــن الذكــور
الــذي يفرضــون أنماطــا وموروثــات ســلبية وغيــر حساســة
للجنــدر .وهــو مــا ذهبــت إليــه اإلعالميــة فــي راديــو فــرح
النــاس هبــة جوهــر بقولهــا «الصحفيــون هــم نتــاج المجتمــع،
تربــوا عليــه ،ووســائل اإلعــام ال تقــوم بــأي دور رقابــي
توعــوي ،هــي تنســاق وراء المجتمــع ،رؤســاء التحريــر جــزء
مــن منظومــة المجتمــع ويعــززوا نفــس الســياق الموجــود».
غيــاب المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار لــدى مؤسســات
اإلعــام خلــق نمطيــة أخــرى داخــل المؤسســات اإلعالميــة
بحيــث أصبحــت الصحفيــة هــي المعنيــة بقضيــة المــرأة
وتغطيــة أخبارهــا ،فــي حيــن أن الصحفــي الرجــل يغطــي
مواضيــع ذات عالقــة بالشــأن السياســي ،وبالتالــي أصبــح
هنــاك تنميطــ ًا لألعمــال والمواضيــع التــي يتــم تغطيتهــا
مــن قبــل الصحفييــن والصحفيــات بنــاء علــى الجنــدر .وهــو مــا
ذهبــت إليــه الصحفيــة بجريــدة الغــد اليوميــة هديــل غبــون
بقولهــا «المواقــع القياديــة فــي المؤسســات اإلعالميــة
تخلــو مــن النســاء ممــا يجعــل مــن اإلدارات اإلعالميــة غيــر
مبنيــة علــى الجنــدر» .وتؤكــد اإلعالميــة ســهير جــرادات ان

«ربــع اعضــاء نقابــة الصحفييــن مــن النســاء ،إال أن المــرأة ال
تتواجــد فــي مواقــع قياديــة فــي المؤسســات االعالميــة،
ويتــم تجاهــل درجتهــا الوظيفيــة ،ويصبــح وجودهــا احيانــا
كصــورة تزيينيــة فقــط ،ممــا يفقدهــا القــدرة علــى وضــع
السياســات االعالميــة بمــا فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة
بالجنــدر».

المؤشــر الخامس :غياب اإلرادة السياســية الحقيقية
لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن
المرأة:
أكــد بعــض المشــاركين أن قضيــة المــرأة هــي ليســت أولويــة
للدولــة األردنيــة ،وهــي تــرف ،وهــي قضيــة تجميليــة
وليســت ذات أولويــة وطنيــة .وهــو مــا ذهــب إليه المستشــار
اإلعالمــي فــي مؤسســة أريــج للصحافــة االســتقصائية ســعد
حتــر بالقــول «األردن يوقــع علــى مواثيــق دوليــة ،ولكــن
مــا فــي قــرار سياســي لتمكيــن المــرأة» .ووفق ـ ًا للمحاميــة
هالــة عاهــد فــإن «قضيــة النســاء ليســت قضيــة الدولــة
الحاضــرة ،ومــن الســهل تخلــي الدولــة عنهــا».

المؤشــر الســادس :البيئــة التشــريعية مــا تــزال
تمييزيــة لصالــح الذكوريــة:
أكــد بعــض الصحفييــن والصحفيــات أن الواقــع التشــريعي
مــازال قاصــرا عــن تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين،
وأن هنــاك قوانيــن مثــل قانــون الجنســية وقانــون االنتخــاب
وغيرهــا تميــز ضــد المــرأة ،وبالتالــي فــإن مــا يقدمــه اإلعــام
مــن تمييــز ونمطيــة مــا هــو اال امتــداد للواقــع المعــاش
التمييــزي .كمــا تحــدث بعــض الحاضريــن مــن الخبــراء مــن أن
قانــون الجرائــم االلكترونيــة وتحديــدا المــادة ( )11والتــي
تتعلــق بالقــدح والــذم تتطبــق بطريقــة تمييزيــة ،فــإذا
اســتخدم الرجــل هــذا الحــق يتــم دعمــه وتأييــده ،أمــا إذا
اســتخدمت المــرأة هــذا الحــق ،فيتــم فــرض ضغوطــات عليهــا
للتنــازل.

المؤشــر الســابع :مســألة تنميــط صــورة المــرأة
السياســية مقابــل الرجــل السياســي فــي وســائل
اإلعــام موجــودة وعلــى نطــاق واســع:
ظهــر خــال مناقشــات المشــاركين ،بــأن وســائل اإلعــام
تتنــاول تغطيــة أخبــار المــرأة السياســية بشــكل مختلــف
عــن الرجــل السياســي ،فأكــدوا علــى أنــه يتــم التركيــز علــى
هفــوات وزالت المــرأة السياســية بشــكل أكبــر مــن الرجــل
السياســي ،ويتــم انتقادهــا أكثــر والتشــكيك بقدراتهــا،
وأشــاروا أن وســائل اإلعــام أحيان ـ ًا تركــز علــى شــكل وهيئــة
المــرأة السياســية أكثــر مــن زميلهــا الرجــل السياســي ،وبينــوا
أن المســاحة المعطــاة للمــرأة السياســية غيــر كافيــة وقليلة
إذا مــا قورنــت بالمســاحة المعطــاة للرجــل السياســي .وهــو
مــا ذهبــت إليــه المحاميــة هالــة عاهــد بقولهــا «إن اإلعــام
يركــز علــى هفــوات النائبــات اكثــر مــن النــواب ،واذا اخطــأت
المــرأة السياســية فانــه يتــم مهاجمــة كل النســاء لكــن إذا
اخطــا الرجــل فانــه يتهــم لوحــده منفــردا باعتبــاره يمثــل
نفســه فقــط».

19

وتشــير اإلعالميــة «هبــة الحيــاة» عبيــدات الــى ان «االعــام
يلجــأ الــى توظيــف المــرأة شــخصيا كلباســها وحركتهــا
ولهجتهــا بخــاف الرجــل الــذي ال يهتــم اإلعــام بمثــل هــذه
التفاصيــل لديــه ،مؤكــدة ان بعــض النســاء االعالميــات يعــززن
ايضــا الصــورة النمطيــة للمــرأة السياســية».

ً
ثانيــا :توصيــات المشــاركين /ات لمناقشــات الجلســة
األولــى:
تمكــن المشــاركون فــي الجلســة مــن وضــع ثمانيــة توصيــات
تلخصــت علــى النحــو التالــي:
•العمــل علــى إلغــاء و /أو تعديــل القوانيــن التمييزيــة
التــي تكــرس النمطيــة واألدوار التقليديــة.
•العمــل علــى تعديــل المناهــج التعليميــة فــي كليــات
ومعاهــد اإلعــام لتكــون مناهــج تعــزز مبــادئ حقــوق
اإلنســان ومبــادئ العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين.
•تدريــب الصحفييــن والصحفيــات باإلضافــة الــى تدريــب
موظفــي اإلدارات التحريريــة لتحســين معارفهــم
ومهاراتهــم فيمــا يخــص مفهــوم «الجنــدر» وأســس

الكتابــة الصحفيــة الحساســة للنــوع االجتماعــي.
•تدريــب الصحفييــن والصحفيــات والعمــل معهــم
لتغييــر اتجاهاتهــم وكســر المــوروث األبــوي
والتقليــدي الــذي يشــجع التنميــط واألدوار التقليدية
للرجــل والمــرأة.
•الحاجــة لوجــود مدونــات ســلوك وسياســات تحريريــة
تدعــم الحساســية الجندريــة ومراعــاة عــدم التمييــز
وتحقيــق أســس العدالــة والمســاواة عنــد القيــام
بالتغطيــات الصحفيــة واإلعالميــة.
•الحاجــة إلعطــاء المــرأة السياســية مســاحة أكبــر فــي
التغطيــات الصحفيــة واإلعالميــة.
•الحاجــة لتدريــب المــرأة السياســية علــى كيفيــة
التعامــل مــع وســائل اإلعــام.
•الحاجــة لدراســة ومراقبــة التعليقــات التــي تظهــر
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي نظــرا ألنهــا
أحــد أشــكال التنميــط والخطــر الــذي ســيزداد خــال
الســنوات القادمــة.

جلسة العصف الذهني الثانية المخصصة ألصحاب المصلحة:
اســتهدفت جلســة العصــف الذهنــي الثانيــة وبشــكل قصــدي
أصحــاب المصلحــة فــي مســألة تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة مــن الشــخصيات السياســية مــن أعضــاء
فــي مجلــس النــواب وحزبييــن /ات ،ونقابييــن /ات ،وأصحــاب
خبــرة فــي مجــال الجنــدر وحقــوق اإلنســان مــن نشــطاء فــي
العمــل المدنــي العــام ،وتضمنــت علــى عــدد مــن األســئلة
واالستفســارات التــي جــاء بعضهــا متشــابه ًا مــع أســئلة
العصــف الذهنــي األولــى المخصصــة لإلعالمييــن ،وبعضهــا
اآلخــر جــاء مخصصــ ًا للسياســيين والسياســيات حســب
المنهجيــة التــي يمكــن االطــاع عليهــا فــي الملحق رقــم (.)1

جبهــة العمــل اإلســامي أســيل شــعبان ،ومــن النقابــات
رئيســة لجنــة التعليــم الخــاص فــي نقابــة المعلميــن عبيــر
األخــرس ،ومــن مؤسســات المجتمــع المدنــي األميــن العــام
لمنتــدى الوســطية مــروان الفاعــوري ،المديــر التنفيــذي
لمكتــب الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي المركــز
الدولــي لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،مديــرة مركــز
دراســات المــرأة فــي الجامعــة األردنيــة د .ميســون العتــوم،
نائبــة رئيــس جمعيــة الحقوقييــن المحاميــة نــور اإلمــام،
مديــر برنامــج راصــد فــي مركــز الحيــاة عمــرو النوايســة ،ومــن
خبــراء حقــوق اإلنســان ريــاض الصبــح.

وطرحــت الجلســة لعــدد مــن االستفســارات واألســئلة
المرجعيــة بلــغ عددهــا  15استفســار ًا تصــب فــي النهايــة إلــى
أربعــة محــاور هــي مســألة «الجنــدر» فــي وســائل اإلعــام
المحليــة ،المواقــف واالنطباعــات لمســألة التنميــط اإلعالمي
لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي األردن ،المعالجــات
والحلــول التــي مــن شــأنها تعزيــز التــوازن الجنــدري فــي
التغطيــات اإلعالميــة مــن حيث المشــاركة السياســية ،وعالقة
التشــريعات بمســألة «التنميــط اإلعالمــي» ،وتوزعــت الجلســة
علــى قســمين للمناقشــة ،القســم األول ويتضمــن «األســئلة
المرجعيــة» لموضــوع الجلســة ،والثانــي يناقــش «التوصيــات
والحلــول المقترحــة»،

أظهــرت مناقشــة الجلســة الثانيــة أن مشــكلة تنميــط صــورة
المــرأة السياســية ناتــج عــن عقــل الدولــة ،وأن مؤسســات
اإلعــام ليســت واحــدة لكــن هنــاك مزاجيــة فــي تنميــط صورة
المــرأة السياســية ،وأن المــرأة السياســية ال تنخــرط فــي
الصالونــات السياســية ويكــون انخراطهــا أكثــر فــي الصالونات
االجتماعيــة األمــر الــذي يعمــل علــى تقليــص حضورهــا فــي
اإلعــام ،وأن هنــاك غيــاب للمــرأة فــي مواضيــع االقتصــاد
والعالقــات الخارجيــة ،وأن اإلعــام يهتــم بالمــرأة الخارقــة
للعــادة وال يهتــم بالمــرأة العاديــة ،وأن اإلعــام يهمش دور
المــرأة وإنجازاتهــا مقابــل تعظيــم إنجــاز الرجــل السياســي،
وأن النســاء ينتقــدن أنفســهن ،وان هنــاك تغطيــات إعالميــة
تهتــم بمظهــر المــرأة السياســية أو هفواتهــا أكثــر مــن
أدائهــا ومنجزاتهــا.

وشــارك فــي الجلســة مــن النواب كل من النائــب خالد رمضان،
عليــاء أبوهليــل ،ديمــة طهبــوب ووفــاء بنــي مصطفــى،
ومــن السياســيين /ات عضــو مجلــس محافظــة العاصمــة د.
ميرفــت العبــادي ،ومــن األحــزاب رئيســة لجنــة المــرأة فــي
حــزب النــداء ســميرة حمــزة ،ورئيســة لجنــة التربيــة فــي حــزب
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وأكــد عــدد مــن المشــاركين /ات علــى أن صــراع الخطابــات
يعكــس هيمنــة آيديولوجيــا المجتمــع أو الدولة مما ينعكس
ســلب ًا علــى المــرأة السياســية مقابــل خطــاب الذكوريــة

المهيمــن والمســموع ،ولذلــك فــكل الخطابــات المهيمنــة
هــي خطابــات طــاردة للنســاء ،باعتبــار المــرأة متعديــة علــى
فضــاء الشــأن العــام الــذي أقرتــه ذكوريــة المجتمــع ،وهــذا
مــا تؤكــده نظريــة تقســيم الفضــاءات والتــي ترتبــط بــدور
المــرأة والرجــل مــن الناحيــة البيولوجيــة ووفق ـ ًا لمــا يخــدم
الســلطة الذكوريــة ،باإلضافــة إلــى نظريــة شــرعنة الخطــاب،
وتحديــد ًا الخطــاب واإليديولوجيــا التــي تعكــس انتمــاء المــرأة
إلــى الفضــاء الداخلــي واســتبعادها مــن الفضــاءات العامــة
بمــا فيهــا مجــال المشــاركة السياســية.
وبخصــوص اللغــة التــي يتــم توصيــف المــرأة بهــا فــي مجــال
المشــاركة السياســية ،ووفقـ ًا لمــا وصفته إحــدى البرلمانيات
فــي مناقشــات الجلســة الثانيــة ألصحــاب المصلحــة بأنهــا
«خاصــرة رخــوة» وبــأن اإلعــام يتعمــد فــي بعــض األحيــان
إظهــار صــورة المــرأة المســتضعفة وغيــر المتمكنــة ضمــن
التغطيــات اإلعالميــة المختلفــة ،وهــذا مــا أظهرتــه دراســة
ســابقة بعنــوان «المــرأة القويــة بلغــة عاجــزة :تحريــف
وســائل اإلعــام للمــرأة األفريقيــة فــي السياســة ،»3والتــي
أكــدت علــى اســتخدام وســائل اإلعــام لمصطلحــات وتعابيــر
تعطــي انطباع ـ ًا علــى الضعــف واالســتهانة بقــدرات المــرأة
وتحديــد ًا فــي مجــال المشــاركة السياســية ،كمــا ويتفــق
ذلــك مــع أبــرز مــا جــاءت بــه نتائــج دراســة «المــرأة واإلعــام
فــي ضــوء المتغيــرات الراهنــة» ،والتــي تشــير إلــى أن أزمــة
الخطــاب اإلعالمــي العربــي هــي إشــكالية جدليــة يتشــارك
فيهــــا المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء ،وأن صــورة المــرأة
فــي اإلعــام ال تعكــس الجانــب الفعلــي والواقعي لمشــاكل
المــرأة وطموحاتهــا الحقيقيــة ،وإبــراز دورهــا الواقعــي
فــي بنــاء المجتمــع بالبلــدان العربيــة.

ً
أوال :أبرز نقاط ومؤشرات مناقشات الجلسة الثانية:
تلخصــت أبــرز مؤشــرات واســتنتاجات جلســة النقــاش الثانيــة
المخصصــة ألصحــاب المصلحــة فــي  4مؤشــرات واســتنتاجات،
غالبيتهــا جــاء متشــابه ًا ومؤيــد ًا إلــى حــد بعيــد مــع مؤشــرات
واســتنتاجات الجلســة األولــى ،نعرضهــا علــى النحــو التالــي:

المؤشــر األول :ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن
ذكــورا وإناثــا بمســألة «الجنــدر»:
أكــد غالبيــة المشــاركين /ات وجــود ضعــف بمعــارف
الصحفييــن ذكــور ًا وإناثــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الجنــدر
والتغطيــة اإلعالميــة الحساســة للجنــدر ،حيــث ذهبــت
القانونيــة والنقابيــة فــي نقابــة المحاميــن نــور اإلمــام إلــى
القــول «اإلعالمييــن نفســهم ليــس لديهــم بعــد جنــدري ،وال
معرفــة ،كثيــر منهــم خاصــة فــي البرامــج الصباحيــة يســيئون
للمــرأة ،يعكســون ثقافتهــم ويســتخفون ويقللــون مــن
قيمــة المــرأة».
Jemima Asabea, Andersona Grace, Diabahb Patience and
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المؤشــر الثانــي :الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز
الذكوريــة والتمييــز ضــد المــرأة:
أكــد عــدد مــن السياســيين والسياســيات أن الثقافــة
المجتمعيــة هــي ثقافــة ذكوريــة وتمييزيــة .ومــن جملــة
مــا ذهبــوا إليــه تعليــق النائــب فــي البرلمــان األردنــي وفــاء
بنــي مصطفــى بقولهــا «عندمــا وقفنــا مــع فاطمــة ،قالــوا
لنــا أنتــم تدافعــون عــن المثليــة ،فــي الوقــت الــذي لــم
يدافــع أحــد عــن موقفنــا ،كمــا قيــل عــن فــداء الحمــود أنهــا
ضــد الديــن عندمــا دافعــت عــن قانــون األحــوال الشــخصية».
وتقــول «عندمــا نتحــدث عــن االقتصــاد والعالقــات الخارجيــة
تغيــب النســاء تمامــا ،ألن اإلعــام باتــي بالمــرأة عندمــا تكــون
ســوبر وومــان ( ،)Super Womenويتــم محاكمــة النســاء
اللواتــي يمارســن ادوارهــن االنثويــة كأم واخــت وزوجــة
وسياســية ألن حديــث المــرأة عــن بيتهــا وعائلتهــا ليــس
نقيصــة ،لكــن المشــكلة هــي فــي ثقافــة الحيــاد والتنميــط
االعالمــي للمــرأة ودورهــا».
وأشــار النائــب خالــد رمضــان الــى الشــرعة الدوليــة لحقــوق
االنســان قائــا ان «الجنــدر ليــس للنســاء فقــط بــل وللرجــال،
وعندمــا استشــهد بالشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان فإنهــا
لــن تكــون مخلــة بالعــادات والتقاليــد ،ولكــن عندمــا اتحــدث
ومتهمــا» ،مضيفــا «ان
عــن المــرأة يصبــح الحديــث مســتوردا ُ
الموقــف مــن االنســان هــو موقــف سياســي وفــي جوهــره
هــو موقــف اقتصــادي اجتماعــي ،ولكــن عنــد الحديــث حــول
عمــل المــرأة فــي الليــل يصبــح محرمــا ،وندفــع بــكل األســباب
تجــاه ذلــك ،ويصبــح االتهــام بموضوعــة الجنــدر والعمــل،
وكأن هنــاك شــياطين تلبســت موضــوع التحــرش الجنســي
مثــا».
وأكــدت عضــو مجلــس محافظــة العاصمــة د .ميرفت العبادي
أن «المــرأة والمجتمــع واإلعــام والتشــريعات ســاهمت
جميعهــا فــي إضعــاف المــرأة التــي يتوجــب عليهــا صقــل
شــخصيتها وتجربتهــا» .وتؤكــد النائــب عليــا أبــو هليــل علــى
«وجــود تمييــز ظاهــر فــي تغطيــة المــرأة قياســا بتغطيــة
الرجــل لكــون اإلعــام ال يتعامــل مــع صلــب الموضــوع ،فضــا
عــن وجــود تنمــر علــى المــرأة لكونهــا امــرأة فقــط».

المؤشــر الثالــث :األيدولوجيــة اإلعالميــة تتحكــم فــي
عالقــة الوســيلة مــع السياســي ســواء كان ذكــرا أو
أنثــى:
أكــد بعــض المشــاركين مــن السياســيين والسياســيات خــال
مجموعــة النقاش أن لوســائل اإلعــام أجندات وأيدولوجيات
ومصالــح معينــة هــي التــي تحــدد شــكل العالقــة مــع
السياســي ســواء كان ذكــرا أم أنثــى .وذلــك مــا ذهبــت إليــه
ـ علــى ســبيل المثــال ـ النائــب فــي البرلمــان األردنــي وفــاء
بنــي مصطفــى فــي تعليقهــا «يجــب أن نســأل مــن يملــك
اإلعــامُ ،منعــت مــن الظهــور علــى بعــض القنــوات ،وال أعــرف
الســبب ،مــن نســأل؟ الموضــوع مصالــح وآيدولوجيــات».
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وأشــار المشــاركون /ات إلــى أن العالقــات الشــخصية
وعالقــات المصلحــة تلعــب دورا كبيــرا فــي كيفيــة تغطيــة
اإلعــام ألخبــار السياســيين مــن الذكــور واإلنــاث ،فالعالقــات
الجيــدة تفــرز تغطيــة جيــدة ،والعالقــات غيــر الجيــدة تفــرز
تغطيــة تمييزيــة وانتقاديــة الذعــة فــي بعــض األحيــان
وبغــض النظــر عــن الجنــدر .وهــو مــا أكدتــه النائــب فــي
البرلمــان األردنــي د .ديمــة طهبــوب بتعلقيهــا «قالهــا لــي
صحفــي مــرة ،لــو كانــت أخباركــم عــن الـ ُذرة أو الـ َذرة فلــن يتــم
تغطيتهــا ،هنــاك حســابات سياســية معينــة ،فيتــم احتضــان
شــخص معيــن ألنــه مــن تيــار معيــن ويتــم إبــرازه».
ومــن جملــة التعليقــات التــي أثارهــا أصحــاب المصلحــة
أن النســاء وبحكــم المجتمــع هــن أقــل قــدرة علــى بنــاء
العالقــات والصداقــات مــع الصحفييــن نظــرا لعــدم قدرتهــن
علــى دخــول الصالونــات السياســية والتجمعــات ،والتــي فــي
كثيــر مــن األحيــان تكــون حكــرا علــى الرجــال .هــذا مــا ذهبــت
إليــه علــى ســبيل المثــال النائــب فــي البرلمــان وفــاء بنــي
مصطفــى بقولهــا «السياســيون ليســوا واحــد ،ولكــن هنــاك
انتقائيــة ومزاجيــة فــي التغطيــة ،مــدى انخــراط النســاء
فــي الصالونــات السياســية أقــل ،وبالتالــي شــبكة العالقــات
أقــل» .وتؤكــد المحاميــة نــور االمــام ان «تركيــز اإلعــام
علــى ســلبيات المــرأة أكثــر منــه علــى ســلبيات الرجــال،
ولذلــك فــإن اإلعــام يــؤدي دورا مســيئا للمــرأة السياســية،
وهنــاك تصيــد لضــرب النســاء بعضهــن ببعــض ،مشــيرة الــى
ضــرورة التفريــق بيــن اإلعــام الحكومــي واالعــام المؤدلــج
واالعــام الخــاص».
كمــا أكــد عــدد مــن المشــاركين /ات مــن أن المــرأة السياســية
ال تملــك المهــارات الكافيــة للتعامــل مــع اإلعــام مقارنــة
بالسياســي الرجــل .هــذا مــا ذهــب إليــه علــى ســبيل المثــال
مديــر برنامــج راصــد فــي مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع
المدنــي عمــرو النوايســة بقولــه «يجــب أن نلــوم أنفســنا
مــا مكنــا الســيدات للتعامــل مــع اإلعــام» ،مشــير ًا أن اإلعــام
بالتركيــز علــى مصــدر واحــد فقــط ،ألســباب عديــدة منهــا
العالقــات الشــخصية ،وامتــاك المعلومــة ،والقــدرة فــي
التواصــل مــع وســائل االعــام».

المؤشــر الرابــع :مســألة تنميــط صــورة المــرأة
السياســية مقابــل الرجــل السياســي فــي وســائل
اإلعــام موجــودة وعلــى نطــاق واســع:
أظهــرت مناقشــات المشــاركين مــن أصحــاب المصلحــة أن
وســائل اإلعــام تتنــاول تغطيــة أخبــار المــرأة السياســية
بشــكل مختلــف عــن الرجــل السياســي ،وقــد أكــدت الغالبيــة أن
التركيــز اإلعالمــي علــى هفــوات وزالت وســلبيات وإخفاقــات
المــرأة السياســية يتــم بشــكل أكبــر مــن الرجــل السياســي.
وهــو مــا علقــت بــه علــى ســبيل المثــال مديــرة مركــز دراســات
المــرأة فــي الجامعــة األردنيــة د .ميســون العتــوم «نشــهد
كثيــر ًا مــن اإلخفاقــات يقــوم بهــا الذكــور ،ولكــن لمــاذا المــرأة
خطأوهــا كبيــرا؟! وتعتبــر متعديــة علــى الشــأن العــام ،ويقــال
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لهــا عــودي للشــأن الخــاص ،ويقــال لهــا اقعــدي يــا هنــد!،
الفضــاء ليــس فضــاء المــرأة».
ويجــد الخبيــر والناشــط فــي حقــوق اإلنســان ريــاض صبــح
أن هنــاك تمييــز ًا ضــد المــرأة السياســية وهــو تمييــز مركــب،
حيــث يعمــد اإلعــام إلــى شــيطنة المــرأة وقــد يصــل للمــس
بأخالقهــا بقولــه «بالنســبة للمــرأة ،فالتمييــز مركــب ،قــد
يتكلــم الرجــل فيصيــر عليــه انتقــادات ،امــا إذا كانــت امــرأة،
يتــم شــيطنتها ،وبحكــوا أجنــدة تمويــل ،وبدخلــوا بأخالقيــات
النســاء وأنهــن ضــد الديــن ،التمييــز ضد النســاء واضــح ومركب،
ونمطــي وغيــر محــدود».
وذهــب البعــض إلــى القــول بــأن المــرأة السياســية يتــم
انتقادهــا أكثــر ،والتشــكيك بقدراتهــا ،كمــا تحــدث البعــض
عــن أن وســائل اإلعــام فــي بعــض األحيــان تركــز علــى شــكل
وهيئــة المــرأة السياســية ،باإلضافــة إلــى التغــول علــى
حياتهــا الشــخصية أكثــر مــن زميلهــا الرجــل السياســي .ومــن
هــذه التعليقــات مــا علقــت بــه النائــب فــي البرلمــان د .ديمــة
طهبــوب بقولهــا «المــرأة تعتبــر خاصــرة رخــوة ،وهنــاك
عــدة وجــوه يتــم التعامــل فيهــا مــع المــرأة ،وهنــاك فئــات
نســائية حزبيــة تتدخــل فــي رســم صــورة المــرأة ،ممــا يبقــي
الصــراع قائمــا بيــن النســاء مــن خــال تصويرهــن مســتضعفات،
ومشــكلة التنميــط تتمثــل بمقارنــة فالنــة بفالنــة ،واألصــل
أن نتعامــل مــع المــرأة نفســها قياســا بتجربتهــا الشــخصية.
وتضيــف أن «التيــارات السياســية أيضــا ســاهمت بإضعــاف
المــرأة» ،مؤكــدة أن «المهــارة الذاتيــة للمــرأة لهــا دور فــي
بروزهــا اإلعالمــي ،كمــا ان هــذه المهــارة وهــذا البــروز لــه
دور أيضــا فــي اســتهداف المــرأة».
وقــد أكــد البعــض مــن أن المســاحة المعطــاة للمــرأة
السياســية غيــر كافيــة وقليلــة إذا مــا قورنــت بالمســاحة
المعطــاة للرجــل السياســي .هــذا مــا ذهبــت إليــه الناشــطة
والنقابيــة فــي نقابــة المحاميــن األردنييــن نــور اإلمــام
بقولهــا «هنــاك تركيــز مــن قبــل اإلعــام على ســلبيات المرأة،
ولكــن مــاذا لــو صــدرت عــن رجــل ؟! ،مــا ســمعنا عــن باقــي
الرجــال النــواب اللــي مــا بحكــوا وال مــا بحضــروا بحســب تقريــر
راصــد ،المــرأة إذا أخطــأت بنحكــي عنهــا» ،مضيفــة أن «اإلعالم
يــؤدي دورا مســيئا للمــرأة السياســية ،وهنــاك تصيــد لضــرب
النســاء بعضهــن ببعــض» ،ودعــت إلــى ضــرورة التفريــق بيــن
اإلعــام الحكومــي واإلعــام المؤدلــج واإلعــام الخــاص.
وتــرى د .ميســون أن صــراع الخطابــات يعكــس ايديولوجيــا
المهيمــن علــى المســتوى الشــعبي أو الدولــة أو الجهــات
الخارجيــة ممــا ينعكــس علــى المرأة السياســية فــي مواجهة
خطــاب الذكوريــة المهيمــن والمســموع ،فالمــرأة بنظــر اليهــا
بعيــون الذكــر ،ولذلــك فكل الخطابــات المهيمنة هي خطابات
طــاردة للنســاء ،باعتبــار المــرأة متعديــة علــى فضــاء الشــأن
العــام الــذي اقرتــه ذكوريــة المجتمــع ،متســائلة «لمــاذا نغفــر
أخطــاء الذكــور بينمــا خطــأ المــرأة غيــر مغفــور؟».

وأكــد النائــب خالــد رمضــان أن «االعــام ليــس واحــدا ولكــن
باإلجمــال نحــن نقــرأ صــورة التنميــط للمــرأة» ،مشــير ًا إلــى
أن «اإلعــام ســيضطر إلعطــاء المــرأة السياســية الــدور
والمســاحة عندمــا تكــون حاضــرة وفاعلــة وتفــرض وجودهــا
فــي اإلعــام» .ووفقــا لرئيســة لجنــة التربيــة فــي جبهــة
العمــل اإلســامي عبيــر األخــرس فــإن «وجــود المــرأة فــي
كثيــر مــن االحيــان فــي وســائل اإلعــام وجــودا ديكوريــا
وليــس ألنهــا كفــؤا ،وإذا لــم تكــن المــرأة خارقــة للعــادة
فهنــاك البديــل الجاهــز للظهــور ،والرجــل العــادي يتــم إبــراز
دوره فــي اإلعــام أكثــر مــن إبــراز دور المــرأة العاديــة».

ً
ثانيــا :توصيــات المشــاركين /ات لمناقشــات الجلســة
الثانيــة:
تمكــن المشــاركون فــي الجلســة مــن وضــع ســتة توصيــات
تلخصــت علــى النحــو التالــي:
•إعــداد قائمــة بأســماء الخبــراء والسياســيات مــن
النســاء ومشــاركتها مــع الصحفييــن والصحفيــات.
•رفــع وعــي المجتمــع مــن خــال حمــات تعــزز مفاهيــم
العدالــة والمســاواة وتنبــذ الكراهيــة والتمييــز
والصــور النمطيــة.
•وضــع مظلــة حقوقيــة واحــدة كمرجعيــة لالحتــكام
لصــور وأشــكال التنميــط اإلعالمــي للمــرأة فــي
وســائل اإلعــام.
•تدويــن بطــوالت ونجاحــات المــرأة األردنيــة عبــر
الســنوات ومشــاركتها مــع الصحفييــن والصحفيــات
ليتــم تســليط الضــوء عليهــا.
•ســن قانــون لنبــذ خطــاب الكراهيــة والتمييــز يتــم
اقتراحــه مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي.
•تأســيس مرصــد لرصــد خطــاب الكراهيــة والتمييــز ضــد
النســاء فــي اإلعــام مــع االخذ بعين االعتبار مؤشــرات
ومعاييــر المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

القسم الثاني :المقابالت المعمقة

اتفــق سياســيون وسياســيات أن الثقافــة االجتماعيــة
الســائدة تســهم إلــى حــد كبيــر فــي ترميــم صورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام.

ونبهــت المقابــات المعمقــة التــي نفذتهــا الدراســة إلــى
ثقافــة المجتمــع التــي تفــرض نفســها علــى تغطيــة وســائل
اإلعــام ،وال يظهــر اإلعالميــون بمــا فيهــم اإلعالميــات
اهتمامــ ًا كبيــر ًا بقضايــا المــرأة وكأنهــم غيــر معنييــن
بمشــاركتها السياســية.
وأظهــرت المقابــات التــي أجريــت مــع تســع شــخصيات مــن
بينهــم وزيــرات ووزراء ســابقين ونقابيــات وناشــطات فــي
المجتمــع المدنــي أن اإلعــام فــي ســمته العامــة يكــرس
صــورة المــرأة ربــة المنــزل ،وتبقــى صــورة الرجــل المهيمــن.

ولغايــات هــذه الدراســة تــم بنــاء (مقيــاس) خــاص بــأداة
المقابلــة المعمقــة ،والمتعلقــة بتنفيــذ مقابــات مــع عــدد
مــن أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار ،وذلــك وفقـ ًا الســتمارة
أســئلة ممنهجــة تــم تصميمهــا لتحقيــق هــذه الغايــة،
اشــتملت علــى عــدد مــن األســئلة المفتوحــة والتــي تحــاول
اإلجابــة علــى أبــرز األســباب الكامنــة وراء التنميــط الحاصــل
فــي اإلعــام بقضيــة المشــاركة السياســية للنســاء فــي
األردن ،باإلضافــة إلــى اقتــراح بعــض الطــرق واآلليــات التــي
مــن شــأنها ان تدعــم قضيــة مشــاركة المــرأة السياســية،
ويمكــن االطــاع عليهــا فــي الملحــق رقم ( )1لهذه الدراســة.
لقــد تمحــورت أســئلة المقابــات فــي  10أســئلة مرجعيــة
رئيســية مســتمدة مــن أســئلة الدراســة وغاياتهــا ،وهــي:
1.1مــا هــو التدريــب االفضــل الــذي تحتاجــه المــرأة
لتحســين حضــور مشــاركتها السياســية فــي اإلعــام؟؛
2.2كيــف ومتــى وايــن يمكــن ان تكــون المشــاركة
السياســية للمــرأة أكثــر تأثيــرا فــي اإلعــام؟؛
3.3مــن المســؤول عــن تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام؟؛
4.4الــى اي مــدى تتحمــل المــرأة المســؤولية عــن ضعــف
تمثيلهــا فــي وســائل اإلعــام؟؛
5.5هــل توافــق  /يــن علــى وجــود سياســات تحريريــة
واداريــة فــي وســائل اإلعــام لتنميــط صــورة
المشــاركة السياســية؟؛
6.6كيــف تؤثــر ثقافــة المجتمــع «ألذكــوري» فــي التحيــز
االعالمــي ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
االعــام؟؛
7.7مــا هــي أبــرز المشــكالت التــي تواجــه المــرأة مــع
االعــام؟؛
8.8هــل تعتقــد  /يــن أن الحكومــة والتشــريعات تمــارس
تمييــزا ضــد المــرأة وتدفــع لتنميــط صــورة مشــاركتها
السياســية فــي االعــام؟ وكيــف؟؛
9.9الــى اي مــدى تعتقــد  /يــن ان المجتمــع االردنــي
يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة؟؛
1010هــل مشــكلة المشــاركة السياســية للمرأة مــع اإلعالم
ام مــع المجتمــع ام مــع إمكانياتهــا المحدودة؟.
وينبغــي القــول أن مخرجــات اللقــاءات المعمقــة ذهبــت
بالتوافــق والتناســب إلــى حــد بعيــد مــع مناقشــات العصــف
الذهنــي المعمقــة ،ونتائــج اســتطالع رأي الصحفييــن ،كمــا
انســجمت مــع المحــاور الرئيســية األربعــة للدراســة وهــي:
معــارف الصحفييــن /ات ،سياســات غــرف األخبــار ،االنطباعــات
والتشــريعات المتعلقــة بمســألة «الجنــدر» بشــكل عــام
وبتنميــط صــورة المشــاركة السياســية فــي وســائل اإلعــام
بشــكل خــاص ،وخرجــت بمؤشــرات واســتنتاجات تنســجم فــي
بعضهــا مــع مؤشــرات جلســتي العصــف الذهنــي الــواردة
فــي القســم الســابق مــن هــذا الفصــل ،إضافة إلى مؤشــرات
أخــرى جديــدة لــم تــرد فــي مؤشــرات العصــف الذهنــي ،كمــا
تمكــن الباحثــون مــن اســتخالص  6توصيــات تــدور غالبيتهــا
فــي فلــك تدريــب الصحفييــن والصحفيــات علــى التغطيــة
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المتوازنــة ومراعــاة الحساســية الجندريــة فــي تغطيــة
المشــاركة السياســية للمــرأة ،وتمكيــن المــرأة السياســية
فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام.

ً
أوال :أبرز نقاط ومؤشرات المقابالت المعمقة:
تلخصــت أبــرز مؤشــرات واســتنتاجات المقابــات المعمقــة
فــي  5مؤشــرات واســتنتاجات يلتقــي مؤشــران اثنــان منهــا
مــع مــا ورد مــن مؤشــرات فــي جلســتي العصــف الذهنــي،
وهمــا« :الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة
والتمييــز ضــد المــرأة فــي وســائل اإلعــام» و»ضعــف
مهــارات ومعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا بمســألة الجنــدر»،
فيمــا ســجلت  3مؤشــرات واســتنتاجات أخــرى وهــي« :تمكيــن
المــرأة السياســية بالمهــارات المعرفيــة والتقنيــة الالزمــة
للتعامــل مــع اإلعــام والوصــول إلــى المعلومــات»« ،مســألة
المــرأة ضــد المــرأة» ،و»الخشــية مــن موقــف المجتمــع فــي
التمييــز والتحريــض تجــاه المــرأة السياســية».
وتقاطعــت مخرجــات عديــدة بيــن مجموعــات النقــاش
والمقابــات المعمقــة ،ففــي حيــن أشــار المؤشــر الســابع
مــن مؤشــرات مجموعــة النقــاش األولــى إلــى أن مســألة
تنميــط صــورة المــرأة السياســية مقابــل الرجــل السياســي
فــي وســائل اإلعــام موجــودة وعلــى نطــاق واســع ،أشــارت
المقابــات المعمقــة فــي مؤشــرها الثانــي إلــى أن الثقافــة
المجتمعيــة الســائدة تعــزز الذكوريــة والتمييــز ضــد المــرأة
فــي وســائل اإلعــام.
وأكــد غالبيــة المشــاركين فــي الجلســات المعمقــة وجــود
ضعــف بمعــارف الصحفييــن ذكــورا وإناثــا فيمــا يتعلــق
بمســألة الجنــدر ،وبالتالــي ال يوجــد لديهــم المعــارف
والمهــارات الكافيــة إلنتــاج محتــوى صحفــي /إعالمــي
ذا حساســية جندريــة ،وهــو مــا تكــرر فــي المؤشــر الثالــث
للمقابــات المعمقــة حيــث أشــارت بعــض اآلراء إلــى عــدم
وجــود وعــي كافــي لــدى الصحفييــن تجــاه قضايــا المــرأة
والنــوع االجتماعــي ،وغيــاب التغطيــة المراعيــة لحساســية
النــوع االجتماعــي فــي كثيــر مــن األحيــان.
ونعرض مؤشرات المقابالت المعمقة على النحو التالي:

المؤشــر األول :تمكيــن المــرأة السياســية بالمهــارات
المعرفيــة والتقنيــة الالزمــة للتعامــل مــع اإلعــام
والوصــول إلــى المعلومــات:
أشــار أغلبيــة المســتجيبين مــن كال الجنســين إلــى أن هنالــك
حاجــة ملّحــة إلــى تمكيــن الســيدات المشــاركات فــي المجــال
السياســي بالمهــارات المعرفيــة والتقنيــة الالزمــة للتعامــل
مــع اإلعــام بوســائله المختلفــة ،حيــث ذكــرت رئيســة معهــد
تضامــن النســاء /وزيــر دولة لشــؤون اإلعالم ســابق ًا «أســمى
خضــر» واإلعالمــي األســبق د .محمــد المومنــي وهمــا
ناطقــان ســابقان باســم الحكومــة «إن المــرأة تحتــاج للتدريــب
فــي كيفيــة التعامــل مــع االعــام ،وكيفيــة الظهــور فيــه
وكيفيــة مخاطبــة الــرأي العــام ونقــل أفكارهــا والتعبيــر عــن
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نفســها بــكل وضــوح ضمــن خطــاب اعالمــي واضــح» ،باإلضافــة
إلــى التأكيــد علــى أهميــة جانــب التمكيــن المعرفــي ،وهــو
بوجهــة نظرهــم جهــد يقــع بالدرجــة األولــى علــى المــرأة،
حتــى تصــل إلــى مرحلــة النظــر إليهــا كمصــدر للمعلومــة،
قائلــة« :اإلعــام ليــس عــدوا
حيــث وصفــت خضــر اإلعــام
ُ
للمــرأة بقــدر مــا هــو حليــف قــوي ومؤثــر» شــريطة ان
تتعــرف النســاء علــى كيفيــة التعامــل معه بانفتاح وشــفافية
وبثقــة وبامتــاك المعلومــة بحيــث تتحــول الــى مصــدر مؤثــر
فــي االعــام ،حينهــا ســتجد المــرأة لنفســها مكانــا واســع ًا
فــي وســائل اإلعــام تســتطيع مــن خاللــه التأثيــر فــي الــرأي
العــام.
كمــا وتتفــق األمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة
األردنيــة الدكتــورة ســلمى النمــس والمحاميــة والعضــو
الســابق فــي مجلــس نقابــة المحاميــن ســميرة زيتــون علــى
أهميــة وصــول المــرأة السياســية للمعلومــات كواحــدة
مــن أهــم األدوات إلثبــات قدرتهــا وكفاءتهــا فــي المواقــع
السياســية ،ممــا يــؤدي بالضــرورة إلــى التأثيــر علــى التغطية
اإلعالميــة لهــا ،وذلــك وفقـ ًا لمــا تمــت اإلشــارة مــن قبلهمــا:
«قضيــة امتــاك المعلومــة فــي غايــة االهميــة كشــرط
لتصبــح المــرأة السياســية مصــدرا مهمــا لإلعالمييــن فــي نقــل
االخبــار وتداولهــا».
فــي حيــن تــرى عضــو مجلــس محافظــة البلقــاء د .ابتســام
الدســيت أن مســؤولية تنميــط صــورة مشــاركة المــرأة
السياســية تتعــدى اإلعــام والثقافــة الذكوريــة فــي
المجتمــع بــل تشــاركهم فــي ذلــك المــرأة نفســها،
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا األحــزاب التــي
تنظــر للمــرأة كرقــم فقــط ،وكذلــك مجلــس النــواب وحتــى
التشــريعات والقوانيــن التــي يســاهم بعضهــا فــي تنميــط
المشــاركة السياســية للمــرأة مثــل قانــون االحــزاب الــذي
يشــترط لتأســيس الحــزب وجــود  10%مــن النســاء ،باإلضافــة
تحمــل الســيدة ابتســام المــرأة السياســية
إلــى ذلــك
ّ
مســؤولية ذلــك التنميــط قائلــة« :الصــورة التــي يعكســها
األداء الضعيــف للنســاء فــي مواقــع صنــع القــرار فــي
المراكــز السياســية كان ســبب ًا فــي المســاهمة فــي تعميــم
صــورة مغلوطــة عــن المــرأة وبشــكل ســلبي».

المؤشــر الثانــي :الثقافــة المجتمعيــة الســائدة تعــزز
الذكوريــة والتمييــز ضــد المــرأة فــي وســائل اإلعــام:
وفيمــا يتعلــق بقضيــة المســؤول عــن تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام ،ومــدى
المســؤولية التــي تتحملهــا المــرأة حــول ضعــف تمثيلهــا
فــي وســائل االعــام ،تــم تأكيــد جميــع المســتجيبين فــي
المقابــات علــى أن المســؤولية تقــع علــى عاتــق الجميــع
بمــا فيهــم (المــرأة السياســية ،المجتمــع والثقافــة الســائدة
فيــه ،اإلعــام واإلعالمييــن) وذلــك بعــدة مســتويات تتقاطــع
فيمــا بينهــا.
حيــث اعتبــر العديــد مــن المســتجيبين أن الثقافــة المجتمعيــة

الذكوريــة هــي أحــد أهــم األســباب المســؤولة عــن التنميــط
الحاصــل لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام،
حيــث ينظــر د .محمــد المومنــي ود .ســلمى النمــس إلــى ان
التنميــط الحاصــل هــو تمثيــل للثقافــة االجتماعيــة الســائدة
والتــي ُتعتبــر الســبب األول فــي تنميــط صــور المشــاركة
المــرأة فــي الحيــاة العامــة بشــكل عــام وليــس فقــط فــي
مجــال المشــاركة السياســية حيــث يصــف المومنــي ذلــك
قائــاً« :اإلعالمــي بالنتيجــة هــو ابــن مجتمعــه وبيئتــه»،
وتعــود المحاميتــان أســمى خضــر وســميرة زيتــون لتؤكــدا
علــى أن للمــرأة دور مهــم فــي تكريــس تنميــط مشــاركتها
السياســية وذلــك عندمــا يظهــر وبوضــوح ضعــف فــي
قدرتهــا ومهاراتهــا علــى تقديــم نفســها فــي اإلعــام
بشــكل يعكــس جديتهــا فــي تحمــل المســؤولية والمحــاورة
والنقــاش ضمــن خطــاب سياســي واعالمــي مؤثــر.
كمــا وتشــير رئيســة اتحــاد المــرأة األردنيــة المحاميــة وعضــو
مجلــس األعيــان األســبق آمنــة الزعبــي إلــى أن العقليــة
الذكوريــة والنمطيــة التــي يتــم النظــر والتعامــل فيهــا مــع
المــرأة ،والتــي تحمــل بيــن طياتهــا األيديولوجيــة الذكوريــة
التــي تقــود المجتمــع وتمتلــك تأثيــر ًا كبيــر ًا وطاغيــ ًا فيــه،
تمثــل بوجهــة نظرهــا أحــد األســباب المهمــة التــي تضــع
المــرأة دائمــا تحــت تأطيــر وتنميــط ســلبي مــن قبــل الجهــات
المختلفــة ،لتؤكــد علــى أن المجتمــع الذكــوري ال يســتطيع
التعامــل مــع المــرأة بصــورة مســاوية للرجــل وعلــى الــدوام
يتــم وصــم المــرأة التــي تخــوض تجربــة االنخــراط والمشــاركة
بالشــأن العــام بأنهــا «امــرأة مســترجلة» علــى حــد وصفهــا.
وتتفــق المحاميتــان أســمى خضــر وســميرة زيتــون إلــى
جانــب د .ســلمى النمــس بــأن هنالــك ثقافــة تقســيم
المجــاالت وتوزيــع األدوار وأن المــرأة حتــى وان خاضــت
تجــارب المشــاركة فــي الحيــاة العامــة تبقــى أدوارهــا
بالعــادة لصيقــة بــاألدوار الخدماتيــة ،ونــادر ًا مــا يكــون
هنالــك تأثيــر لعــدد كبيــر مــن الســيدات فــي مواقــع صنــع
القــرار فــي العمليــة التشــريعية والرقابيــة ،وذلــك يبــرر
مــن وجهــة نظرهــن بــأن ثقافــة المجتمــع هــي التــي تفــرض
نفســها علــى تغطيــة اإلعــام للمشــاركة السياســية للمــرأة
وبمــا ينعكــس علــى تنميــط صورتهــا فــي االعــام ،وتعبــر
ـة »:إن حضــور المــرأة
عــن ذلــك األســتاذة أســمى خضــر قائلـ ً
فــي اإلعــام بالغالــب يكــون بأدنــى صــوره والتــي يتــم مــن
خاللــه تكريــس صورتهــا فــي المنــزل والتركيــز علــى دورهــا
الخدماتــي ،مقابــل التغطيــة اإلعالميــة للرجــل المؤثر وصاحب
الموقــف والمشــرع وصاحــب القــرار» ،وتتفــق المحاميــة
ـة « :يتــم التعامــل مــع
ســميرة زيتــون فــي هــذا الطــرح قائلـ ً
المــرأة ضمــن صورتهــا النمطيــة التــي يتــم إظهارهــا فــي
الدعايــة االعالميــة كإعالنــات العطــور والجواهــر ومنظفــات
الغســيل وغيرهــا».
وفــي هــذا الصــدد تشــير وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام
ورئيــس تحريــر جريــدة الغــد ســابق ًا «جمانــة غنيمــات» إلــى
أن المجتمــع بعقليتــه وســلوكه الذكــوري يحاكــم المشــاركة

السياســية للمــرأة مــن خــال شــكلها الخارجي فقــط ،وال ينظر
لشــكل الرجــل ،حيــث تــرى بــأن المشــكلة االعمــق تكمــن فــي
أن حضــور المــرأة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة وفــي
الحكومــات وفــي المواقــع السياســية واإلداريــة هــو مجــرد
«وجــود ديكــوري» علــى حــد وصفهــا ،باإلضافة إلى اشــارتها
إلــى ضــرورة أن تثبــت المــرأة نفســها ،وإال وبعكــس ذلــك فــإن
«العقليــة الذكوريــة الســلطوية ســتبقى هــي القــوة فــي
تنميــط صــورة المــرأة المرتبطــة بالمطبــخ وبالعائلــة «مــن
وجهــة نظرهــا ،وتتفــق معهــا المحاميــة أســمى خضــر بــأن
موقــع المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار وتقصــد ربــط أدوراهــا
بالخدماتيــة يضعــف القــوة التــي يمكــن أن تمتلكهــا المــرأة
مقابــل القــوة التــي يمتلكهــا الرجــل المشــرع وصاحــب القــرار.
تؤكــد غنيمــات علــى تعرضهــا لمواقــف عديــدة تثبــت لهــا
بــأن الثقافــة المجتمعيــة هــي الســبب فــي التنميــط الحاصــل
للنســاء القياديــات والمشــاركات فــي المجــال السياســي،
حيــث يتــم محاكمــة هــؤالء النســاء بالنظــرة الذكوريــة التــي
تؤكــد علــى عــدم كفــاءة النســاء وضعفهــن فــي المجــاالت
علي من
القياديــة ،وتعبــر عــن ذلــك قائلــة» «لقــد كان الحكــم
ّ
شــكلي ،حيــث كان يتــم التركيــز علــى مــا ارتديــه مــن مالبــس،
وتســريحة شــعري وطريقــة وقوفــي ولهجتــي وكالمــي
وحركــة يــداي ...الــخ ،ووصــل االمــر الــى التدخــل فــي حياتــي
الشــخصية والخاصــة».
وفــي المقابــل مــن ذلــك ،تمتلــك المديــرة التنفيذيــة التحــاد
المــرأة األردنيــة ناديــا شــمروخ وجهــة نظــر مغايــرة حــول
مــا إذا كان اإلعــام يســاهم فــي تنميــط الصــورة الســلبية
لمشــاركة المــرأة فــي اإلعــام فهــي تــرى بــأن اإلعــام
يعكــس الواقــع ويمثــل صــوت المجتمــع وصورتــه ،وتصــف
قائلــة« :إن اإلعــام يعكــس الصــورة النمطيــة للمــرأة
ذلــك
ً
فــي المجتمــع ،ويــروج لتلــك االفــكار وال يســتطيع الخــروج
عليهــا الن ثقافــة المجتمــع ال تقبــل الخــروج علــى هــذا
التنميــط الــذي يــرى فــي المــرأة ربــة بيــت وليســت امــرأة
منخرطــة فــي العمــل السياســي والعمــل العــام وترســم
سياســات وتطــرح افــكارا».
ويتفــق النائــب الســابق واإلعالمــي جميــل النمــري مــع طــرح
شــمروخ حــول أن اإلعــام ينمــط صــورة مشــاركة المــرأة
فــي المجــال السياســي ويعبــر عــن ذلــك بقولــه« :اإلعــام
يتطــور فــي تحديــث صــورة المــرأة ونقلهــا للجمهــور مقارنــة
بالصــورة الفلكلوريــة الزائفــة التــي كانــت فــي الســابق»،
مــع تأكيــده علــى ان التنميــط الــذي تخضــع لــه المــرأة فــي
اإلعــام ال يقتصــر فقــط علــى المشــاركة السياســية لهــا،
وانمــا بمختلــف المواقــع والمجــاالت التــي توجــد بهــا المــرأة
وتحــاول اثبــات ذاتهــا.
وتوافــق عضــو مجلــس محافظــة البلقــاء ابتســام الدســيت
النمــري وشــمروخ فــي طرحهمــا أن اإلعــام يحاكــي
المجتمــع الــذي يمتلــك نظــرة ســلبية للمشــاركة السياســية
للمــرأة ،وتعبــر عــن ذلــك بقولهــا« :االعــام يغطــي قضايــا
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المــرأة ومشــاركتها السياســية وفقــا لمــا يريــده الجمهــور،
ممــا يعنــي المزيــد مــن تنميــط صــورة المــرأة والتركيــز علــى
ســلبياتها بخــاف الرجــل».
فــي حيــن تؤكــد كالً مــن المحاميــة أســمى خضــر ود .ســلمى
النمــس ووزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الســابقة جمانــة
غنيمــات والمحاميــة ســميرة زيتــون علــى أن اإلعــام شــريك
ومســؤول عــن تنميــط الصــورة الســلبية للمشــاركة المــرأة
السياســية ،فهــو ال يكتفــي بالصــورة النمطيــة الســلبية
المجتمعيــة بــل يحــاول تكريســها مــن خــال التغطيــات
اإلعالميــة التــي تظهــر المــرأة بمواقــف ضعيفــة وضمــن
أدوار خدماتيــة محــدودة وينقلهــا للجمهــور الــذي يمتلــك
الثقافــة والعقليــة التــي تؤكــد علــى الصــورة الســلبية
للمشــاركة السياســية للمــرأة.

المؤشــر الثالــث :ضعــف مهــارات ومعــارف الصحفييــن
ذكــورا وإناثــا بمســألة «الجنــدر»:
وبخصــوص المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق اإلعالمييــن
فــي قضيــة تنميــط المشــاركة السياســية للمــرأة ،اتفــق عــدد
مــن المســتجيبين علــى أن اإلعالمييــن ال يبــدون اهتمامــ ًا
كبيــرا بقضايــا المــرأة وفــي أحيــان كثيــرة يظهــرون وكأنهــم
غيــر معنييــن بالمشــاركة السياســية للمــرأة ،وال يهتمــون
بمــدى النضــج السياســي الــذي وصلــت اليــه المــرأة االردنيــة
ومــدى فعاليتهــا ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية،
حيــث أشــارت األســتاذة أســمى خضــر والدكتــورة ســلمى
النمــس إلــى قضيــة اإلعــام والنــوع االجتماعــي وعــدم
وجــود وعــي كافــي لــدى الصحفييــن تجــاه قضايــا المــرأة
والنــوع االجتماعــي ،وغيــاب التغطيــة المراعيــة لحساســية
أكــدت
النــوع االجتماعــي فــي كثيــر مــن األحيــان ،هــذا مــا
ّ
عليــه أيضــ ًا الســيدة ناديــا شــمروخ – المديــرة التنفيذيــة
ـة« :إن عــددا
عبــر عــن ذلــك قائلـ ً
التحــاد المــرأة األردنيــة حيــث ُت ّ
كبيــرا مــن اإلعالمييــن لديهــم مفاهيــم ملتبســة حــول النــوع
االجتماعــي والجنــدر وقضايــا المــرأة بشــكل عــام».
مــن جانــب آخــر يــرى عــدد مــن المســتجيبين والمســتجيبات أن
هنالــك قصديــة لتنميــط لصــورة المــرأة فــي االعــام ،ويتــم
توضيــح ذلــك مــن وجهــة نظــر المحاميــة ســميرة زيتــون
باإلشــارة إلــى أن «اإلعــام نفســه لــم يســتطع تجــاوز النظــرة
الذكوريــة التقليديــة للمــرأة» ،فهنــاك مــن يتقصــد تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام لدفــع
المــرأة الــى خــارج العمــل السياســي والعمــل العــام« ،ألن
مثــل هــؤالء يؤمنــون بــان الفضــاء العــام ليــس مكانــا للمــرأة
وان مكانهــا فــي منزلهــا» علــى حــد وصــف الدكتورة ســلمى
النمــس.
وتؤكــد وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الســابقة جمانــة
غنيمــات بــأن هنــاك مــا يشــبه «سياســة غيــر معلنــة تهــدف
الــى تشــويه صــورة مشــاركة المــرأة فــي العمل السياســي»
علــى حــد تعبيرهــا ،ومــن هنــا تــرى بــأن اإلعــام يعمــل علــى
تكريــس الصــورة النمطيــة الســائدة للمــرأة ،وتشــرح ذلــك
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قائلــة« :ال يوجــد نقــد منطقــي وعقالنــي وموضوعــي
للمــرأة أو تقييــم حقيقــي يســتند الــى مــا تقدمــه مــن
منجــزات وافــكار» ،وتؤكــد بــأن هنالــك نقــد ســطحي وشــكلي
لمــا تقــوم بــه المــرأة مؤكــدة علــى ان وجــود المــرأة فــي
هــذه المواقــع القياديــة يتــم اعتبــاره وجــود «ديكــوري».

المؤشر الرابع :مسألة «المرأة ضد المرأة»:
تذكــر المحاميــة أســمى خضــر عبــارة «المــرأة ضــد المــرأة»
وتتفــق معهــا الســيدة آمنــه الزعبــي بذكرهــا لعبــارة» المــرأة
التــي تحمــل العقليــة الذكوريــة وتحــاول تكريســها» كأحــد
أهــم األســباب فــي تنميــط المشــاركة السياســية للمــرأة،
فمــن وجهــة نظرهــن بــأن هنالــك الكثيــر مــن النســاء فــي
مواقــع المســؤولية يعتقــدن ان ظهــور النســاء فــي وســائل
اإلعــام مجــرد عمــل اســتعراضي ال اكثــر وال اقــل ،باإلضافــة
إلــى «وجــود نســاء بأجنــدة ذكوريــة» وفقــ ًا لمــا وصفتــه د.
ســلمى النمــس ووزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام الســابقة
جمانــة غنيمــات ،ويوضحــن أن المــرأة التــي تحمــل وتعمــل
علــى تكريــس الثقافــة الذكوريــة وتعمــل ضــد المــرأة مســبب
رئيــس لعــدم وصــول النســاء لمراكــز صنــع القــرار بشــكل أكبــر
وأوســع علــى حــد تعبيرهــن.

المؤشــر الخامــس :الخشــية مــن موقــف المجتمــع
فــي التمييــز والتحريــض تجــاه المــرأة السياســية:
وفيمــا يتعلــق بأبــرز المشــكالت التــي تواجــه المــرأة مــع
اإلعــام ،تؤكــد جميــع الشــخصيات التــي أجريــت معهــا
المقابــات المعمقــة علــى أن المــرأة تخــاف مــن موقــف
المجتمــع منهــا فــي حــال أخطــأت فــي قضيــة مــا ،وذلــك ألن
اإلعــام لــن يرحمهــا حينهــا ،وســيصل الــى حياتهــا الشــخصية
ممــا يؤثــر علــى خصوصيتهــا وعائلتهــا ،ولذلــك تجــد المــرأة
أقــل معارضــة مــن الرجــال وأكثــر هــدوءا ألن تعامــل اإلعــام
مــع أخطــاء الرجــل ال تــكاد ُيذكــر بخــاف تعاملــه مــع أخطــاء
المــرأة التــي يتحــول خطأهــا إلــى مســألة شــخصية تصــل إلــى
حــد االغتيــال الشــخصي ،وقــد يصــل الحــال بهــا الــى تعرضهــا
لالبتــزاز علــى حــد تعبيــر الســيدة ابتســام الديســت ،كمــا وتعبر
غالبيــة الشــخصيات التــي أجريــت معهــا المقابــات المعمقــة
عــن قضيــة األخطــاء التــي مــن الممكــن أن ترتكبهــا النســاء
فــي مواقــع صنــع القــرار ،وطريقــة تعاطــي اإلعــام مــع تلــك
األخطــاء ،فمنهــم مــن يصفهــا «باألخطــاء غيــر المغفــورة»،
كمــا ومنهــم مــن يــرى بــأن التنميــط اإلعالمــي قــد يصــل الــى
اقتحــام خصوصيــة النســاء وحياتهــن الشــخصية وتشــويهها،
ـة« :ال يقــوم
حيــث تعبــر عــن ذلــك الســيدة آمنــه الزعبــي قائلـ ً
اإلعــام بتقييــم أداء النســاء وانمــا يتعمــد تصيــد الهفــوات
للنســاء اكثــر بكثيــر مــن تصيــده لهفــوات الرجــال» ،وتؤكد ذلك
ـة « :إن اإلعــام يظهــر اســتقواء
الســيدة ناديــا شــمروخ قائلـ ً
علــى النســاء فــي حــال صــدر أي خطــأ مــن قبــل إحداهــن».
يشــير النائــب الســابق جميــل النمــري إلــى أن تعامــل اإلعــام
مــع الســيدات فــي مراكــز صنــع القــرار وتحديــد ًا فــي مجــال
المشــاركة السياســية قــد يصــل الــى حــد اغتيــال الشــخصية،
وذلــك مــن قبــل وســائل اإلعــام والمجتمــع نفســه ،وهــذا

امــر محبــط للمــرأة مــن وجهــة نظــره ،ألن «االعــام يتعامــل مــع اخطــاء المــرأة بطريقــة فضائحيــة» علــى حــد وصفــه ،كمــا وتعبــر
المحاميــة ســميرة زيتــون عــن ذلــك قائلــة »:إن اإلعــام يتولــى شــيطنة المشــاركة السياســية للمــرأة» وذلــك فــي حديثهــا عــن
األخطــاء التــي ممكــن أن ترتكبهــا المــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار ضمــن المجــال السياســي والكيفيــة التــي تكــون بهــا ردود
أفعــال اإلعــام بوســائله المختلفــة بالغالــب.

ً
ثانيا :توصيات اللقاءات المعمقة:
تمكن الباحثون من استخالص  5توصيات من المقابالت المعمقة على النحو التالي:
1.1تنظيــم دورات تدريبيــة للصحفييــن /الصحفيــات فــي الكتابــة المتخصصــة التــي تراعــي حساســية النــوع االجتماعــي
«الجنــدر».
2.2تطويــر مهــارات ومعــارف النســاء السياســيات فــي التعامــل مــع وســائل اإلعــام ،وتعزيــز قدراتهــن فــي الوصــول
للمعلومــات ،وبنــاء خطــاب إعالمــي محتــرف وجــاذب يقــوي مكانــة المــرأة فــي العمــل السياســي العــام.
3.3العمــل علــى إيجــاد اســتراتيجية وطنيــة جــادة تضمــن منظومــة قيميــة للحــد مــن التنميــط الســلبي لصــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام.
4.4الدعــوة إلــى تعديــل التشــريعات والقوانيــن التــي تتضمــن تمييــزا وتنميطــا للمــرأة وانتقاصــا مــن دورهــا ومكانتهــا فــي
المجتمــع.
5.5العمــل علــى جمــع وتوثيــق كافــة أشــكال اإلحصــاءات المتعلقــة بمشــاركة المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار والعمــل و /أو
النشــاط السياســي.
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الفصل الثاني
اســتطالع رأي الصحفييــن بمســألة
«الجنــدر» وتنميــط صــورة المشــاركة
السياسية للمرأة في وسائل اإلعالم

الفصل الثاني :استطالع رأي الصحفيين بمسألة «الجندر» وتنميط
صورة المشــاركة السياســية للمرأة في وســائل اإلعالم
مقدمة واستخالصات

كشــف اســتطالع الــراي الــذي نفــذه مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن الصحفييــن
والصحفيــات أن  43%منهــم شــاركوا بتدريبــات وأنشــطة
متخصصــة بتنميــط صــورة المــرأة فــي وســائل اإلعــام ،و53%
شــاركوا فــي التدريــب المتخصــص بحقــوق المــرأة ،فــي
حيــن ترتفــع نســبة مشــاركتهم فــي تدريبــات عامــة متعلقــة
بالمعاييــر المهنيــة والصحفيــة لتصــل إلــى  ،83%وبلغــت
 76%فــي التدريــب علــى قضايــا حقــوق اإلنســان.
ورغــم أن االســتطالع الــذي خصــص الستكشــاف «صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام»
أظهــر أن نســبة تلقــي ومشــاركة الصحفييــن والصحفيــات
بالتدريــب ليســت ضعيفــة ،لكــن األهــم وهــو مــا يحتــاج إلــى
تدقيــق وفحــص هــو كيــف ينعكــس هــذ التدريــب فــي تغييــر
الممارســات المهنيــة والمعــارف للصحفييــن والصحفيــات؟،
وايضـ ًا فــي تغييــر مواقفهــم المســبقة؟ ،وهــو األمــر الــذي
نبهــت إليــه لقــاءات العصــف الذهنــي والمقابــات المعمقــة
التــي أجرتهــا الدراســة أنــه لــم يتحقــق بالشــكل الكافــي.
وبيــن االســتطالع إلــى أن مفاهيــم الصحفييــن والصحفيــات
لمصطلــح الجنــدر ملتبســة وليســت حاســمة ،وهــو مــا
يعكــس واقــع معارفهــم ،ولفتــت المؤشــرات الرقميــة
إلجابــة الصحفيــات والصحفييــن عنــد تعريفهــم لمصطلــح
الجنــدر إلــى تبايــن فــي دقــة اإلجابــات وإن كانــت اختياراتهــم
لإلجابــات الصحيحــة كانــت األعلــى ،غيــر أن التعريــف الوحيــد
الخاطــئ مــن بيــن ســتة تعريفــات حظــي بموافقــة ،36%
ونفــس األمــر ينطبــق علــى ســؤال خصــص لتعريــف مصطلــح
الصــورة النمطيــة ،وبلغــت نســبة الموافقــة علــى اإلجابــة
الوحيــدة الخاطئــة .78%
إذا مــا تــم اســتثناء الســؤالين المتعلقيــن بتعريــف الجنــدر
والنمطيــة ،فــإن األســئلة المتبقيــة تظهــر التحديــات فــي
الواقــع اإلعالمــي التــي تتســبب فــي ترســيخ صــورة نمطيــة
للمشــاركة السياســية للنســاء ،فاالســتطالع أكد أن  55%يرون
بأنــه ال توجــد مدونــات ســلوك مهنــي فــي وســائل اإلعــام
تمنــع التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة السياســية ،واألهــم أن
 72%يكشــفون أن مؤسســاتهم اإلعالميــة ال تعمــل علــى
تدريبهــم بشــكل مســتمر علــى القضايــا المتعلقــة بالجنــدر،
وهــو مــا يؤشــر إلــى أن النســب التــي أعلــن عنها المشــاركون
والمشــاركات باالســتطالع حــول مشــاركتهم بالتدريــب قــد ال
تكــون دقيقــة لظهــور تناقــض باإلجابــات.
االســتطالع نفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن فــي
الفتــرة مــن  17ولغايــة  27فبرايــر  2020عبــر االتصــال الهاتفــي
وشــمل  100صحفــي وصحفيــة ،مــن بينهــم  71صحفي ـ ًا و29

صحفيــة بمــا يتوافــق مــع نســبة تمثيلهــم فــي العينــة،
منهــم  33%مــن القطــاع العــام و 67%مــن القطــاع الخــاص،
ويمكــن االطــاع علــى منهجيــة واســتمارة االســتطالع فــي
الملحــق رقــم (.)1
وجــرى فــرز اإلجابــات علــى أســئلة االســتطالع بشــكل عــام،
ثــم تــم فرزهــا حســب الجنــس ذكــور ًا وإناثــ ًا وذلــك بهــدف
الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن النتائــج وقيــاس
الفروقــات فــي اآلراء بيــن الجنســين ،وبالتالــي يجــد المطلــع
إجابــات المســتطلعين /ات موزعــة علــى فئتيــن مــن النتائــج؛
األولــى فــرز النتائــج العامــة الموحــدة بيــن الصحفييــن
الذكــور والصحفيــات اإلنــاث ،والثانيــة فــرز نتائــج اإلجابــات مــن
حيــث الجنــدر بيــن الصحفييــن الذكــور والصحفيــات اإلنــاث.
وتوزعــت أســئلة االســتطالع علــى أربعــة محــاور وأقســام،
تمثــل ذات المحــاور التــي اســتخدمت فــي جلســتي العصــف
الذهنــي الــواردة أعــاه فــي الفصــل الثانــي مــن الدراســة،
وهــي علــى النحــو التالــي:
•القســم األول :التدريــب والمهــارات والمعــارف،
وتضمــن علــى  13ســؤاالً.
•القســم الثانــي :غــرف األخبــار وسياســة التحريــر،
وتضمــن علــى  5أســئلة.
•القسم الثالث :االنطباعات ،وتضمن على  27سؤاالً.
•القسم الرابع :التشريعات ،وتضمن على سؤالين.
ويمكن تلخيص أبرز نتائج االستطالع على النحو التالي:
•نســبة المشــاركة فــي التدريبــات العامــة للمعاييــر
المهنيــة للصحافــة وقضايــا حقــوق اإلنســان أكثــر مــن
التدريبــات المتخصصــة بحقــوق المــرأة ومشــاركتها
السياســية فــي وســائل اإلعــام ،وهــذا يقــود إلــى
أهميــة مراجعــة أدلــة ومناهــج التدريــب المتعلقــة
بالنــوع االجتماعــي وأثرهــا فــي الممارســة اإلعالميــة،
وحجمهــا ،والجهــات التــي أشــرفت عليهــا ونفذتهــا.
•جلســات العصــف الذهنــي ،والمقابــات المعمقــة،
أظهــرت أن وســائل اإلعــام تنمــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة ،وتجــزم أن اإلعالمييــن واإلعالميــات
يســقطون مواقفهــم وموروثهــم االجتماعــي عنــد
التغطيــات اإلعالميــة بأشــكالها المختلفــة ،وهــذا
يؤشــر علــى أن التدريــب لــم يحقــق برأيهــم الهــدف
المنشــود.
•يبــدو أن مصطلــح ومفهــوم «الجنــدر» ملتبســ ًا عنــد
اإلعالمييــن ،ويتجلــى ذلــك حيــن يختــار  54%تعريفــ ًا
خاطئــ ًا لــه ،وهــذا االلتبــاس فــي المفهــوم يؤشــر
علــى أن معــارف الصحفييــن والصحفيــات تشــكل
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ضعف ـ ًا نســبي ًا يؤثــر علــى تغطياتهــم اإلعالميــة ســواء
مــا يتعلــق بشــؤون المــرأة بشــكل عــام ،أو بالمــرأة
السياســية بشــكل خــاص.
•يتوافــق مؤشــر إجابــات المســتجيبين والمســتجيبات
علــى تعريــف «الجنــدر» مــع قناعــات المشــاركين
والمشــاركات فــي جلســتي العصــف الذهنــي
والمقابــات المعمقــة بــأن هنــاك ضعفــ ًا بالمعــارف
والمفاهيــم فيمــا يتعلــق بقضايــا النســاء لــدى
اإلعالمييــن واإلعالميــات بشــكل عــام.
•كشــفت نتائــج االســتطالع عــن عــدم وضــوح المفاهيــم
والسياســات المتعلقــة بالتغطيــات المتوازنــة لــدى
الصحفييــن /ات ،فضــا عــن عــدم معرفــة العينــة
بالسياســات التحريريــة المعتمــدة فــي مؤسســاتهم
االعالميــة.
•غالبيــة الصحفيــات المســتطلعات مــن اإلنــاث يعتقــدن
بعــدم تجنــب اإلنــاث تقديــم صــورة نمطيــة للمشــاركة
السياســية للمــرأة ،كمــا يعتقــدن بــأن الذكــور ال
يتجنبــون تكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي
تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة.
• 63مــن أفــراد العينــة المســتطلعة ال يعتقــدون
بوجــود أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة ،منهــم  47صحفيــ ًا مــن
الذكــور ،و 16صحفيــة مــن اإلنــاث.
•تدنــي نســبة مــن يعتقــدون بمســؤولية التشــريعات
التمييزيــة ،والممارســات والسياســات الحكوميــة،
كأســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة ،وأن المســؤولية ال
تقــع علــى الحكومــة وسياســاتها وتشــريعاتها بقــدر
مســؤولية ثقافــة المجتمــع وذكوريــة المجتمــع
الصحفــي ،وضعــف خبــرة الصحفييــن ،وعــدم
اهتماماتهــم بدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة،
ومســؤولية المــرأة نفســها لعــدم قدرتهــا علــى
التواصــل مــع اإلعــام ،وتظهــر هــذه المعطيــات أن
المســؤولية تقــع علــى الصحفييــن واإلعالمييــن
والمــرأة نفســها ،وليــس علــى السياســات أو
التشــريعات الحكوميــة.
•( )72مســتجيبا ومســتجيبة يحملــون المــرأة مســؤولية
تنميــط صــورة مشــاركتها السياســية فــي اإلعــام.
•أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة تحمــل المــرأة
مســؤولية تنميــط صــورة مشــاركتها السياســية فــي
اإلعــام ،إذ يعتقــد  74%مــن المســتجيبين أن ســبب هذا
التنميــط هــو انحيــاز اإلعالمييــن /اإلعالميــات للعــادات
والتقاليــد التــي تســهم بذلــك (ثقافــة المجتمــع).
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•رفــض  70مشــارك ًا مــن كامــل عينــة االســتطالع القبــول
بــأن التشــريعات تفــرض قيــود ًا علــى اإلعالمييــن
واإلعالميــات ممــا يســهم فــي تكريــس الصــورة
النمطيــة ،منهــم  41صحفيــ ًا يشــكلون ( )58.6%مــن
عينــة الصحفييــن الذكــور ،و 19صحفيــة يمثلــن ()63.3%
مــن عينــة الصحفيــات اإلنــاث.
•
•رفــض  60مشــارك ًا مــن المســتجيبين والمســتجيبات
اعتبــار موقــف الصحفييــن والصحفيــات المســبق أحــد
أســباب التنميــط ،فيمــا رفــض  58منهــم اعتبــار الفــارق
البيولوجــي مــع الرجــل أحــد األســباب.
•
• 59مــن المســتجيبين والمســتجيبات يــرون أن المــرأة
يمكــن أن تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام
إذا كانــت ناشــطة فــي مجــال العمــل المدنــي العــام،
ووزيــرة أيضــاً ،وجــاءت إجابــات العينــة المســتطلعة
مرتفعــة مــن حيــث تحقيــق حضــور المــرأة كوزيــرة أو
نائــب ،لكنهــا تنخفــض بشــكل كبيــر جــدا حيــن تكــون فــي
مجلــس األعيــان ،ممــا يكشــف عــن عــدم قــدرة المــرأة
علــى تحقيــق هــذا الحضــور فــي اإلعــام حيــن تكــون
عضــوا فــي مجلــس األعيــان.
•يعتقــد  57مــن المســتجيبين أن المــرأة يمكــن أن تحقــق
حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت كإعالميــة،
ويــرى أقــل مــن نصــف العينة ( )43إذا كانــت نقابية ،و41
يــرون أن المــرأة يمكنهــا تحقيــق حضــور فــي اإلعــام
إذا كانــت مســؤولة حكوميــة أو محاميــة ،و 40إذا كانــت
شــخصية اجتماعيــة ،و 38إذا عملــت ســيدة أعمــال ،و32
إذا كانــت حزبيــة.
•ال يؤيــد المســتجيبون تســلم المــرأة مواقــع قياديــة
فــي الحكومــة علــى نحــو رئيســة وزراء أو وزيــرة
للخارجيــة أو الداخليــة ،قياســا بعــدد تأييدهــم أن
تكــون وزيــرة دون تحديــد الــوزارة ،وكذلــك وجــود فــرق
واضــح بيــن تأييــد أن تكــون عضــوا فــي مجلســي النــواب
واألعيــان ،وبيــن أن تكــون رئيســة لهذيــن المجلســين.
•مــن النتائــج الهامــة تدنــي نســبة مــن يؤيــد تبــوء المرأة
مقعــد وزيــرة أوقــاف فــي الحكومــة ،أو أن تكــون
قاضيــا شــرعيا ،بالرغــم مــن أن نحــو ثلثــي المســتجيبين
أيــدوا عضويتهــا فــي دائــرة اإلفتــاء.
• 46%فقــط مــن العينــة بشــكل عــام أيــدوا تبــوء المــرأة
منصــب وزيــر أوقــاف ،منهــم مــا نســبته  34.3%مــن
عينــة الذكــور ،مقابــل تأييــد أوســع فــي عينــة اإلنــاث
بنســبة ( ،)73%ممــا يعنــي أن اإلنــاث أكثــر تأييــدا لتكــون
المــرأة وزيــرا لألوقــاف مــن الذكــور ،ولعــل مــن أبــرز
أســباب تدنــي نســبة تأييــد تبــوء المــرأة منصــب وزيــر
أوقــاف هــي ثقافــة المجتمــع الســائدة ،والديــن،
ووفقــا إلجابــات المســتطلعين فإنهــم رأوا أن تتبــوأ

المــرأة مناصــب فــي قطــاع التعليــم «عميــد كليــة ـ
رئيــس جامعــة» ،وقياديــة فــي مؤسســات المجتمــع
المدنــي «نقيبــة ـ عضــو مجلــس نقابــة ـ رئيســة أو
مديــرة مؤسســة مجتمــع مدنــي ـ أميــن عــام حــزب»،
ومســؤولة حكوميــة ،وســيدة أعمال..إلــخ ،هــذه
التناقضــات تنســحب أيضــا علــى تأييــد عضويتهــا فــي
مجلســي النــواب واألعيــان ،لكــن نســبة مــن يؤيــدون
رئاســتها لهذيــن المجلســين تنخفــض تباعــا ،ممــا يعنــي
تأييــد عضويتهــا فــي المجلســين لكــن دون أن تكــون
فــي موقــع المســؤولية األولــى «الرئاســة».

يعتقــدون بــأن نســبة تمثيــل المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي الحكومــات األردنيــة ومجلــس األمــة
عادلــة ،فيمــا يــرى  59%منهــم أن قانــون االنتخــاب
بحاجــة إلــى تعديــل لضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة في
مجلــس النــواب ،وتتكــرر هــذه النســبة فيمــا يتعلــق
بحاجــة قانــون البلديــات للتعديــل ،ويعتقــد  75%بوجوب
أن تدعــم األنظمــة المتعلقــة بالوظيفــة العامــة زيــادة
حضــور النســاء بالمواقــع القياديــة فــي المؤسســات
العامــة ،ووجــوب أن يلتــزم رؤســاء الحكومــات بزيــادة
تمثيــل النســاء فــي مجلــس الــوزراء بنســبة .67%

•أظهرت النتائج أن  59%من المستجيبين والمستجيبات
يعتقــدون بعــدم ممارســة وســائل اإلعــام تمييــزا
مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة السياســية
للمــرأة لصالــح الرجــل ،كمــا تســاوت معطيــات إجابــات
المســتطلعين بيــن مــن يعتقــدون ومــن ال يعتقــدون أن
المجتمــع األردنــي يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي صناعــة القــرار السياســي بواقــع  49مســتجيبا
لــكل منهمــا.

•وفقــا لمعطيــات االســتطالع فــإن  56%مــن العينــة
المســتجيبة تعتقــد بــأن التشــريعات األردنيــة تحــد أو
تمنــع مــن التمييــز ضــد المــرأة ،ويعتقــد  60%منهــم
بعــدم وجــود مــا يلــزم وســائل اإلعــام باالمتنــاع عــن
التمييــز ضــد المــرأة فــي التشــريعات اإلعالميــة.

•ويعتقــد  94%مــن العينــة حاجــة المــرأة للتدريــب علــى
ممارســة العمــل السياســي لتعزيــز مشــاركتها ،فيمــا
يعتقــد  66%أن المــرأة نجحــت فــي تحقيــق مشــاركة
سياســية فعالــة لهــا بالعمــل العــام ،كمــا أن  70%ال

أخيــر ًا يتضمــن هــذا الفصــل مــن الدراســة علــى نتائــج اســتطالع
رأي الصحفييــن وتحليلهــا موزعــة علــى محــاور االســتطالع
األربعــة ،كمــا تتضمــن إســقاطات مــن نقاشــات العصــف
الذهنــي المركــزة ،وأخيــر ًا التوصيــات ،وذلــك علــى النحــو
التالــي:

نتائج وتحليل استطالع رأي الصحفيين :فرز النتائج العامة
القسم األول :التدريب والمهارات والمعارف
تضمــن القســم األول مــن االســتطالع الــذي يبحــث فــي
مســتوى تدريــب الصحفييــن والعــرف علــى مهاراتهــم
ومعارفهــم بمســألة الجنــدر والتنميــط اإلعالمــي لصــورة
المــرأة السياســية علــى  13ســؤاالً رئيســياً ،وقــد أظهــرت
النتائــج اإلجماليــة إلجابــات األســئلة (مــن  1إلــى  )8مــن هــذا
القســم تراجعــ ًا فــي مجــال التدريــب المتخصــص للصحفييــن
والصحفيــات فــي النــوع االجتماعــي مقابــل التدريــب فــي
المعاييــر المهنيــة للصحافــة وقضايــا حقــوق اإلنســان.
وبحســب نتائــج عينــة الدراســة فــإن أقــل المشــاركات فــي
التدريــب تتعلــق بالتدريــب أو المشــاركة فــي تقديــم
إرشــادات حــول أســس التغطيــة المتوازنــة للرجــال والنســاء؟،
ثــم التدريــب علــى تنميــط صــورة المــرأة فــي االعــام ،بينمــا
كانــت أعلــى نســبة مشــاركة فــي التدريــب علــى المعاييــر
المهنيــة للصحافــة ،وهــي تدريبــات عامــة غيــر متخصصــة
فــي تغطيــة قضايــا المــرأة والنــوع االجتماعــي.
وتتــاءم معطيــات القســم األول مــن االســتطالع إلــى
مــا خلصــت إليــه جلســتي العصــف الذهنــي اللتيــن نظمتــا
علــى هامــش هــذا االســتطالع ،خصصــت األولــى للصحفييــن

واالعالمييــن ،والثانيــة ألصحــاب المصلحــة ،فقــد أشــار
مديــر تحريــر الموقــع اإللكترونــي لجريــدة الغــد نــور الديــن
الخمايســة إلــى وجــود صحفييــن ال يعرفــون مــا هــو الجنــدر،
مؤكــدا علــى «وجــود تقصيــر فــي تدريــب الداخليــن الجــدد
لإلعــام علــى هــذه القضيــة» ،ومشــيرا إلــى أن « 20إلــى
 30%مــن الصحفييــن الذيــن تلقــوا تدريبــات علــى الجنــدر
يعرفــون موضوعــه وأهميتــه وخصوصيتــه وكيفيــة التعامــل
معــه».
ودعــت الناشــطة الحقوقيــة المحاميــة هالــة عاهــد إلــى
تدريــب الصحفييــن علــى قضايــا النــوع االجتماعــي ،وكذلــك
تدريــب النســاء ،فيمــا أشــارت اإلعالميــة سوســن زايــدة إلــى
مــا وصفتــه «غيــاب الحساســية الجندريــة عنــد الصحفييــن
والصحفيــات» ،مشــيرة إلــى أن «لذلــك أســباب عديــدة منهــا
غيــاب المفاهيــم ،وربمــا بســبب آليــة عمــل المؤسســات
اإلعالميــة نفســها ،أو بســبب قناعــات الصحفييــن أنفســهم،
والســبب األبــرز هــو الخلفيــة الثقافية للصحفييــن ،والمجتمع
الذكــوري الــذي يســتخف بأهميــة الحساســية الجندريــة،
ويحمــل الصحفيــون مواقــف مســبقة ايديولوجيــة ضــد
المــرأة».
وفــي الوقــت الــذي رأى فيــه مديــر التحريــر بجريــدة الــرأي
اليوميــة عبــد الكريــم الوحــش أن «الكثيــر مــن الصحفييــن
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والصحفيــات يعتبــرون قضايــا حقــوق اإلنســان نوعــ ًا مــن التــرف» ،فقــد دعــا إلــى «تدريــب الصحفييــن علــى إدمــاج النــوع
االجتماعــي فــي وســائل اإلعــام» ،فيمــا طالــب المستشــار اإلعالمــي فــي مؤسســة أريــج للصحافــة االســتقصائية ســعد حتــر
إلــى مــا أســماه «إحــداث تغييــر فــي وســائل اإلعــام بالبحــث عــن إعالمييــن أكفــاء لديهــم القــدرة علــى معالجــة قضايــا الجنــدر»،
وقالــت المحاميــة نــور اإلمــام أن «المشــكلة فــي اإلعالمييــن هــي فــي مــدى ثقافتهــم الجندريــة».
وتالي ًا تفصيل لنتائج وتحليالت القسم األول من الدراسة ،وذلك على النحو التالي:
نعم

ال

غير متأكد

المجموع

السؤال
1.1هل تلقيت /ي أي تدريب متعلق بالمعايير المهنية للصحافة؟

83

17

0

100

2.2هل تلقيت /ي أي تدريب في قضايا حقوق اإلنسان؟

76

24

0

100

3.3هل تلقيت /ي أي تدريب في قضايا حقوق المرأة؟

53

47

0

100

4.4هل تلقيت /ي أي تدريب يتعلق بقضايا المساواة بين الرجال والنساء؟

48

52

0

100

5.5هل تلقيت /ي أي تدريب يتعلق بقضايا الجندر (النوع االجتماعي)؟

57

43

0

100

6.6هل تلقيت /ي أي تدريب أو أنشطة توعوية في «المشاركة السياسية للمرأة»؟

56

43

1

100

7.7هل اطلعت/ي أو شاركت/ي في نشاط أو تدريب متعلق بتنميط صورة المرأة في
اإلعالم؟

43

57

0

100

8.8هل تقوم المؤسسة التي تعمل /ين بها بأي تدريبات و /أو تقديم إرشادات حول أسس
التغطية المتوازنة للرجال والنساء؟

41

59

0

100

تســعى األســئلة مــن  1إلــى  8الكتشــاف إذا مــا خــاض الصحفيــون /ات تدريبـ ًا متخصصـ ًا فــي عــدة مجــاالت جميعهــا تتمحــور فــي
المهنيــة وحقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي ،تبــدأ األســئلة بأشــكال التدريــب العامــة كالمهنيــة ومســألة حقــوق اإلنســان ،ثــم
تبــدأ باالستفســار عــن التدريــب النوعــي المتخصــص بــدء ًا مــن حقــوق المــرأة وحتــى قضيــة هــذه الدراســة وهــي تنميــط صــورة
المــرأة فــي اإلعــام.
تشــير األرقــام أن النســبة العظمــى مــن الصحفييــن /ات المســتطلعين /ات قــد تلقــوا تدريبــات تتعلــق بالمعاييــر المهنيــة
للصحافــة بنســبة بلغــت  ،83%مقابــل  17%قالــوا أنهــم /ن لــم يتلقــوا /يــن هــذا النــوع مــن التدريــب.
وتقــول األرقــام أن الصحفييــن /ات الذيــن تلقــوا /يــن تدريبــات فــي قضايــا حقــوق اإلنســان بلغــت نســبتهم  ،76%مقابــل 24%
قالــوا إنهــم لــم يتلقــوا أي تدريــب مــن هــذا النــوع.
فــي المقابــل ،تأخــذ نســب المســتطلعين /ات الذيــن تلقــوا /يــن تدريبــات نوعيــة متخصصــة فــي صلــب مســألة المســاواة والجنــدر
بالتراجــع بعــد ذلــك ،فقــد بلغــت  57%قالــوا إنهــم تلقــوا تدريب ـ ًا يتعلــق بقضايــا الجنــدر (النــوع االجتماعــي) ،مقابــل  43%قالــوا
إنهــم لــم يتلقــوا هــذا النــوع مــن التدريــب ،فيمــا بلغــت نســبة الذيــن قالــوا إنهــم /ن تلقــوا تدريبــات أو شــاركوا بأنشــطة توعويــة
فــي «المشــاركة السياســية للمــرأة»  ،56%مقابــل  43%قالــوا إنهــم لــم يشــاركوا بمثــل هــذا النــوع مــن األنشــطة.
ويزيــد التراجــع عنــد االستفســار عــن التدريبــات فــي قضايــا حقــوق المــرأة ،حيــث قــال  53%مــن المســتطلعين /ات إنهــم /ن
تلقــوا تدريبــات فــي قضايــا حقــوق المــرأة ،مقابــل  47%قالــوا إنهــم /ن لــم يتلقــوا هــذا النــوع مــن التدريــب ،ويزيــد أكثــر فــي
االستفســار عــن التدريــب المتخصــص بقضايــا المســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،حيــث قــال  48%إنهــم تلقــوا تدريبـ ًا يتعلــق بقضايــا
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،مقابــل  52%قالــوا إنهــم لــم يتلقــوا مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب.
وتظهــر النســب األقــل عنــد االستفســار المباشــر بموضــوع هــذه الدراســة ،فقــد أجــاب  43%أنهــم اطلعــوا وشــاركوا في أنشــطة
وتدريبــات تتعلــق بتنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام ،مقابــل  57%قالــوا إنهــم لــم يطلعــوا أو يشــاركوا بمثــل هــذه األنشــطة
والتدريبــات ،وأجــاب  41%أن المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــوا /ن بهــا تقــدم إرشــادات حــول أســس التغطيــة المتوازنــة
للرجــال والنســاء ،مقابــل  59%قالــوا إن مؤسســاتهم اإلعالميــة ال تقــدم هــذه اإلرشــادات أو التعليمــات.

34

وجــاءت النتائــج علــى استفســارات األســئلة مــن  1إلــى  8علــى
النحــو التالي:
الســؤال رقــم ( :)1هــل تلقيــت /ي أي تدريــب متعلــق
بالمعاييــر المهنيــة للصحافــة؟:
أظهــرت إجابــات الســؤال األول أن  83%مــن الصحفييــن /ات
المســتطلعين /ات تلقــوا تدريب ـ ًا متعلق ـ ًا بالمعاييــر المهنيــة
للصحافــة ،مقابــل  17%أجابــوا أنهــم لــم يتلقــوا مثــل هــذا
النــوع مــن التدريــب.

الســؤال رقــم ( :)5هــل تلقيــت /ي أي تدريــب يتعلــق
بقضايــا الجنــدر (النــوع االجتماعــي)؟:
أجــاب  57%مــن المســتطلعين /ات أنهــم تلقــوا تدريبـ ًا يتعلــق
بقضايــا الجنــدر (النــوع االجتماعــي) ،مقابــل  43%أجابــوا
إنهــم لــم يتلقــوا مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب ،وتكشــف
المعطيــات عــن قلــة التدريــب علــى النــوع االجتماعــي
لإلعالمييــن واالعالميــات بشــكل عــام ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى
وعــي وفهــم االعالمييــن واالعالميــات لقضايــا الجنــدر.

الســؤال رقــم ( :)2هــل تلقيــت /ي أي تدريــب فــي قضايــا
حقــوق اإلنســان؟:
وأجــاب  76%أنهــم تلقــوا تدريبـ ًا فــي قضايــا حقــوق اإلنســان،
مقابــل  24%قالــوا إنهــم لــم يتلقــوا لمثــل هــذا النــوع مــن
التدريــب ،وتعبــر هــذه النتيجــة بــأن مســتوى التدريــب فــي
قضايــا حقــوق اإلنســان جيــد لكنــه ال يــزال منقوصــ ًا ولــم
يشــمل كافــة الصحفييــن /ات.

الســؤال رقــم ( :)6هــل تلقيــت /ي أي تدريــب أو أنشــطة
توعويــة فــي «المشــاركة السياســية للمــرأة»؟:
أفــاد  56مســتجيبا مــن عينــة االســتطالع بتلقيهــم تدريبــا أو
انشــطة توعويــة فــي المشــاركة السياســية للمــرأة ،بمعنــى
ان أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة تلقــت أو شــاركت فــي
تلــك االنشــطة مقابــل  43%قالــوا انهــم لــم يشــاركوا فــي
مثــل تلــك االنشــطة ،مقابــل مســتجيب واحــد قــال انــه غيــر
متأكــد إن كان شــارك فــي مثــل هــذه االنشــطة ام ال.

الســؤال رقــم ( :)3هــل تلقيــت /ي أي تدريــب فــي قضايــا
حقــوق المــرأة؟:
أظهــرت اإلجابــات علــى الســؤال الثالــث بــأن مــا يزيــد عــن نصف
عينــة االســتطالع بقليــل ـ ذكــور ًا وإناثــ ًا ـ تلقــوا تدريبــ ًا فــي
قضايــا حقــوق المــرأة بنســبة بلغــت  ،53%مقابــل مــا ينقــص
عــن نصــف العينــة بقليــل  47%قالــوا إنهــم لــم يتلقــوا مثــل
هــذا النــوع مــن التدريــب.

الســؤال رقــم ( :)7هــل اطلعــت/ي أو شــاركت/ي فــي
نشــاط أو تدريــب متعلــق بتنميــط صــورة المــرأة فــي
اإلعــام؟:
وأفــاد  43مســتجيبا ومســتجيبة أنهــم /ن شــاركوا فــي
أنشــطة أو تدريبــات تتعلــق بتنميــط صــورة المــرأة فــي
اإلعــام ،مقابــل  57مســتجيبا ومســتجيبة قالــوا أنهــم /ن لــم
يشــاركوا أو يتلقــوا مثــل تلــك التدريبــات وبنســبة .57%

الســؤال رقــم ( :)4هــل تلقيــت /ي أي تدريــب يتعلــق
بقضايــا المســاواة بيــن الرجــال والنســاء؟:
تنعكــس معطيــات الســؤال الســابق رقــم ( )3علــى استفســار
الســؤال الرابــع ،وهــي أن ضعــف التدريــب علــى قضايا حقوق
المــرأة ينعكــس بشــكل اوضــح فــي التدريــب علــى قضايــا
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء ،فقــد تبيــن مــن اإلجابــات
أن اقــل مــن نصــف المســتطلعين /ات تلقــى تدريبــ ًا يتعلــق
بقضايــا المســاواة بيــن الرجــال والنســاء وبنســبة  ،48%مقابــل
 52%لــم يتلــق أي منهــم مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب.

الســؤال رقــم ( :)8هــل تقــوم المؤسســة التــي تعمــل/
يــن بهــا بــأي تدريبــات و /أو تقديــم إرشــادات حــول أســس
التغطيــة المتوازنــة للرجــال والنســاء؟:
وأفــاد  41مســتجيبا ومســتجيبة مــن عينــة الدراســة أن
مؤسســاتهم اإلعالميــة التــي يعملــون /ن لديهــا تقــوم
بتقديــم التدريبــات و /أو اإلرشــادات حــول أســس التغطيــة
المتوازنــة للرجــال والنســاء ،لتكــون أدنــى نســبة يتــم
تســجيلها فــي اجوبــة عينــة الدراســة ( ،)41%مقابــل 59
مســتجيبا ومســتجيبة ( )59%نفــوا ان يكونــوا شــاركوا أو
تلقــوا تدريبــات مــن مؤسســاتهم االعالميــة.
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ً
السؤال رقم ( :)9ما هو التعريف الذي توافق عليه وتعتقد أنه صحيحا لمصطلح «جندر»؟
ً
ما هو التعريف الذي توافق عليه وتعتقد أنه صحيحا لمصطلح «جندر»؟

إجابة صحيحة

إجابة خاطئة

ال أعرف

المجموع

مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة واألنوثة

61

38

1

100

هو بنية اجتماعية من األفكار التي تعرف األدوار ونظم االعتقاد
والمواقف والصور والقيم والتوقعات للرجل والمرأة

70

29

1

100

األدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر واألنثى

59

40

1

100

المصطلح الذي يفيد استعماله في وصف الخصائص التي يحملها الرجل
والمرأة كصفات مركبة اجتماعيا ،ال عالقة لها باالختالفات العضوية

56

42

2

100

هو الصورة التي ينظر لها المجتمع للذكر واالنثى واألسلوب الذي
يتوقعه منهما ،والذي يرجع إلى أسلوب تنظيم المجتمع ،وليس إلى
االختالفات البيولوجية الجنسية بين الذكر واالنثى

74

24

2

100

التقسيم البيولوجي بين الذكر واألنثى

54

43

3

100

62.3%

36%

10

المتوسط الحسابي

يهــدف الســؤال التاســع إلــى استكشــاف مــدى معرفــة عينــة االســتطالع لتعريــف مصطلــح الجنــدر ،حيــث كشــفت اجابــات العينــة
المســتطلعة عــدم معرفــة كافيــة بمفهــوم الجنــدر ،علمـ ًا أن جميــع الخيــارات المتاحــة لإلجابــة علــى هــذا االستفســار صحيحــة
باســتثناء الخيــار األخيــر رقــم (.)6
بشــكل عــام؛ بلــغ المتوســط الحســابي لإلجابــات الصحيحــة  ،62.3%مقابــل  36%إجابــات خاطئــة ،فيمــا أجابــت مــا نســبته  10%بـــ»ال
أعــرف» ،وبجمــع النســبتين بيــن اإلجابــات الخاطئــة والذيــن أقــروا بعــدم معرفتهــم بمفهــوم مصطلــح الجنــدر فالنتيجــة أن 46%
مــن المســتطلعين /ات ليســت لديهــم المعرفــة المســبقة بالمصطلــح ،وتاليـ ًا عرضـ ًا لنتائــج استفســارات الســؤال رقــم ( )9علــى
النحــو التالــي:
•جــاء فــي المرتبــة األولــى ( )74مســتجيبا يعتقــدون ان التعريــف الصحيــح لمصطلــح الجنــدر (هــو الصــورة التــي ينظــر لهــا
المجتمــع للذكــر واالنثــى واألســلوب الــذي يتوقعــه منهمــا ،والــذي يرجــع إلــى أســلوب تنظيــم المجتمــع ،وليــس إلــى
االختالفــات البيولوجيــة الجنســية بيــن الذكــر واالنثــى) ،مقابــل  24مســتجيبا راوا فيــه تعبيــرا خاطئــا ،فيمــا قــال مســتجيبان
ذكــران فقــط انهمــا ال يعرفــان.
•وفــي المرتبــة الثانيــة اعتبــر  70مســتجيبا بــان التعريــف الصحيــح لمصطلــح الجنــدر (هــو بنيــة اجتماعيــة مــن األفــكار التــي
تعــرف األدوار ونظــم االعتقــاد والمواقــف والصــور والقيــم والتوقعــات للرجل والمرأة) ،مقابل  29مســتجيبا ومســتجيبة
قالــوا انــه تعريــف خاطــئ ،مقابــل اجابــة واحــدة لمســتجيب ذكــر قــال انــه ال يعــرف.
•وجــاء تعريــف الجنــدر بانــه (مجمــوع الصفــات المتعلقــة والمميــزة مــا بيــن الذكــورة واألنوثــة) فــي المرتبــة الثالثــة مــن
حيــث مفهــوم العينــة المســتجيبة لــه ،إذ قــال  60مســتجيبا ومســتجيبة بأنــه التعريــف الصحيــح لهــذا المصطلــح مقابــل
 38مســتجيبا ومســتجيبة افــادوا بانهــا اجابــة خاطئــة ،فــي حيــن قــال مســتجيب واحــد ذكــر بانــه ال يعــرف.
•وجــاء تعريــف (األدوار المحــددة اجتماعيــا لــكل مــن الذكــر واألنثــى) فــي المرتبــة الرابعــة بعــد ان اعتبــره  59مســتجيبا
ومســتجيبة بانــه التعريــف الصحيــح مقابــل  40قالــوا انــه تعريــف خاطــئ ،واجــاب ذكــر واحــد بعــدم معرفتــه.
•وجــاء التعريــف (المصطلــح الــذي يفيــد اســتعماله فــي وصــف الخصائــص التــي يحملهــا الرجــل والمــرأة كصفــات مركبــة
اجتماعيــا ،ال عالقــة لهــا باالختالفــات العضويــة) فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث مــن اعتبــره تعريفــا صحيحــا وبعــدد 56
مســتجيبا ومســتجيبة ،مقابــل  42اعتبــروه تعريفــا خاطئــا ،فيمــا قــال مســتجيبان ذكــران انهمــا ال يعرفــان.
•واعتبــر  54مســتجيبا ومســتجيبة ان تعريــف (التقســيم البيولوجــي بيــن الذكــر واألنثــى) هــو التعريــف الصحيــح لمصطلــح
الجنــدر ،مــع أنــه التعريــف الخطــأ الوحيــد مــن بيــن جميــع الخيــارات ،مقابــل  43مــن مجمــوع العينــة اعتبــروه تعريفــا خاطئــا،
و 3مســتجيبين قالــوا انهــم ال يعرفــون ان كان صحيحــا ام خطــأ.

36

السؤال رقم ( :)10ماذا يعني لك مصطلح «صورة نمطية» أو «تنميط»؟
ماذا يعني لك مصطلح «صورة نمطية» أو «تنميط»؟

إجابات صحيحة

إجابات خاطئة

ال أعرف

المجموع

إنطباع قوي لفكرة أو نظرية أو عدة أفكار أو نظريات

81%

19%

0

100

التعميم أو التبسيط المسبق حول مجموعة كاملة من الناس دون اعتبار الفروق
الفردية

71%

29%

0

100

منع مجموعة من الناس الذين تم تنميطهم من النجاح في مجاالت معينة أو الحصول
على حقوقهم كاملة

49%

49%

2

100

بناء على نوعهم
تعميم مبالغ فيه لصفات وطبائع واختالفات مجموعة معينة ً
االجتماعي

72%

28%

0

100

نظرة معممة أو فكرة مسبقة عن خصائص أو سمات يملكها أو ينبغي أن يملكها
الرجال والنساء

73%

26%

1

100

الع َظ َمة
الت ََّص ُّنع أو التَّ َك ُّلف أو َ

21%

78%

1

100

80%

20%

0

100

64%

36%

4

صور ذهنية عن شخص أو جماعة ال تستند إلى معرفة موضوعية ،ولكنها ترتكز فقط
على أحكام مسبقة
المتوسط الحسابي

كشــفت اجابــات العينــة المســتطلعة علــى هــذا الســؤال االستكشــافي عــن مــدى معرفــة االعالمييــن واالعالميــات لمصطلــح
«صــورة نمطيــة» أو «تنميــط» عــن عــدم وضــوح هــذا المفهــوم لــدى االعالمييــن ،ممــا يــؤدي وبالضــرورة إلــى خلــط المفاهيــم
لــدى تغطيتهــم لقضايــا المــرأة ،كمــا يكشــف عــن عــدم دقــة االرقــام التــي أفــاد اصحابهــا بتلقيهــم دورات تدريبيــة حــول
تغطيــة قضايــا المــرأة ،علم ـ ًا أن الباحثيــن وضعــوا  7خيــارات الختيــار المعنــى الصحيــح وجميعهــا صحيحــة باســتثناء الخيــار رقــم
( ،)6كمــا ينبغــي القــول أن هنــاك تعريفــات اجتماعيــة وثقافيــة ،وأخــرى إعالميــة واقتصاديــة لمصطلــح الصــورة النمطيــة أو
«التنميــط» ،وتــم وضــع مــا يتــاءم وموضــوع الدراســة مــن تعريفــات ،فعلــى ســبيل المثــال يعرفــه صنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان علــى أنــه «التعميــم أو التبســيط المســبق حــول مجموعــة كاملــة مــن النــاس دون اعتبــار الفــروق الفرديــة» ،4بينمــا
تعــرف المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان «التنميــط الجنســاني» علــى أنــه «نظــرة معممــة أو فكــرة مســبقة عــن خصائــص
أو ســمات يملكهــا أو ينبغــي أن يملكهــا الرجــال والنســاء».5
وتبــدو نتائــج المتوســط الحســابي فــي اإلجابــة علــى استفســارات الســؤال العاشــر متشــابهة مــع إجابــات استفســارات الســؤال
التاســع الموجــه بتعريــف «الجنــدر» ،فقــد بلغــت نســبة اإلجابــات الصحيحــة لتعريــف مصطلــح «تنميــط»  64%مقابــل  62.3%فــي
تعريــف مصطلــح «الجنــدر» ،فيمــا بلغــت نســبة اإلجابــات الخاطئــة لمصطلــح «التنميــط»  ،36%وهــي ذات نســبة متوســط حســابي
اإلجابــات الخاطئــة لمصطلــح «الجنــدر»  ،36%وبجمــع نتيجتــي متوســط حســابي اإلجابــات الخاطئــة و 4مــن المســتطلعين /ات
الذيــن أجابــوا بـــ»ال أعــرف» علــى تعريــف مصطلــح «التنميــط» يصبــح مجمــوع اإلجابــات الخاطئــة  ،40%مقابــل  46%إجابــات خاطئــة
علــى تعريــف مصطلــح «الجنــدر».
لقــد مالــت غالبيــة المســتطلعين /ات إلــى وضــع إجابــات صحيحــة على  5مصطلحات تراوحت نســبها ما بيــن  71%و ،81%فيما انقســم
تعريفهــم لمصطلــح «التنميــط» علــى أنــه «منــع مجموعــة مــن النــاس الذيــن تــم تنميطهــم مــن النجــاح فــي مجــاالت معينــة أو
الحصــول علــى حقوقهــم كاملــة» إلــى نصفيــن 49% ،أيــدوا هــذا التعريــف ،مقابــل  49%لــم يؤيــدوه ،وصحفييــن اثنيــن أقــرا بعــدم
الع َظ َمــة»،
معرفتهــم لهــذا التعريــف ،لكــن األبــرز أن  78%أجابــوا إجابــات خاطئــة بتأييدهــم أن التنميــط يعنــي «الت ََّص ُّنــع أو التَّ َك ُّلــف أو َ
مقابــل  21%رفضــوا هــذا التعريــف ،وهــذه النتيجــة وحدهــا تكشــف الميــل الثقافــي العــام لمصطلــح «التنميــط» ،وليــس بالضــرورة
أنها تكشــف معرفتهم الدقيقة بالمصطلح ،ونقصد بـ»الميل» أي انطباعاتهم ومشــاعرهم تجاه المصطلح ،وهي مســألة نابعة
باعتقادنــا مــن الثقافــة االجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع ،والمالحظــة هنــا أن النســبة العظمــى مــن المســتطلعين /ات أيــدوا
التعريفيــن رقــم ( )1و( )7وبنســبة بلغــت  80%منهــم ،وهــذان التعريفــان يبــدآن بمصطلحــات حســية واضحــة ،فالتعريــف األول يبــدأ
بمصطلــح «انطبــاع» ،والثانــي يبــدأ بمصطلــح «صــور» ،ويمكــن مالحظــة باقــي مســتوى اإلجابــات مــن خــال مــا تحملــه التعريفــات من
مصطلحــات حســية تعكــس ثقافــة المتلقــي أو المســتمع لهــا ،وهــم هنــا المســتطلعين /ات مــن الصحفييــن /ات.
المعنيــة بالعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،لبنــان .2012 ،متوفــر علــى
 4جنــان األســطة ،معجــم المصطلحــات والمفــردات
َ
الرابــط التالــي:
[https://bit.ly/3dlkG0S], last visited 11 October 2020.
 5التنميط الجنساني ،موقع المفوض السامي لحقوق اإلنسان .متوفر على الرابط التالي:
[https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx], last visited 11 October 2020.

37

فــي المحصلــة تكشــف عمــوم إجابــات الصحفييــن /ات
المســتطلعين /ات عــن ضعــف فــي المعرفــة واالطــاع
أو الثقافــة بمصطلــح «التنميــط» أو «الصــورة النمطيــة»،
وهــي نتيجــة تعكــس مســتوى تثقيفهــم و /أو تدريبهــم
علــى هــذا المصطلــح فــي عملهــم الصحفــي ،كمــا تعكــس
تدنــي مســتوى التعليمــات أو األنشــطة التوعويــة فــي
هــذا الخصــوص إضافــة إلــى غيــاب مدونــات الســلوك بشــأن
«النــوع االجتماعــي» عمومـاً ،وتاليـ ًا عرضـ ًا لنتائــج استفســارات
الســؤال رقــم ( )10نعرضــه علــى النحــو التالــي:
•أجــاب  81%مــن المســتطلعين /ات إجابــة صحيحــة بــأن
مصطلــح تنميــط أو صــورة نمطيــة يعنــي «إنطبــاع قــوي
لفكــرة أو نظريــة أو عــدة أفــكار أو نظريــات» ،مقابــل 19%
أجابــوا إجابــات خاطئــة.
•ويــرى  80%مــن المســتجيبين /ات فــي اإلجابــات
الصحيحــة أن معنــى الصــورة النمطيــة أو التنميــط يعنــي
(صــور ذهنيــة عــن شــخص أو جماعــة ال تســتند إلــى
معرفــة موضوعيــة ،ولكنهــا ترتكــز فقــط علــى أحــكام
مســبقة) ،مقابــل  20%فــي اإلجابــات الخاطئــة يــرون ان
هــذا المعنــى غيــر صحيــح.
•واعتبــر  73%مــن المســتجيبين والمســتجيبات فــي
اإلجابــات الصحيحــة أن معنــى (نظــرة معممــة أو فكــرة
مســبقة عــن خصائــص أو ســمات يملكهــا أو ينبغــي
أن يملكهــا الرجــال والنســاء) ،مقابــل  26أجابــوا إجابــات
خاطئــة يعتقــدون بعــدم صحتــه مقابــل مســتجيب ذكــر
قــال انــه ال يعــرف.
• 72%يعتقــدون بصحــة ان التنميــط يعنــي (تعميــم مبالــغ
ـاء
فيــه لصفــات وطبائــع واختالفــات مجموعــة معينــة بنـ ً
علــى نوعهــم االجتماعــي) ،فيمــا يعتقــد  28%بعــدم
صحتــه فــي إجابــات خاطئــة.
•وفــي إجابــات صحيحــة يــرى  71%مــن العينــة ان التعريــف
الصحيــح للتنميــط هــو (التعميــم أو التبســيط المســبق
حــول مجموعــة كاملــة مــن النــاس دون اعتبــار الفــروق
الفرديــة) ،مقابــل  29%ال يــرون فيــه تعريفــا صحيحــا فــي
إجابــات خاطئــة.
•وانقســمت عينــة الدراســة بالتســاوي حــول صحــة وعــدم
صحــة معنــى التنميــط الــذي ينــص علــى أنــه (منــع
مجموعــة مــن النــاس الذيــن تــم تنميطهــم مــن النجــاح
فــي مجــاالت معينــة أو الحصــول علــى حقوقهــم
كاملــة) بواقــع  49مســتجيبا فــي إجابــات صحيحــة ،و49
فــي إجابــات خاطئــة ،مقابــل مســتجيبان ذكــران قــاال
انهمــا ال يعرفــان.
•ويــرى  78مــن المســتجيبين صحــة تعريــف التنميــط بانــه
الع َظ َمــة) وهــي إجابــات خاطئــة،
(الت ََّص ُّنــع أو التَّ َك ُّلــف أو َ
مقابــل  21مســتجيبا يعتقــدون بعــدم صحتــه ممــا يدلــل
علــى عــدم وعــي كامــل بالمفهــوم ،فيمــا قــال اعالمي
واحــد انــه ال يعــرف.
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الســؤال رقــم ( :)11هــل هنــاك مدونــات ســلوك مهنــي
فــي وســائل اإلعــام تمنــع (التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة
فــي المجــال السياســي)؟
هل هناك مدونات سلوك مهني في وسائل اإلعالم تمنع (التمييز
بين الرجل والمرأة في المجال السياسي)؟
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أشــار  55%مــن العينــة المســتطلعة أنــه ال توجــد مدونــات
ســلوك مهنــي فــي وســائل اإلعــام تمنــع التمييــز بيــن
الرجــل والمــرأة فــي المجــال السياســي ،مقابــل  37%أشــاروا
إلــى وجــود هــذا النــوع مــن المدونــات ،فيمــا قــال 7%
أنهــم ال يعرفــون إن كانــت هــذه المدونــات موجــودة أم
ال ،ومســتجيب واحــد رفــض اإلجابــة ،وبجمــع مــن قالــوا أنــه
ال يوجــد هــذه المدونــات ومــن ال يعرفــون بوجودهــا أم ال
تصبــح النتيجــة  ،62%وهــي نتيجــة تؤشــر علــى غيــاب مدونات
الســلوك المهنــي التــي مــن شــأنها منــع التمييــز بيــن الرجــل
والمــرأة فــي المجــال السياســي علــى وجــه الخصــوص فــي
المؤسســات اإلعالميــة ،ويســتنتج ممــن أكــدوا وجودهــا أن
هــذه المدونــات موجــودة لــدى المؤسســات اإلعالميــة
ولكــن ال يتــم اســتخدامها أو تعميمهــا والتأكيــد عليهــا مــن
قبــل إدارات التحريــر وغــرف األخبــار.
وفــي هــذا الســياق نفــى مديــر التحريــر بجريــدة الــرأي عبــد
الكريــم الوحــش فــي تعليقــه بجلســة العصــف الذهنــي
المعمقــة لإلعالمييــن وجــود مدونــات ســلوك فــي غــرف
األخبــار ،لكنــه أشــار الــى وجــود ميثــاق شــرف للصحفييــن فــي
نقابــة الصحفييــن ال أحــد يطبقــه.
الســؤال رقــم ( :)12إلــى أي درجــة يســتخدم أو يطبــق
الصحفيــون والصحفيــات مدونــات الســلوك المهنــي فــي
مؤسســاتهم اإلعالميــة؟
إلى أي درجة يستخدم أو يطبق الصحفيون والصحفيات مدونات
السلوك المهني في مؤسساتهم اإلعالمية؟
إلى درجة
كبيرة

إلى درجة
متوسطة

إلى درجة
قليلة
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وعنــد ســؤال الذيــن أكــدوا علــى وجــود مدونــات ســلوك
مهني عن مدى اســتخدامها وتطبيقها من قبل الصحفيين
والصحفييــن ،فقــد عبــر  17%منهــم أنهــم يســتخدمونها
بدرجــة متوســطة ،و 9%قالــوا إنهــم يســتخدمونها بدرجــة
قليلــة ،و 7%قالــوا إنهــم ال يســتخدمونها علــى اإلطــاق،
بينمــا النســبة الدنيــا  3%ذهبــت إلــى الذيــن قالــوا إنهــم
يســتخدمونها بدرجــة كبيــرة.

الســؤال رقــم ( :)13هــل تعمــل المؤسســات اإلعالميــة علــى تدريــب الصحفييــن والمحرريــن بشــكل مســتمر حــول القضايــا
المتعلقــة بالجنــدر (النــوع االجتماعــي)؟
هل تعمل المؤسسات اإلعالمية على تدريب الصحفيين والمحررين بشكل مستمر حول القضايا المتعلقة بالجندر (النوع االجتماعي)؟
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نفــى أكثــر مــن ثلثــي العينــة المســتجيبة ( )72أن المؤسســات اإلعالميــة تعمــل علــى تدريــب الصحفييــن والمحرريــن بشــكل
مســتمر حــول القضايــا المتعلقــة بالجنــدر (النــوع االجتماعــي) ،مقابــل  26مســتجيبا ومســتجيبة قالــوا بــان المؤسســات االعالمية
تعمــل علــى تدريــب صحافييهــا.

القسم الثاني :غرف األخبار وسياسات التحرير
تضمــن القســم الثانــي مــن اســتطالع رأي الصحفييــن علــى 5
أســئلة واستفســارات تبحــث فــي عالقــة التنميــط اإلعالمــي
خاصــة لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة بغــرف األخبــار
وإدارات التحريــر وسياســاتها المتبعــة فــي وســائل اإلعــام
المحليــة.
وأظهــرت النســب األعلــى لنتائــج اإلجابــة علــى األســئلة مــن 1
إلى  4من القســم الثاني أن  62%تتوفر في مؤسســاتهم/
ن اإلعالميــة متخصصــون فــي تغطيــة قضايــا وشــؤون
المــرأة ،و 59%تعمــل إدارة التحريــر فــي مؤسســاتهم
اإلعالميــة علــى منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة
فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو
فــي أي مياديــن أخــرى ،و 57%توجــد فــي مؤسســاتهم /ن
اإلعالميــة مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع
شــروط ًا لمراعــاة و /أو إدمــاج معاييــر حقــوق اإلنســان فــي
التغطيــات الصحفيــة ،وكل هــذه النســب جــاءت مقابــل 56%
قالــوا أنــه ال توجــد فــي مؤسســاتهم /ن اإلعالميــة مدونــة
ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروط ًا لتجنــب
األنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك المــرأة والرجــل،
وهــذه النتيجــة تلتقــي مــع اإلجابــات علــى الســؤال ( )11مــن
القســم األول ،حيــث قــال  55%مــن المســتطلعين /ات أنــه ال
توجــد مدونــات ســلوك مهنــي فــي وســائل اإلعــام تمنــع
التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجــال السياســي.
وتقاطعــت آراء المشــاركين فــي جلســة العصــف الذهنــي
األولــى المخصصــة لإلعالمييــن مــع نتائــج القســم الثانــي مــن
أســئلة االســتطالع ،حيــث نفــى مديــر الموقــع اإللكترونــي
لجريــدة الغــد اليوميــة نــور الديــن الخمايســة وجــود أي
سياســة تتعلــق بالجنــدر فــي مؤسســته يمكنــه تطبيقهــا،

ووافقتــه الصحفيــة بالجريــدة هديــل غبــون قائلــة «ال توجــد
اي سياســة في المؤسســات اإلعالمية تراعي الجندر ،فضال
عــن خلــو المواقــع القياديــة فــي المؤسســات اإلعالميــة مــن
النســاء ممــا يجعــل مــن اإلدارات اإلعالميــة غيــر مبنيــة علــى
الجنــدر « ،ويؤكــد علــى ذلــك رئيــس تحريــر موقــع األول نيــوز
أســامة الرنتيســي قائــا» ان معظــم المؤسســات االعالميــة
ال توجــد فيهــا سياســات اعالميــة تتعلــق بقضايــا الجنــدر
وتبقــى االمــور مبنيــة علــى العالقــات الشــخصية فقــط.
وتــرى االعالميــة سوســن زايــده وجــوب تغييــر السياســة
التحريريــة ،وتحديــث قوائــم االســماء للمصــادر ،ويجــب
اعــادة النظــر بالتنــوع فــي القضايــا وفــي زوايــا الطــرح فــي
المؤسســات االعالميــة ولــدى الصحفييــن والصحفيــات،
مشــيرة الــى اننــا كلمــا اتجهنــا الــى التســييس فإننــا نذهــب
الــى الذكــر أكثــر ،وكلمــا ذهبنــا الــى القضايــا االنســانية
كالتعليــم والصحــة والقانــون وغيرهــا فســتكون الغلبــة
فيهــا للحضــور النســائي ،خالصــة للقــول» يجــب تغييــر قواعــد
اللعبــة».
وتؤكــد اإلعالميــة ســهير جــرادات ان ربــع اعضــاء الهيئــة
العامــة لنقابــة الصحفييــن مــن النســاء ،إال أن المــرأة ال تتواجد
فــي مواقــع قياديــة فــي المؤسســات االعالميــة ،ويتــم
تجاهــل درجتهــا الوظيفيــة ،ويصبــح وجودهــا احيانــا كصــورة
تزيينيــة فقــط ،ممــا يفقدهــا القــدرة علــى وضــع السياســات
اإلعالميــة بمــا فــي ذلــك القضايــا المتعلقــة بالجنــدر.
وتاليـ ًا تفصيــل لنتائــج وتحليــات القســم الثانــي مــن الدراســة،
وذلــك علــى النحــو التالــي:
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السؤال
1.1هل توجد في مؤسستك اإلعالمية مدونة سلوك أو سياسات
تحريرية معلنة تضع شروط ًا لمراعاة و /أو إدماج معايير حقوق
اإلنسان في التغطيات الصحفية؟
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2.2هل توجد في مؤسستك اإلعالمية مدونة سلوك أو سياسات
تحريرية معلنة تضع شروط ًا لتجنب األنماط االجتماعية والثقافية
لسلوك المرأة والرجل؟
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3.3هل يتوفر في مؤسستك اإلعالمية متخصصون في تغطية
قضايا وشؤون المرأة؟
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4.4هل تعمل إدارة التحرير على منع أي تفرقة أو استبعاد أو
تقييد للمرأة في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
أو في أي ميادين أخرى؟
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المتوسط الحسابي

الســؤال رقــم ( )1مــن القســم الثانــي :هــل توجــد فــي
مؤسســتك اإلعالميــة مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة
ً
معلنــة تضــع شــروطا لمراعــاة و /أو إدمــاج معاييــر حقــوق
اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة؟
أفــاد  57مســتجيبا ومســتجيبة بوجــود مدونــة ســلوك أو
سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروط ًا لمراعــاة و /أو إدمــاج
معاييــر حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة فــي
مؤسســاتهم اإلعالميــة ،مقابــل  41مســتجيبا ومســتجيبة
نفــوا وجــود مثــل هــذه المعاييــر فــي مؤسســاتهم
االعالميــة.
الســؤال رقــم ( )2مــن القســم الثانــي :هــل توجــد فــي
مؤسســتك اإلعالميــة مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة
ً
معلنــة تضــع شــروطا لتجنــب األنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة
لســلوك المــرأة والرجــل؟
يــرى  41مســتجيبا ومســتجيبة أن مدونــة ســلوك أو
سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروط ًا لتجنــب األنمــاط
االجتماعيــة والثقافيــة لســلوك المــرأة والرجــل موجــودة
فــي مؤسســاتهم اإلعالميــة ،مقابــل  56نفــوا وجــود مدونــة
الســلوك أو سياســات تحريريــة فــي مؤسســاتهم اإلعالميــة.
الســؤال رقــم ( )3مــن القســم الثانــي :هــل يتوفــر فــي
مؤسســتك اإلعالميــة متخصصــون فــي تغطيــة قضايــا
وشــؤون المــرأة؟
أكــد  62مســتجيبا ومســتجيبة مــن عينــة الدراســة وجــود
متخصصيــن فــي تغطيــة قضايــا وشــؤون المــرأة فــي
مؤسســاتهم االعالمية ،فيما نفى  36مســتجيبا ومســتجيبة
وجــود متخصصيــن لتغطيــة قضايــا المــرأة فــي مؤسســاتهم
االعالميــة.
الســؤال رقــم ( )4مــن القســم الثانــي :هــل تعمــل إدارة
التحريــر علــى منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة
فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو
فــي أي مياديــن أخــرى؟
افــاد  59مــن عينــة االســتطالع بــان إدارة التحريــر فــي
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مؤسســاتهم االعالميــة تعمــل علــى منــع أي تفرقــة
أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة فــي المياديــن السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وفــي أيــة مياديــن أخــرى ،مقابــل
 39نفــوا وجــود مثــل هــذه السياســة فــي مؤسســاتهم
االعالميــة.
وتظهــر الكثيــر مــن المغالطــات عنــد مقارنــة اإلجابــات علــى
األســئلة مــن  1إلــى  4مــن القســم الثانــي ،مــع اإلجابــات
علــى الســؤال ( )11مــن القســم األول الــذي يستفســر
المســتطلعين /ات عــن معرفتهــم بوجــود مدونــات ســلوك
مهنــي فــي وســائل اإلعــام تمنــع التمييــز بيــن الرجــل
والمــرأة فــي المجــال السياســي ،ففــي الوقــت الــذي نفــى
فيــه  57مســتجيبا ومســتجيبة وجــود مدونــات ســلوك فــي
المؤسســات االعالميــة ،فــإن  57منهــم وفــي اجاباتهــم
علــى هــذا الســؤال بوجــود هــذه المدونــات ،ممــا يكشــف
عــن عــدم اطــاع أكثــر مــن نصــف عينــة االســتطالع علــى وجــود
مثــل هــذه المدونــات فــي مؤسســاتهم االعالميــة.
الســؤال رقــم ( )5مــن القســم الثانــي :هــل تطلــب أو توجــه
إدارة التحريــر فــي مؤسســتكم اإلعالميــة منــع اســتخدام
اللغــة التمييزيــة ألحــد الجنســين؟
هل تطلب أو توجه إدارة التحرير في مؤسستكم اإلعالمية منع
استخدام اللغة التمييزية ألحد الجنسين؟
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قــال  68مســتطلعا مــن عينــة الدراســة ان إدارة التحريــر فــي
مؤسســاتهم اإلعالميــة تطلــب أو توجــه منــع اســتخدام
اللغــة التمييزيــة ألحــد الجنســين ،مقابــل  28مســتطلعا نفــوا
وجــود هــذه المطالــب والتوجيهــات فــي مؤسســاتهم،
فيمــا وردت إجابــة واحــدة بـــ»ال أعــرف» ،و 3رفضــوا اإلجابــة.
وتظهــر اإلجابــة علــى هــذا الســؤال بالمقارنــة مــع اإلجابــات

علــى األســئلة الســابقة مــن القســم الثانــي تناقضــا واضحــا ،فقــد بلــغ عــدد مــن يعتقــد بعمــل ادارة التحريــر علــى منــع اي تفرقــة
أو تقييــد أو اســتبعاد للمــرأة ( )59مســتجيبا ومســتجيبة ،لكــن هــذا العــدد ارتفــع فــي االجابــة علــى هــذا الســؤال ليصــل الــى 68
مســتجيبا ،كمــا انخفضــت نســبة مــن نفــى وجــود هــذه السياســة مــن  39مســتجيبا الــى  28مســتجيبا ومســتجيبة ،بمــا يؤكــد علــى
عــدم وضــوح المفاهيــم والسياســات المتعلقــة بالتغطيــات المتوازنــة ،فضــا عــن عــدم معرفــة العينــة بالسياســات التحريريــة
المعتمــدة فــي مؤسســاتهم االعالميــة.

القسم الثالث :االنطباعات
تضمــن القســم الثالــث مــن اســتطالع رأي الصحفييــن علــى 27
ســؤاالً واستفســار ًا جميعهــا تبحث في انطباعــات واعتقادات
الصحفييــن والصحفيــات بمســألة التــوازن الجنــدري بشــكل
عــام ،ومشــاركة المــرأة فــي السياســة بشــكل خــاص ولكــن
بالتركيــز علــى مســألة التنميــط اإلعالمــي لصــورة المــرأة
السياســية فــي وســائل اإلعــام.
ويعتقــد الباحثــون أن تعليقــات هامــة مــن إعالمييــن
وإعالميــات وسياســيين وسياســيات وردت فــي مخرجــات
جلســتي العصــف الذهنــي تتضمــن وجهــات نظــر تتعلــق
باألســئلة رقــم ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1و )6مــن القســم الثالــث
الســتطالع راي الصحفييــن ،وهــي أســئلة تتمحــور بانطباعــات
الصحفييــن المســتطلعين فــي التالــي :التغطيــات الصحفيــات
العادلــة والمتســاوية لــكل مــن الرجــال والنســاء ،والصــورة
النمطيــة للصحفييــن الذكــور والصحفيــات اإلنــاث للمــرأة
فــي المجتمــع ،وتكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي
التغطيــات والتقاريــر الصحفيــة ،ومــدى تغطيــة المرشــحين
مــن الذكــور واإلنــاث فــي وســائل اإلعــام خــال الحمــات
االنتخابيــة بشــكل عــادل ومتكافــئ ،ونجمــل هــذه التعليقــات
علــى النحــو التالــي:
•وفقــا للمحاميــة هالــة عاهــد فــإن اإلعــام يركــز علــى
هفــوات النائبــات أكثــر مــن النــواب ،وإذا اخطــأت المــرأة
السياســية فانــه يتــم مهاجمــة كل النســاء لكــن إذا أخطــأ
الرجــل فانــه يتهــم لوحــده منفــردا باعتبــاره يمثــل نفســه
فقــط ،مؤكــدة ان قضيــة النســاء ليســت قضيــة الدولــة
الحاضــرة ،ومــن الســهل تخلــي الدولــة عنهــا.
•وبحســب اإلعالميــة ســهير جــرادات فــإن التمييــز ال يوجــد
فــي السيســتم وانمــا يظهــر التمييــز بســبب طبيعــة
األشــخاص ،كمــا ان الصحفييــن والصحفيــات يلجــؤون الــى
التنميــط ،وهــم أكثــر مــن يعكســون تخلــف المجتمــع.
•وتشــير اإلعالميــة «هبــة الحيــاة» عبيــدات الــى ان
اإلعــام يلجــأ الــى توظيــف المــرأة شــخصيا كلباســها
وحركتهــا ولهجتهــا بخــاف الرجــل الــذي ال يهتــم
اإلعــام بمثــل هــذه التفاصيــل لديــه ،مؤكــدة ان بعــض
النســاء االعالميــات يعــززن ايضــا الصــورة النمطيــة للمرأة
االعالميــة.
•ويــرى مديــر التحريــر بجريــدة الــرأي اليوميــة عبــد
الكريــم الوحــش ان مــن صــور تنميــط المــرأة هــو حصــر

دورهــا فــي الحديــث عــن قضايــا المــرأة فقــط ،وتــم
تكريــس صورتهــا كأم وزوجــة ،وقــد يكــون ذلــك متعمــدا،
كذلــك فــإن المــرأة لــم تســع لتقديــم نفســها كمحلــل
سياســي فــي وســائل اإلعــام مثــا.
•وينفــي المستشــار اإلعالمــي فــي مؤسســة أريــج
للصحافــة االســتقصائية ســعد حتــر وجــود قرار سياســي
لتمكيــن المــرأة ،مؤكــدا فــي الوقــت نفســه أن النســاء
أكثــر تحيــز ًا فــي معظــم األحيــان ضــد المــرأة ،كمــا ان
المناهــج الدراســية تتضمــن تنميطــا ضــد المــرأة.
•ويؤكــد النائــب خالــد رمضــان ان اإلعــام ليــس واحــدا
وباإلجمــال نحــن نقــرأ صــورة التنميــط للمــرأة.
•وتؤكــد المحاميــة نــور االمــام ان تركيــز اإلعــام علــى
ســلبيات المــرأة أكثــر منــه علــى ســلبيات الرجــال ،ولذلــك
فــإن اإلعــام يــؤدي دورا مســيئا للمــرأة السياســية،
وهنــاك تصيــد لضــرب النســاء بعضهــن ببعــض ،مشــيرة
الــى ضــرورة التفريــق بيــن اإلعــام الحكومــي واالعــام
المؤدلــج واالعــام الخــاص.
•وتــرى د .ميســون العتــوم أن صــراع الخطابــات يعكــس
ايديولوجيــا المهيمــن علــى المســتوى الشــعبي أو
الدولــة أو الجهــات الخارجيــة ممــا ينعكــس علــى المــرأة
السياســية فــي مواجهــة خطــاب الذكوريــة المهيمــن
والمســموع ،فالمــرأة ينظــر اليهــا بعيــون الذكــر ،ولذلــك
فــكل الخطابــات المهيمنــة هــي خطابــات طــاردة للنســاء،
باعتبــار المــرأة متعديــة علــى فضــاء الشــأن العــام الــذي
اقرتــه ذكوريــة المجتمــع ،متســائلة «لمــاذا نغفــر أخطــاء
الذكــور بينمــا خطــأ المــرأة غيــر مغفــور؟».
•وبحســب النائــب د .ديمــه طهبــوب فــإن «المــرأة تعتبــر
خاصــرة رخــوة ،وهنــاك عــدة وجــوه يتــم التعامــل فيهــا
مــع المــرأة ،وهنــاك فئــات نســائية حزبيــة تتدخــل فــي
رســم صــورة المــرأة ،ممــا يبقــي الصــراع قائمــا بيــن
النســاء مــن خــال تصويرهــن مســتضعفات ،ومشــكلة
التنميــط تتمثــل بمقارنــة فالنــة بفالنــة ،واألصــل أن
نتعامــل مــع المــرأة نفســها قياســا بتجربتهــا الشــخصية.
وتضيــف أن «التيــارات السياســية أيضــا ســاهمت بإضعــاف
المــرأة» ،مؤكــدة أن «المهــارة الذاتيــة للمــرأة لهــا دور
فــي بروزهــا اإلعالمــي ،كمــا ان هــذه المهــارة وهــذا
البــروز لــه دور أيضــا فــي اســتهداف المــرأة».
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وتاليـ ًا تفصيــل لنتائــج وتحليالت القســم الثالث من االســتطالع،
وذلــك علــى النحــو التالي:
الســؤال رقــم ( )1مــن القســم الثالــث :هــل تتفــق /يــن أن
ً
الصحفييــن والصحفيــات أو المؤسســات الصحفيــة عمومــا
تقــوم بعمــل تغطيــات صحفيــة عادلــة ومتســاوية لــكل مــن
الرجــال والنســاء؟ وإلــى أي درجــة تتفــق /يــن علــى ذلــك ..
تتفق /ين أن الصحفيين والصحفيات أو المؤسسات الصحفية
هل ً
عموما تقوم بعمل تغطيات صحفية عادلة ومتساوية لكل من
الرجال والنساء؟ وإلى أي درجة تتفق على ذلك ..
نعم

إلى
درجة
كبيرة

إلى درجة
متوسطة

إلى
درجة
قليلة

ال

ال
أعرف

44

17

24

2

55

0

رفض
اإلجابة

المجموع

1

100

ال يتفــق  55مــن المســتجيبين مــع القــول بقيــام الصحفييــن
والصحفيــات أو المؤسســات الصحفيــة عمومــ ًا بعمــل
تغطيــات صحفيــة عادلــة ومتســاوية لكل من الرجال والنســاء،
مقابــل  44يتفقــون علــى ذلــك ،منهــم  17مســتطلعا بدرجــة
كبيــرة ،و 24بدرجــة متوســطة ،واثنيــن فقــط بدرجــة قليلــة.
الســؤال رقــم ( )2مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
يتجنــب الصحفيــون الذكــور تقديــم صــورة نمطيــة للنســاء
فــي المجتمــع؟
باعتقادك؛ هل يتجنب الصحفيون الذكور تقديم صورة نمطية
للنساء في المجتمع؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

36

62

2

0

100

 62مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون أن الصحفييــن الذكــور (ال
يعملــون) علــى تجنــب تنميــط صــورة النســاء فــي المجتمــع،
مقابــل  36مســتجيبا يعتقــدون أن الصحفييــن الذكــور
(يعملــون) علــى تجنــب تنميــط صــورة النســاء فــي المجتمــع،
وقــال مســتجيبان انهمــا ال يعرفــان.
الســؤال رقــم ( )3مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
تتجنــب الصحفيــات اإلنــاث تقديــم صــورة نمطيــة للنســاء
فــي المجتمــع؟
باعتقادك؛ هل تتجنب الصحفيات اإلناث تقديم صورة نمطية للنساء
في المجتمع؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

40

55

4

1

100

 55مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون أن الصحفيــات اإلنــاث (ال
يعملــن) علــى تجنــب تنميــط صــورة النســاء فــي المجتمــع،
مقابــل  40مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون أن الصحفيــات
(يعملــن) علــى تجنــب تنميــط النســاء فــي المجتمــع ،و 4مــن
المســتطلعين /ات اختــاروا اإلجابــة بـــ»ال أعــرف».
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الســؤال رقــم ( )4مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
يتجنــب الصحفيــون الذكــور تكريــس التمييــز علــى أســاس
الجنــس فــي تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة؟
باعتقادك؛ هل يتجنب الصحفيون الذكور تكريس التمييز على
أساس الجنس في تغطياتهم وتقاريرهم الصحفية؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

40

59

0

1

100

افــاد  59مــن عينــة االســتطالع بــأن الصحفييــن الذكــور
ال يتجنبــون تكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي
تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة ،مقابــل  40يعتقــدون 40
مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون بذلــك.
الســؤال رقــم ( )5مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
تتجنــب الصحفيــات اإلنــاث تكريــس التمييــز علــى أســاس
الجنــس فــي تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة؟
باعتقادك؛ هل تتجنب الصحفيات اإلناث تكريس التمييز على أساس
الجنس في تغطياتهم وتقاريرهم الصحفية؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

44

55

1

0

100

أبــدى  44مســتجيب ًا ومســتجيبة اعتقادهــم بــأن الصحفيــات
اإلنــاث يتجنبــن تكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي
تغطياتهــم الصحفيــة ،مقابــل  55مســتجيب ًا ومســتجيبة أبــدوا
اعتقادهــم بعكــس ذلــك.
الســؤال رقــم ( )6مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
يتــم تغطيــة المرشــحين مــن الذكــور واإلنــاث فــي وســائل
اإلعــام خــال الحمــات االنتخابيــة بشــكل عــادل ومتكافــئ؟
باعتقادك؛ هل يتم تغطية المرشحين من الذكور واإلناث في
وسائل اإلعالم خالل الحمالت االنتخابية بشكل عادل ومتكافئ؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

46

51

2

1

100

عبــر  51مســتجيب ًا ومســتجيبة عــن اعتقادهــم بــأن تغطيــة
المرشــحين مــن الذكــور واإلنــاث فــي وســائل اإلعــام خــال
الحمــات االنتخابيــة ال تتــم بشــكل عــادل ومتكافــئ ،مقابــل
 46عبــروا عــن اعتقادهــم بأنهــا تتــم بشــكل عــادل.
الســؤال رقــم ( )7مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
تؤثــر التغطيــات اإلعالميــة خــال االنتخابــات علــى تشــجيع
الجمهــور إلــى انتخــاب الرجــل المرشــح واالبتعاد عــن انتخاب
المــرأة المرشــحة؟ وإلــى أي درجــة ..

باعتقادك؛ هل تؤثر التغطيات اإلعالمية خالل االنتخابات على تشجيع
الجمهور إلى انتخاب الرجل المرشح واالبتعاد عن انتخاب المرأة
المرشحة؟ وإلى أي درجة ..
نعم

إلى
درجة
كبيرة

إلى درجة
متوسطة

إلى
درجة
قليلة

ال

ال
أعرف

42

19

21

0

58

0

رفض
اإلجابة

المجموع

0

100

عبــر  58مــن المســتطلعين ان التغطيــات اإلعالميــة خــال
االنتخابــات ال تؤثــر علــى تشــجيع الجمهــور إلــى انتخــاب
الرجــل المرشــح واالبتعــاد عــن انتخــاب المــرأة المرشــحة،
مقابــل  42يعتقــدون العكــس مــن ذلــك تمامــاً ،ويــرون أن
التغطيــات اإلعالميــة خــال االنتخابــات تؤثــر علــى تشــجيع
الجمهــور إلــى انتخــاب الرجــل المرشــح واالبتعــاد عــن انتخــاب
المــرأة المرشــحة ،ومنهــم  19يعتقــدون أن هــذا النــوع مــن
التغطيــات اإلعالميــة تؤثــر بدرجــة كبيــرة ،و 21يعتقــدون أنهــا
تؤثــر بدرجــة متوســطة.
الســؤال رقــم ( )8مــن القســم الثالــث :هــل تعتقــد /يــن أن
المــرأة لــم تأخــذ حقهــا فــي التغطيــة واالهتمــام بوســائل
اإلعــام؟ وإلــى أي درجــة ..

باعتقادك؛ هل هناك أسباب تحد ومتنع اإلعالم األردين من دعم املشاركة
السياسية للمرأة؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

36

63

0

1

100

قــال  63مــن افــراد العينــة المســتطلعة انهــم ال يعتقــدون
بوجــود أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة ،مقابــل  36يعتقــدون العكــس
مــن ذلــك.
الســؤال رقــم ( )10مــن القســم الثالــث :إذا كان هنــاك
أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة
السياســية للمــرأة ،فمــا هــي هــذه األســباب برأيــك؟
إذا كان هناك أسباب تحد وتمنع اإلعالم األردني من دعم
المشاركة السياسية للمرأة ،فما هي هذه األسباب برأيك؟
األسباب

1.1ثقافة المجتمع
هل تعتقد /ين أن المرأة لم تأخذ حقها في التغطية واالهتمام
بوسائل اإلعالم؟ وإلى أي درجة ..
نعم

إلى
درجة
كبيرة

إلى درجة
متوسطة

إلى
درجة
قليلة

ال

ال
أعرف

60

21

37

2

40

0

رفض
اإلجابة

المجموع

0

100

2.2عدم قدرة المرأة على
التواصل مع اإلعالم
3.3ذكورية المجتمع الصحفي

افــاد  60مســتجيبا ومســتجيبة أن المــرأة لــم تأخــذ حقهــا
فــي التغطيــة واالهتمــام بوســائل اإلعــام ،حيــث يعتقــد
 37مــن المســتجيبين فــي ذلــك بدرجــة متوســطة ،وبدرجــة
كبيــرة  21مســتجيبا ،واثنيــن فقــط بدرجــة قليلــة ،مقابــل 40
مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون بــان المــرأة اخــذت حقهــا
فــي التغطيــة واالهتمــام بوســائل اإلعــام.
ووفقــا آلراء خبــراء اعالمييــن ونشــطاء مؤسســات مجتمــع
مدنــي فــإن أحــد أســباب عــدم حصــول المــرأة علــى حقهــا
فــي التغطيــة واالهتمــام فــي وســائل اإلعــام هــو عــدم
قدرتهــا علــى التواصــل مــع االعــام ،وعــدم قدرتهــا فــي
ان تكــون مصــدرا للمعلومــات ،وهــو مــا ذهــب إليــه مديــر
تحريــر الموقــع اإللكترونــي لجريــدة الغــد نــور الديــن
الخمايســة بقولــه «لدينــا مشــكلة مــع المــرأة المصــدر ،فمــن
الســهل التواصــل مــع الباحــث الرجــل أكثــر مــن الباحــث المــرأة،
والمشــكلة عندهــا ،المصــدر الرجــل يســتطيع الحضــور اليــك
فــي اي زمــان ومــكان بخــاف المــرأة».
الســؤال رقــم ( )9مــن القســم الثالــث :باعتقــادك؛ هــل
هنــاك أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة؟

4.4السياسات الحكومية

5.5ضعف خبرة الصحفيين

6.6عدم اهتمام اإلعالم بدعم
المشاركة السياسية للمرأة

7.7التشريعات التمييزية
8.8الممارسات الحكومية التي
تكرس التمييز والصورة
النمطية
المتوسطات الحسابية

نعم

ال

34

2

94.4%

5.6%

27

9

75%

25%

25

11

69.4%

30.6%

15

21

41.6%

58.4%

28

8

77.8%

22.2%

25

11

69.4%

30.6%

16

20

44.4%

55.6%

16

20

44.4%

55.6%

23.2

12.8

64.5%

35.5%

المجموع

36
36

36

36

36

36

36

36

100%

ومــن بيــن المســتجيبين البالــغ عددهــم  36الذيــن يعتقــدون
فــي الســؤال الســابق رقــم ( )9بوجــود أســباب تحــد وتمنــع
اإلعــام األردنــي مــن دعم المشــاركة السياســية للمــرأة اعتبر
 32منهــم ان ثقافــة المجتمــع الســبب االول الذي يحد ويمنع
اإلعــام االردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة
مقابــل مســتجيبان فقــط لــم يوافقــا علــى هــذا الســبب.
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وجــاء ضعــف خبــرة الصحفييــن فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث
تلــك االســباب وفقــا لمــا يعتقــده  28مســتجيبا ومســتجيبة،
مقابــل  8مســتجيبين ومســتجيبات نفــوا ذلــك.

الــى القضايــا االنســانية كالتعليــم والصحــة والفنــون وغيرهــا
ســتكون فيهــا الغلبــة للحضــور النســائي داعيــة الــى مــا
اســمته «تغييــر اللعبــة».

وحــل عــدم قــدرة المــرأة علــى التواصــل مــع اإلعــام فــي
المرتبــة الثالثــة مــن حيــث االســباب وفقــ ًا لمــا يعتقــده 27
مســتجيبا ،مقابــل  9رفضــوا هــذا الســبب.

وتقــول رئيســة لجنــة المــرأة فــي حــزب النــداء ســميرة حمــزة
قائلــة إن «المــرأة مقيــدة بمجتمــع ذكــوري».

وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة وبالتســاوي ســببين مــن األســباب
التــي يعتقــد المســتجيبين والمســتجيبات أنهــا تحــد وتمنــع
اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة،
األول ذكوريــة المجتمــع الصحفــي ،والثانــي عــدم اهتمــام
اإلعــام بدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة باعتقــاد 25
مســتجيب ًا ومســتجيبة لــكل منهمــا ،كمــا تســاوى ايضــا عــدد
مــن رفــض اعتبــار ذكوريــة المجتمــع وعــدم اهتمــام اإلعــام
بدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة كأســباب تحــد وتمنــع
اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة
بإجابــة  11مســتجيبا لــكل منهمــا وبنســبة مشــتركة.
وتســاوت فــي المرتبــة الخامســة كامــل معطيــات مــن
يعتقــدون بــان مــن األســباب التــي تحــد وتمنــع اإلعــام
األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة كل مــن
التشــريعات التمييزيــة ،ثــم الممارســات الحكوميــة التــي
تكــرس التمييــز والصــورة النمطيــة بواقــع  16مســتجيبا لــكل
منهمــا ،مقابــل  20مســتجيبا رفضــوا هذيــن الســببين.
وحصلــت السياســات الحكوميــة علــى أدنــي نســبة مــن
يعتقــدون بانهــا ســبب مــن األســباب التــي تحد وتمنــع اإلعالم
األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة بنســبة تمثل
 15مســتجيبا ومســتجيبة ،وبحســب المعطيــات فــإن غالبيــة
المســتجيبين رفضــوا هــذا الســبب بنســبة تمثــل  21مســتجيبا
ومســتجيبة وهــي اعلــى نســبة رفــض تــم تســجيلها فــي
إجابــات الســؤال العاشــر مــن القســم الثالــث لالســتطالع.
ومــن خــال المتوســط الحســابي للذيــن أقــروا بوجــود أســباب
تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية
للمــرأة والبالــغ عددهــم  36مســتجيب ًا ومســتجيبة ،وأيــدوا
 8أســباب وضعهــا االســتطالع مــع حريــة اختيــار رفضهــا أو
قبولهــا ،فــإن مــا يشــكل الغالبيــة  64.5%منهــم يؤيــدون
األســباب الثمانيــة الــواردة فــي الجــدول أعــاه ،مقابــل 35.5%
منهــم ال يؤيدونهــا.
وفــي تعليــق الخبــراء مــن اعالمييــن ونشــطاء مؤسســات
مجتمــع مدنــي فــإن اســبابا عديــدة تمنــع اإلعــام االردنــي
مــن دعــم المشــاركة السياســية تأتــي فــي مقدمتهــا
العقليــة الذكوريــة للمجتمــع ،فوفقــا لإلعالميــة سوســن
زايــده فــإن العقليــة الذكوريــة عنــد الرجــال وحتــى عنــد
النســاء التــي اقرهــا المجتمــع تنعكــس علــى اإلعــام وعلــى
دعمــه للمشــاركة السياســية للمــرأة ،مشــيرة الــى اننــا كلمــا
اتجهنــا الــى التســييس نذهــب الــى الذكــر اكثــر ،وكلمــا ذهبنــا
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وال تبتعــد المحاميــة هالــه عاهــد عــن رأي زايــده قائلــة «ان
الصحفييــن يحملــون افــكار مســبقة وايديولوجيــات جاهــزة ال
عالقــة لهــا بسياســات المؤسســات االعالميــة التــي يجــب ان
تحــدد المفاهيــم ،ولذلــك فالصحفيــون يتماهــون مــع التيــار
الســائد وبالتالــي ينقــادون الــى ثقافــة الشــارع فــي قضايــا
المــرأة».
ويــرى رئيــس تحريــر موقــع األول نيــوز أســامة الرنتيســي
ان للمجتمــع دور فــي ذلــك الــى جانــب الموقــف الشــخصي
لإلعالمــي والصحفــي نفســه ،وهــو موقــف ينســجم مــع
ثقافــة النــاس والمجتمــع ،لذلــك فــإن ثقافــة المجتمــع هــي
التــي تقــود تنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام بالرغــم مــن
عــدم وجــود سياســات حكوميــة تدفــع بذلــك.
ويشــير االعالمــي خضــر الــى وجــود مــا يســميه مدرســتان
تعمــان علــى تنميــط صــورة المــرأة فــي االعالم ،همــا ثقافة
المجتمــع ،وارضــاء الجمهــور حتــى لــو اضطــر االعالمــي أو
المؤسســة االعالميــة للتنميــط.
ووفقــا لإلعالميــة المســتقلة «هبــة الحيــاة» عبيــدات
فــإن الصحفييــن يمثلــون ثقافــة المجتمــع ،والمشــكلة ان
الصحافــة فــي االردن ال تمثــل الســلطة الرابعــة وال تقــود
المجتمــع وانمــا تنســاق وراء رغبــات الجمهــور ،كمــا ان بيئــة
الصحفييــن غيــر مالئمــة لعمــل الصحفيــات.
ويشــير عمــرو نوايســة الــى عامليــن يحكمــان اإلعــام فــي
تعاملــه مــع المــرأة السياســية اولهــا توجهــات الوســيلة
االعالميــة أو الشــخص االعالمــي ،الخلفيــة وااليديولوجيــة
االعالميــة تتحكــم فــي الكثيــر فيمــا سينشــر ،والثانيــة عالقــة
تلــك الوســيلة مــع الشــخص السياســي.
الســؤال رقــم ( )11مــن القســم الثالــث :برأيــك؛ مــا هــو ســبب
تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعالم؟
برأيك؛ ما هو سبب تنميط صورة المشاركة السياسية للمرأة في
اإلعالم؟
األسباب
موقف الصحفيين والصحفيات
المسبق

نعم

ال

المجموع

40

60

100

عدم توفر سياسات تحريرية
في المؤسسات اإلعالمية تضع
معايير واضحة لعدم تنميط
صورة المرأة وإنصافها في
التغطيات الصحفية

60

التشريعات تفرض قيود ًا على
اإلعالميين واإلعالميات مما
يسهم في تكريس الصورة
النمطية

30

المؤسسات التعليمية تكرس
تنميط صورة المشاركة
السياسية للمرأة في اإلعالم
المرأة نفسها

40

70

100

100

46

54

100

72

28

100

عدم وجود مدونات سلوك
مهني ملزمة لإلعالميين في
تقديم عرض متكافئ ال يميز
بين الرجال والنساء

65

35

100

إنحياز اإلعالميين /اإلعالميات
للعادات والتقاليد التي تسهم
بذلك

74

26

100

عدم قدرة المرأة على التواصل
مع وسائل اإلعالم

55

45

100

42

58

100

58

42

100

54.2%

45.8%

100%

الفارق البيولوجي مع الرجل
تلبية اهتمامات الجمهور
المتوسط الحسابي

ألقــى أكثــر مــن ثلثــي عينــة االســتطالع ( )72مســتجيبا
ومســتجيبة مســؤولية تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام للمــرأة نفســها باعتبارهــا الســبب االول
مــن أســباب تنميــط صورتهــا مقابــل  28مســتجيبا ومســتجيبة
رفضــوا ذلــك.
ويعتقــد  74مســتجيبا ان ســبب تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو انحيــاز اإلعالمييــن/
اإلعالميــات للعــادات والتقاليــد التــي تســهم بذلــك (ثقافــة
المجتمــع) ،مقابــل  26مســتجيبا ومســتجيبة ال يعتقــدون
ذلــك.
ويــرى  60مســتجيبا ومســتجيبة أن عــدم توفــر سياســات
تحريريــة فــي المؤسســات اإلعالميــة تضــع معاييــر واضحــة
لعــدم تنميــط صــورة المــرأة وإنصافهــا فــي التغطيــات
الصحفيــة يمثــل أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ،فيمــا رفــض  40مســتجيبا
ومســتجيبة هــذا الســبب.
ووفقــا لــراي  65مســتجيبا فــإن أحــد أســباب تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو عــدم وجــود
مدونــات ســلوك مهنــي ملزمــة لإلعالمييــن فــي تقديــم
عــرض متكافــئ ال يميــز بيــن الرجــال والنســاء ،مقابــل 35
مســتجيبة ومســتجيبة رفضــوا ذلــك.

ويــرى  58مــن عينــة االســتطالع ان تلبيــة اهتمامــات الجمهور
يمثــل أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام ،فيمــا لــم يوافــق علــى هــذا الســبب 42
مســتطلعا ومســتطلعة.
وبحســب  55مــن عينــة االســتطالع فــإن أحــد أســباب تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو عــدم
قــدرة المــرأة علــى التواصــل مــع وســائل اإلعــام نفســها،
فيمــا رفــض  45هــذا الســبب.
ويعــود المســتجيبون مــرة أخــرى للتأكيد على ان التشــريعات
لــم تكــن أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام ،فقــد رفــض  70مســتجيبا ومســتجيبة
القبــول بــان التشــريعات تفــرض قيــود ًا علــى اإلعالمييــن
واإلعالميــات ممــا يســهم فــي تكريــس الصــورة النمطيــة،
فــي حيــن يعتقــد  30مســتجيبا بذلــك.
ولــم يقبــل  60مســتجيبا اعتبــار موقــف الصحفييــن
والصحفيــات المســبق أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ،مقابــل  40مســتجيبا قبلــوا
بذلــك.
ورفــض  58مســتجيبا اعتبــار الفــارق البيولوجــي مــع الرجــل
أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
اإلعــام ،بينمــا وافــق علــى ذلــك  42مســتجيبا ومســتجيبة.
وفــي الوقــت الــذي وافــق فيــه  46مــن المســتطلعين علــى
أن أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي اإلعــام ان المؤسســات التعليميــة تكــرس تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ،فقــد رفــض 54
مــن المســتطلعين الذيــن يمثلــون أكثــر مــن نصــف العينــة
ذلــك.
ومــن خــال نتيجــة المتوســط الحســابي للمســتجيبين
والمســتجيبات الذيــن ذهبــوا إلــى تأييــد  10أســباب وضعهــا
االســتطالع أمــام حريــة االختيــار بتأييدهــا أو رفضهــا ،فــإن
الغالبيــة اتجهــت إلــى تأييدهــا بنســبة  ،54.2%مقابــل 45.8%
اتجهــوا إلــى رفــض هــذه األســباب ولــم يقبلــوا بهــا.
ووفقــا للخبــراء فــإن مــن أبــرز أســباب تنميــط صورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام عــدم قدرتهــن علــى
تســويق أنفســهن فــي وســائل االعــام ،هــذا مــا تقولــه
االعالميــة سوســن زايــده ،فيمــا يشــير المستشــار اإلعالمــي
فــي مؤسســة أريــج للصحافــة االســتقصائية ســعد حتــر الــى
ان اإلعــام ال يعطــي النســاء السياســيات مســاحة كافيــة،
وبحســب النائــب خالــد رمضــان فــإن اإلعــام ســيضطر إلعطــاء
المــرأة السياســية الــدور والمســاحة عندمــا تكــون حاضــرة
وفاعلــة وتفــرض وجودهــا فــي االعــام.
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وتقــول النائــب فــي البرلمــان األردنــي وفــاء بنــي
مصطفــى ان اإلعــام ليــس واحــدا وكذلــك السياســيين،
ولــدى اإلعالمييــن مزاجيــة فــي التعامــل ،مشــيرة الــى
اهميــة انخــراط النســاء فــي النشــاط السياســي واالجتماعــي
وفــي الصالونــات السياســية ،وأن اإلعالمييــن جــزء مــن
هــذه األنشــطة التــي مــن الممكــن أن تمنحهــا فرصــا اوســع
للحضــور فــي االعــام ،لكــن فــرص النســاء اقــل مــن فــرص
انخــراط الرجــال فــي هــذه النشــاطات ،وبالتالــي فــإن شــبكة
عالقاتهــن مــع السياســيين واالعالمييــن تكــون اقــل مــن
فــرص الرجــال.
ووفقــا لرئيســة لجنــة التربيــة فــي جبهــة العمــل اإلســامي
عبيــر األخــرس فــإن وجــود المــرأة فــي كثيــر مــن األحيــان فــي
وســائل اإلعــام وجــودا ديكوريــا وليــس ألنهــا كفــؤا ،وإذا لــم
تكــن المــرأة خارقــة للعــادة فهنــاك البديــل الجاهــز للظهــور،
والرجــل العــادي يتــم ابــراز دوره فــي اإلعــام أكثــر مــن إبــراز
دور المــرأة العاديــة.
ويشــير مديــر البرامــج فــي مركــز الحيــاة عمــرو نوايســة
الــى ان تعامــل المــرأة السياســية نفســها مــع اإلعــام يؤثــر
علــى حضورهــا االعالمــي بســبب فــارق الخبــرة والمهــارة
والتعامــل ،فيمــا تؤكــد النائــب عليــا ابــو هليــل علــى وجــود
تمييــز ظاهــر فــي تغطيــة المــرأة قياســا بتغطيــة الرجــل
لكــون اإلعــام ال يتعامــل مــع صلــب الموضــوع ،فضــا عــن
وجــود تنمــر علــى المــرأة لكونهــا امــرأة فقــط.
وبحســب الخبيــر فــي حقــوق اإلنســان ريــاض الصبــح فــإن
هنــاك شــيطنة مركبــة للمــرأة فــي اإلعــام بدليــل مــا حصــل
فــي تغطيــات اعتصــام الــدوار الرابــع ضــد النســاء المشــاركات
فيــه ،فيمــا تشــير رئيســة لجنــة التعليــم الخــاص فــي نقابــة
المعلميــن عبيــر األخــرس إلــى اســتهداف المعلمــات أكثــر
مــن المعلميــن اثنــاء اضــراب المعلميــن مــن حيــث التهديــد
واالســتهداف المباشــر وبجــرأة غيــر معهــودة.
الســؤال رقــم ( )12مــن القســم الثالــث :برأيــك؛ هــل تختلــف
تغطيــة اإلعــام للسياســيين مــن الذكــور (نــواب ،وزراء،
أعيــان  ..إلــخ) عــن السياســيات مــن اإلنــاث؟
برأيك؛ هل تختلف تغطية اإلعالم للسياسيين من الذكور (نواب،
وزراء ،أعيان  ..إلخ) عن السياسيات من اإلناث؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

49

50

0

1

100

ال يعتقــد نصــف المســتجيبين أن تغطيــة اإلعــام للسياســيين
مــن الذكــور (نــواب ،وزراء ،أعيــان  ..إلــخ) تختلــف عــن تغطيــة
السياســيات من اإلناث ،بعد ان أفاد  50مســتجيبا ومســتجيبة
بذلــك ،مقابــل  49يعتقــدون بوجــود هــذا االختــاف فــي
التغطيــات االعالميــة بيــن السياســيين الذكــور والسياســيات
االنــاث.
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وأمــا المســتطلعين /ات الذيــن قالــوا أن هنــاك اختالف ـ ًا فــي
التغطيــة اإلعالميــة بيــن السياســيين الذكــور والسياســيات
اإلنــاث وضعــوا انطباعاتهــم واعتقاداتهــم فــي أوجــه هــذا
االختــاف ،وذهــب غالبيتهــا إلــى التأكيــد علــى وجــود هــذا
االختــاف ،وأن لهــذا االختــاف أســباب وعوامــل عديــدة ،منهــا
عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية ،ومنهــا عوامــل
مهنيــة ،ومنهــا عوامــل تتعلــق بالشــخصية السياســية ذاتها،
ومــن بيــن األســباب التــي وردت فــي الجانــب المهنــي «غيــاب
الكفــاءة لــدى الصحفييــن والصحفيــات» ،ومــن بيــن األســباب
االجتماعيــة والثقافيــة التــي ذكــرت «ذكوريــة المجتمــع التــي
أفــرزت رجــاالً سياســيين أكثــر مــن النســاء السياســيات» ،وأن
«التغطيــات للرجــال أكثــر بنــاء علــى العــادات والتقاليــد»،
وفــي الجوانــب المتعلقــة بالشــخصية علــى ســبيل المثــال
«طبيعــة المــرأة بالتواصــل مــع النــاس اجتماعيــ ًا خجولــة
أكثــر مــن الرجــل» ،ويمكــن االطــاع علــى جميــع انطباعــات
المســتطلعين /ات مــن خــال الملحــق رقــم (.)4
الســؤال رقــم ( )13مــن القســم الثالــث :برأيــك؛ مــا
هــي أســباب عــدم المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة
للمر شــحا ت
برأيك؛ ما هي أسباب عدم المساواة في التغطية اإلعالمية
للمرشحات؟
األسباب

التكرار

المجموع

األنماط االجتماعية والثقافية

86

86%

عدم لجوء النساء لرصد مخصصات مالية
كافية لحمالتهم االنتخابية مثل الرجال

79

79%

التمثيل المتدني للمرشحات من النساء

71

71%

تدني نسبة وجود النساء في البرلمان أو
في المناصب السياسية الرائدة ومراكز صنع
القرار

65

65%

تلبية اهتمامات الجمهور

52

52%

السيرة الذاتية للمرشحة

49

49%

انحياز اإلعالميين واإلعالميات في التغطية
لمصلحة الرجال

33

33%

المتوسطات الحسابية

62

62%

تضمــن الســؤال  13مــن القســم الثالــث علــى حريــة اختيــار
المســتطلعين ألي خيــار مطــروح مــن الخيــارات الســبعة التــي
وضعهــا االســتطالع لتحقيــق مــا ورد فــي المنهجيــة مــن
أهــداف ،وأتــاح اإلجابــة أو الموافقــة علــى أكثــر مــن خيــار أو
الخيــارات كلهــا ،أو رفضهــا كاملــة أو رفــض بعضهــا.
وبالنتيجــة ومــن خــال جمــع المتوســط الحســابي لمــا اختــاره
المســتطلعون والمســتطلعات؛ فــإن الغالبيــة وبنســبة 62%
إلــى تأييــد األســباب الســبعة فــي عــدم المســاواة فــي
التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات ،وهــذه األســباب هــي:

التمثيــل المتدنــي للمرشــحات مــن النســاء ،عــدم لجــوء
النســاء لرصــد مخصصــات ماليــة كافيــة لحمالتهــن االنتخابيــة
مثــل الرجــال ،الســيرة الذاتيــة للمرشــحة ،تلبيــة اهتمامــات
الجمهــور ،تدنــي نســبة وجــود النســاء فــي البرلمــان أو فــي
المناصــب السياســية الرائــدة ومراكــز صنــع القــرار ،انحيــاز
اإلعالمييــن واإلعالميــات فــي التغطيــة لمصلحــة الرجــال
واألنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد مالــت اختيــارات المســتطلعين/
ات إلــى عــدد مــن هــذه األســباب دون غيرهــا ،مــن بينهــا 4
أســباب جــاءت بنســب عاليــة ،وســببين تحــوم نســبتهما حــول

نصــف حجــم العينــة  ،50%وســبب واحــد بلغــت نســبته أدنــى
حــدود عــدد اإلجابــات ،فقــد أيــدت الغالبيــة العظمــى وبنســبة
بلغــت  86%أن عــدم المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة
للمرشــحات ســببه األنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة ،و79%
أيــدوا الســبب فــي عــدم لجــوء النســاء لرصــد مخصصــات
ماليــة كافيــة لحمالتهــن االنتخابيــة مثــل الرجــال ،ثــم 71%
اختــاروا الســبب فــي التمثيــل المتدنــي للمرشــحات مــن
النســاء ،ثــم  65%أيــدوا الســبب فــي تدنــي نســبة وجــود
النســاء فــي البرلمــان أو فــي المناصــب السياســية الرائــدة
ومراكــز صنــع القــرار.

السؤال رقم ( )14من القسم الثالث :في أي مجال تعتقد أن المرأة يمكن أن تحقق حضورا أكبر في وسائل اإلعالم:
في أي مجال تعتقد أن المرأة يمكن أن تحقق حضورا أكبر في وسائل اإلعالم:
المجال

المجال

التكرار

المجال

التكرار

التكرار

وزيرة

58

مسؤولة حكومية

41

إعالمية

57

نائب

58

سيدة أعمال

38

فنانة

55

عين  /عضو في مجلس
األعيان

25

حزبية

32

شخصية اجتماعية

40

نقابية

43

ناشطة في مجال العمل
المدني العام

59

محامية

41

المتوسط الحسابي لعدد اإلجابات

يســعى الســؤال  14مــن القســم الثالــث إلــى استكشــاف
اعتقــادات الصحفييــن /ات المســتطلعين /ات بمســألة الجنــدر
مــن حيــث المشــاركة السياســية بأســلوب غيــر مباشــر ،وذلــك
مــن خــال حريــة االختيــار علــى  12مجــاالً متنوعــ ًا يمكــن أن
تحقــق فيــه المــرأة حضــور ًا أكبــر فــي وســائل اإلعــام ،وتنوعــت
الخيــارات الموضوعــة بيــن مجــاالت سياســية واقتصاديــة
واجتماعيــة وثقافيــة 50% ،منهــا مجاالت سياســية مــن خالل 6
مجــاالت هــي :وزيــرة ،نائــب ،عضــو فــي مجلــس األعيــان ،نقابية،
مســؤولة حكوميــة وحزبيــة ،و 8.3%اقتصاديــة فــي مجــال
ســيادة األعمــال 16.6% ،اجتماعيــة مــن خــال مجالــي ناشــطة
فــي مجــال العمل المدني العام وشــخصية اجتماعيــة ،و25%
أســباب ثقافيــة مــن خــال  3مجــاالت هــي :إعالميــة ،فنانــة
ومحاميــة.
وبالنتيجــة ،فــإن مجمــوع المتوســط الحســابي لعــدد مــا ذهــب
إليــه المســتطلعين /ات مــن تأييــد الخيــارات الموضوعــة علــى
هــذا الســؤال بلــغ  ،48.2%وذلــك لـــ  547اختيــار ًا ورد فــي إجابــات
المســتطلعين /ات علــى هــذا الســؤال ،منهــم  275اختيــار ًا
وقعــت مــن ضمــن المجــاالت السياســية وبنســبة بلغــت 50.3%
مــن المجمــوع العــام ،مقابــل  7%فــي المجــاالت االقتصاديــة
مــن خــال  38اختيــار ًا ذهــب باتجــاه «ســيدة أعمــال» ،و 18%فــي
المجــاالت االجتماعيــة مــن خــال  59اختيــار ًا لمجــال «ناشــطة
فــي مجــال العمــل المدنــي العــام» 140 ،اختيــار ًا لـ»ناشــطة
اجتماعيــة» ،و 28%مــن خــال  153اختيــار ًا لمجــاالت اإلعــام
والفــن والمحامــاة.

المجموع

547
48.2

وفــي التفاصيــل؛ يعتقــد أكثــر مــن نصــف المســتجيبين /ات
( )59اجابــة مكــررة أن المــرأة يمكــن أن تحقــق حضــورا أكبــر فــي
وســائل اإلعــام إذا كانــت ناشــطة فــي مجــال العمــل المدنــي
العــام.
وتتســاوى رؤيــة مــن يعتقــدون ان المــرأة يمكــن أن تحقــق
حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت وزيــرة أو نائــب فــي
البرلمــان بعــدد تكــرارات متســاوية تقريب ـ ًا بلغــت  58تكــرارا لــكل
منهمــا.
وفــي الوقــت الــذي جــاءت فيــه اجابــات العينــة المســتطلعة
مرتفعــة مــن حيــث تحقيــق حضــور المــرأة كوزيــرة أو نائــب فــإن
هــذه النســبة تنخفــض بشــكل كبيــر جــدا لتصــل الــى  25تكــرارا
فقــط حيــن تكــون فــي مجلــس االعيــان ممــا يكشــف عــن عــدم
قــدرة المــرأة علــى تحقيــق هــذا الحضــور فــي اإلعــام حيــن
تكــون عضــوا فــي مجلــس االعيــان ،مما يــؤدي الى اســتنتاج ان
المــرأة فــي مجلــس االعيــان لــم تحقــق اي حضور فــي اإلعالم
مــن وجهــة نظــر المســتجيبين والمســتجيبات.
ويعتقــد  57مــن المســتجيبين ان المرأة يمكــن ان تحقق حضورا
أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت كإعالميــة ،فيمــا يــرى 55
ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبر في وســائل اإلعــام إذا
عملــت فنانة.

47

ويــرى اقــل مــن نصــف العينــة ( )43ان المــرأة يمكنهــا تحقيــق
حضــور أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت نقابيــة ،فيمــا
تســاوت معطيــات مــن يــرى مــن المســتطلعين ان المــرأة
يمكنهــا تحقيــق حضــور فــي اإلعــام إذا عملــت مســؤولة
حكوميــة أو محاميــة بعــدد تكــرارات  41لــكل منهمــا.
ويــرى  40مســتجيبا ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر
فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت شــخصية اجتماعيــة ،فيمــا
يــرى  38مــن المســتجيبين والمســتجيبات ان المــرأة يمكــن ان
تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت ســيدة
اعمــال ،و 32مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون ان المــرأة يمكن
ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت حزبيــة.
الســؤال رقــم ( )15مــن القســم الثالــث :هــل تعتقــد /يــن
أن المــرأة األردنيــة تشــارك فــي الحيــاة السياســية بشــكل
فعــال؟
هل تعتقد /ين أن المرأة األردنية تشارك في الحياة السياسية
بشكل فعال؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

35

65

0

0

100

يــرى  65مســتجيبا /ة ان المــرأة االردنيــة ال تشــارك فــي
الحيــاة السياســية بشــكل فعــال ،مقابــل  35مســتجيبا /ة
يعتقــدون أن المــرأة االردنيــة تشــارك فــي الحيــاة السياســية
بشــكل فعــال.

الســؤال رقــم ( )16مــن القســم الثالــث :هــل تعتقــد /يــن
أن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية مهمــة إلــى
درجــة؟
هل تعتقد /ين أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهمة إلى
درجة؟
إلى درجة
كبيرة

إلى درجة
متوسطة

إلى
درجة
قليلة

غير مهمة
على
اإلطالق

ال
أعرف

رفض
اإلجابة

المجموع

72

16

4

6

1

1

100

يعتقــد  72مــن العينــة المســتطلعة أن مشــاركة المــرأة
فــي الحيــاة السياســية مهمــة إلــى درجــة كبيــرة ،وبدرجــة
متوســطة  ،16وبدرجــة قليلــة  ،4وغيــر مهمــة علــى اإلطــاق،
ووردت إجابــة واحــدة بـــ «ال أعــرف» ،وإجابــة واحــدة رفــض
االجابــة.
الســؤال رقــم ( )17مــن القســم الثالــث :هــل قمــت /ي
بانتخــاب امــرأة مرشــحة فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة
التــي جــرت عــام 2016؟
هل قمت /ي بانتخاب امرأة مرشحة في االنتخابات النيابية األخيرة
التي جرت عام 2016؟
نعم

ال

لم أشارك في
التصويت ألحد

رفض اإلجابة

المجموع

44

41

15

0

100

كشــف  41مــن االعالمييــن واالعالميــات فــي عينــة االســتطالع
انهــم لــم ينتخبــوا امــرأة مرشــحة فــي االنتخابــات النيابيــة
األخيــرة التــي جــرت عــام  ،2016وقــال  44مســتجيبا
ومســتجيبة انهــم انتخبــوا امــرأة مرشــحة فــي االنتخابــات
النيابيــة األخيــرة ،فيمــا قــال  15مســتجيبا انهــم لــم يشــاركوا
فــي التصويــت ألحــد فــي االنتخابــات النيابيــة االخيــرة.

السؤال رقم ( )18من القسم الثالث :هل تؤيد /ين تبوء المرأة للمناصب التالية:
هل تؤيد /ين تبوء المرأة للمناصب التالية:
المجال
رئيس وزراء

نائب
عين
نقيبة

نعم

ال

80

20

96

4

رئيسة مؤسسة
إعالمية

92

8

قاضي شرعي

93

7

وزيرة

91

9

عضو مجلس
نقابة

98

2

وزير أوقاف

46

54

المتوسط الحسابي لعدد اإلجابات

48

المجال
وزير خارجية

رئيس جامعة
مسؤولة حكومية
سيدة أعمال
أمين عام حزب

المجال

نعم

ال

المجموع

نعم

ال

96

4

100

88

12

رئيسة /مديرة
مؤسسة مجتمع
مدني

17

100

95

5

رئيس مجلس
األعيان

83

11

100

69

31

رئيسة بلدية

89

97

3

رئيس مجلس
النواب

100

80

20

100

97

3

وزير داخلية

68

32

98

2

عضو في دائرة
اإلفتاء

78

22

92

8

عميد كلية

97

3

100
نعم

ال

84.4%

15.6%

كشــفت اجابــات المســتطلعين عــن هــذا الســؤال تناقضــا كبيــرا
مــع اجاباتهــم علــى الســؤال رقــم ( )14والمعنــي بالبحــث
فــي المجــاالت التــي يعتقــد المســتطلعين /ات أن المــرأة
يمكنهــا أن تحقــق حضــورا أكبــر فيهــا فــي وســائل اإلعــام،
كمــا كشــفت االجابــات علــى هــذا الســؤال توجهــات عينــة
االســتطالع تجــاه مشــاركة المــرأة السياســية ،فلــم يؤيــد
المســتجيبون بنســب كبيــرة تســلم المــرأة مواقــع قياديــة
فــي الحكومــة علــى نحــو رئيســة وزراء أو وزيــرة للخارجيــة
أو الداخليــة ،قياســا بعــدد تأييدهــم ان تكــون وزيــرة دون
تحديــد الــوزارة ،وكذلــك الفــرق الواضــح بيــن تأييــد ان تكــون
عضــوا فــي مجلســي النــواب واالعيــان وبيــن ان تكــون رئيســة
لهذيــن المجلســين.
ان االكثــر مفاجــأة كان فــي تدنــي نســبة مــن يؤيــد تبــوء
المــرأة مقعــد وزيــرة اوقــاف فــي الحكومــة ،أو ان تكــون
قاضيــا شــرعيا ،بالرغــم مــن ان نحــو ثلثــي المســتجيبين ايــدوا
عضويتهــا فــي دائــرة االفتــاء.
ووفقــا إلجابــات المســتطلعين /ات فانهــم راوا ان تتبــوأ
المــرأة مناصــب فــي قطــاع التعليــم «عميــد كليــة ،رئيــس
جامعــة» وقياديــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي»
نقيبــة ،عضــو مجلــس نقابــة ،رئيســة أو مديــرة مؤسســة
مجتمــع مدنــي ،اميــن عــام حــزب» ومســؤولة حكوميــة،
وســيدة اعمــال ...الــخ.
وبلــغ المتوســط الحســابي لمــن ايــدوا تبــوء المــرأة مناصــب
وظيفيــة وسياســية وقياديــة  ،84.4%فــي حيــن بلغــت نســبة
المتوســط الحســابي لمــن عارضــوا ذلــك  % 15.6فقــط.
هــذه التناقضــات تنســحب ايضــا علــى تأييــد عضويتهــا فــي
مجلســي النــواب واالعيــان لكــن نســبة مــن يؤيــدون رئاســتها
لهذيــن المجلســين تنخفــض تباعــا ،مما يعني تأييــد عضويتها
فــي المجلســين لكــن دون ان تكــون فــي موقــع المســؤولية
األولــى «الرئاســة».
جــاءت اعلــى نســبة تأييــد لتبــوء المــرأة موقعــي عضــو
مجلــس نقابــة وســيدة اعمــال مــن قبــل  98مــن عينــة
االســتطالع لــكل منهمــا ومعارضــة مســتجيبين لــكل منهمــا.
وتســاوت اراء  97مســتطلعا فــي تبــوء المــرأة موقــع رئيــس
جامعــة ومســؤولة حكوميــة وعميــد كليــة ،ومعارضــة 3
مســتطلعين فقــط.
وتوافقــت كامــل معطيــات مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة رئيــس
جامعــة ومســؤولة حكوميــة مــن حيــث الجنــس ،فقــد بلــغ
عــدد الذكــور لــكل منهمــا  68تكــرارا بنســبة ( ،)97%و 29تكــرارا
لإلنــاث بنســبة ( )96.7%لــكل منهمــا.

مؤسســة مجتمــع مدنــي بتأييــد  96مســتطلعا ومســتطلعة.
وايــد  95مســتطلعا تبــوء المــرأة مركــز رئيســة لمؤسســة
اعالميــة مــن بينهــم  66ذكــرا بنســبة ( ،)94.3%وا 29أنثــى
بنســبة ( )96.7%ومعارضــة  5مســتطلعين فقــط.
ويؤيــد  93مــن عينــة االســتطالع تبــوء المــرأة موقــع نقيبــة
إلحــدى النقابــات المهنيــة ،فيمــا يؤمــن  92مســتجيبا
ومســتجيبة بتبــوء المــرأة مكانــا فــي مجلــس االعيــان ،ونفــس
النســبة فــي تبــوء المــرأة موقــع اميــن عــام حــزب سياســي.
وفــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه النتائــج دعــم عينــة
االســتطالع لتبــوء المــرأة عضويــة مجلــس النــواب بعــدد
 96مؤيــدا ومؤيــدة ،وتأييــد  92مســتطلعا عضويتهــا فــي
مجلــس االعيــان؛ اال ان هــذا التأييــد يتراجــع إذا تعلــق بتبــوء
المــرأة رئاســة مجلــس النــواب لتصــل الــى  80مؤيــدا فقــط،
كمــا تتراجــع نســبة مــن يؤيــدون رئاســتها لمجلــس االعيــان
لتصــل الــى  83مؤيــدا.
ويؤيــد  89مســتجيبا تبــوء المــرأة رئاســة بلديــة وعــارض
ذلــك  11مســتجيبا /ة ،فيمــا أعــرب  91مــن العينــة تأييدهــم
لتبــوء المــرأة منصــب وزيــرة فــي الحكومــة ،إال أن هــذا العــدد
يتراجــع الــى  80مســتجيبا /ة يؤيــدون تبــوء المــرأة منصــب
رئيــس الــوزراء ،وعــارض ذلــك  20مســتجيبا ومســتجيبة.
وفــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه نســبة مــن يؤيــدون تبــوء
المــرأة لمنصــب وزيــر الخارجيــة ليصــل الــى  88مؤيــدا ،فــإن
هــذا العــدد مــن المؤيــدون ينخفــض بشــكل كبيــر فــي عــدد
مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة لمنصــب وزيــر الداخليــة ليصــل الــى
 68مســتجيبا ومســتجيبة يؤيــدون ذلــك.
والمفاجــأة األكبــر فــي نتائــج ومعطيــات االســتطالع ظهــرت
فــي عــدد مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة منصــب وزيــرة اوقــاف،
فقــد انخفــض عــدد المؤيديــن الــى مــا دون نصــف العينــة
ليصــل الــى  46مؤيــدا فقــط مقابــل معارضــة  54مســتطلعا
لذلــك وهــي أدنــي نســبة تأييــد ظهرت فــي نتائج االســتطالع.
وبالرغــم مــن ان أكثــر مــن نصــف العينــة ال تؤيــد تبــوء المــرأة
مقعــد وزيــر لألوقــاف ،فــإن التناقــض يظهــر أكثــر وضوحــا
فــي اجابــات العينــة التــي تقبــل عضويــة المــرأة فــي دائــرة
االفتــاء وبعــدد  78مؤيــد ومؤيــدة ،وبمعارضــة  22مســتجيبا
ومســتجيبة فقــط.
وفــي الوقــت الــذي ايــد فيــه  78مــن عينــة االســتطالع
عضويــة المــرأة فــي دائــرة االفتــاء إال ان هــذا العــدد ينخفــض
الــى  69مؤيــدا ومؤيــدة ألن تكــون المــرأة قاضيــا شــرعيا،
ومعارضــة  31مســتجيبة ومســتجيبا.

وتطابقــت كامــل نتائــج عينــة االســتطالع فيمــن يؤيــدون تبــوء
المــرأة موقعــي نائــب فــي البرلمــان ورئيســة أو مديــرة

49

األسئلة رقم ( )27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19من القسم الثالث:
السؤال

نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة المجموع

 .19هل تعتقد /ين أن وسائل اإلعالم تمارس تمييزا من حيث (حجم
التغطية) ضد المشاركة السياسية للمرأة لصالح الرجل؟

38

59

0

3

100

 .20هل تعتقد /ين أن المجتمع األردني يدعم المشاركة السياسية
للمرأة في صناعة القرار السياسي؟

49

49

2

0

100

 .21هل تعتقد /ين أن المرأة بحاجة للتدريب على ممارسة العمل
السياسي لتعزيز مشاركتها؟

94

6

0

0

100

 .22هل تعتقد /ين أن المرأة نجحت في تحقيق مشاركة سياسية
فعالة لها بالعمل العام؟

66

34

0

0

100

 .23هل تعتقد /ين أن نسبة تمثيل المشاركة السياسية للمرأة في
الحكومات األردنية ومجلس األمة عادلة؟

27

70

1

2

100

 .24هل تعتقد /ين أن قانون االنتخاب بحاجة إلى تعديل لضمان زيادة
مشاركة المرأة في مجلس النواب؟

59

41

0

0

100

 .25هل تعتقد /ين أن قانون البلديات بحاجة إلى تعديل لضمان
مشاركة سياسية أفضل للمرأة في المجالس البلدية؟

59

40

1

0

100

 .26هل تعتقد /ين أن األنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة يجب أن
يدعم زيادة حضور النساء بالمواقع القيادية في المؤسسات
العامة؟

75

25

0

0

100

 .27هل تعتقد /ين بوجوب أن يلتزم رؤساء الحكومات بزيادة تمثيل
النساء في مجلس الوزراء؟

67

32

1

0

100

59.4%

39.6%

5

5

المتوسطات الحسابية

تبحــث األســئلة مــن  19إلــى  27مــن القســم الثالــث لالســتطالع
فــي اعتقــادات الصحفييــن /ات المســتطلعين /ات فــي أبــرز
الموضوعــات والمشــكالت التــي قــد تشــكل عائقــ ًا أمــام
المشــاركة السياســية للمــرأة ،وعالقــة اإلعــام فــي ذلــك،
علمــ ًا أن هــذه العوائــق أو المشــكالت تــم اســتنباطها مــن
أهــداف الدراســة وغرضهــا ومــا ورد فــي الدراســات الســابقة،
إضافــة لمــا تمخضــت عنــه جلســتي العصــف الذهنــي
الواردتيــن فــي الفصــل الثانــي مــن هــذه الدراســة.
ومــن خــال اســتخدام أضيــق الخيــارات لإلجابــة علــى هــذه
األســئلة بـ»نعــم» و»ال» وبـــ»ال أعــرف» ورفــض اإلجابــة ،فــإن
مــا نســبته  59.4%مــن المســتطلعين /ات ذهبــوا إلــى تأييــد
مــا ورد مــن اعتقــادات فــي هــذه األســئلة ،و 39.6%ذهبــوا
إلــى رفضهــا ،و 10%نصفهــم عبــروا عــن عــدم معرفتهــم
بمــا تتضمنــه األســئلة مــن موضوعــات  ،5%ونصفهــم اآلخــر
رفــض اإلجابــة عليهــا .5%
ولوحــظ مــن قــراءة األرقــام أن النســبة العظمــى مــن
المســتطلعين /ات  94%يعتقــدون أن المــرأة بحاجــة للتدريــب
علــى ممارســة العمــل السياســي لتعزيــز مشــاركتها ،يليهــم
مباشــرة  75%يعتقــدون أن األنظمــة المتعلقــة بالوظيفــة
العامــة يجــب أن يدعــم زيــادة حضــور النســاء بالمواقــع
القياديــة فــي المؤسســات العامــة ،ثــم  67%يعتقــدون
بوجــوب أن يلتــزم رؤســاء الحكومــات بزيــادة تمثيــل النســاء
فــي مجلــس الــوزراء ،و 66%يعتقــدون أن المــرأة نجحــت
فــي تحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة لهــا بالعمــل العــام،
وذلــك مقابــل  70%ال يعتقــدون أن نســبة تمثيــل المشــاركة
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السياســية للمــرأة فــي الحكومــات األردنيــة ومجلــس األمــة
عادلــة ،بينمــا تســاوى مــن يعتقــدون أن المجتمــع األردنــي
يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة فــي صناعــة القــرار
السياســي  ،49%ومثلهــم عارضــوا هــذا االعتقــاد.
وتالي ًا تفاصيل اإلجابة على هذه األسئلة:
الســؤال رقــم ( :)19هــل تعتقــد /يــن أن وســائل اإلعــام
تمــارس تمييــزا مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة
السياســية للمــرأة لصالــح الرجــل؟
يعتقــد  59مــن المســتجيبين بــان وســائل اإلعــام ال تمــارس
تمييــزا مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة السياســية
للمــرأة لصالــح الرجــل ،فيمــا يعتقــد  38مســتجيبا أن وســائل
اإلعــام تمــارس هــذا النــوع مــن التمييــز اإلعالمــي.
الســؤال رقــم ( :)20هــل تعتقــد /يــن أن المجتمــع األردنــي
يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة فــي صناعــة القــرار
السياســي؟:
تســاوت معطيــات اجابــات المســتطلعين بيــن مــن يعتقــدون
ومــن ال يعتقــدون أن المجتمــع األردنــي يدعــم المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي صناعــة القــرار السياســي بواقــع 49
مســتجيبا لــكل منهمــا ،وبلــغ عــدد الذكــور ممــن يعتقــدون
ان المجتمــع األردنــي يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي صناعــة القــرار السياســي  38بنســبة ( )54.3%و 11أنثــى
بنســبة ( )36.7%فيمــا بلــغ الذكــور ممــن ال يعتقــدون بذلــك
 32ذكــرا بنســبة ( )45.7%و 17أنثــى بنســبة (.)56.7%

الســؤال رقــم ( :)21هــل تعتقــد /يــن أن المــرأة بحاجــة
للتدريــب علــى ممارســة العمــل السياســي لتعزيــز
مشــا ر كتها ؟
يعتقــد  94مســتجيبا ومســتجيبة حاجــة المــرأة للتدريــب علــى
ممارســة العمــل السياســي لتعزيــز مشــاركتها ،مقابــل  6%ال
يعتقــدون ذلــك.
الســؤال رقــم ( :)22هــل تعتقــد /يــن أن المــرأة نجحــت فــي
تحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة لهــا بالعمــل العــام؟:
يعتقــد  66مســتجيبا ومســتجيبة أن المــرأة نجحــت فــي
تحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة لهــا بالعمــل العــام ،مقابل
 34%رفضــوا هــذا االعتقــاد.
الســؤال رقــم ( :)23هــل تعتقــد /يــن أن نســبة تمثيــل
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الحكومــات األردنيــة
ومجلــس األمــة عادلــة؟
ال يعتقد  70مســتجيبا ومســتجيبة أن نســبة تمثيل المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي الحكومــات األردنيــة ومجلــس األمــة
عادلــة ،مقابــل  27يعتقــدون ذلــك.
الســؤال رقــم ( :)24هــل تعتقــد /يــن أن قانــون االنتخــاب
بحاجــة إلــى تعديــل لضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة فــي
مجلــس النــواب؟.
يــرى  59مســتجيبا ومســتجيبة أن قانــون االنتخــاب بحاجــة
إلــى تعديــل لضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة فــي مجلــس
النــواب ،مقابــل  41%ال يــرون ذلــك.
الســؤال رقــم ( :)25هــل تعتقــد /يــن أن قانــون البلديــات
بحاجــة إلــى تعديــل لضمــان مشــاركة سياســية أفضــل
للمــرأة فــي المجالــس البلديــة؟.
يــرى  59مــن مســتجيبا ومســتجيبة أن قانــون البلديــات بحاجــة
إلــى تعديــل لضمــان مشــاركة سياســية أفضــل للمــرأة فــي
المجالــس البلديــة ،مقابــل  40ال يــرون ذلــك.
الســؤال رقــم ( :)26هــل تعتقــد /يــن أن األنظمــة المتعلقــة
بالوظيفــة العامــة يجــب أن يدعــم زيــادة حضــور النســاء
بالمواقــع القياديــة فــي المؤسســات العامــة؟
يعتقــد  75مــن مســتجيبا ومســتجيبة بــان األنظمــة المتعلقــة
بالوظيفــة العامــة يجــب أن تدعــم زيــادة حضــور النســاء
بالمواقــع القياديــة فــي المؤسســات العامــة ،مقابــل 25لــم
يؤيــدوا ذلــك.
الســؤال رقــم ( :)27هــل تعتقــد /يــن بوجــوب أن يلتــزم
رؤســاء الحكومــات بزيــادة تمثيــل النســاء فــي مجلــس
الــوزراء؟
افــاد  67مــن عينــة االســتطالع عــن اعتقادهــم بوجــوب أن
يلتــزم رؤســاء الحكومــات بزيــادة تمثيــل النســاء فــي مجلــس
الــوزراء ،فيمــا رفــض  32مــن العينــة ذلــك.

القسم الرابع :التشريعات
تضمــن القســم الرابــع مــن اســتطالع رأي الصحفييــن علــى
ســؤالين مغلقيــن مباشــرين يبحثــان فــي عالقــة التشــريعات
وأثرهــا علــى مســألة المســاواة بيــن الجنســين والتمييــز ضــد
المــرأة ،وقــد نوقشــت هــذه المســألة فــي جلســتي العصــف
الذهنــي وخرجــت بعــدد مــن اآلراء التــي يمكــن إســقاطها
علــى إجابــات المســتطلعين فــي التشــريعات ،وذلــك علــى
النحــو التالــي:
•أكــدت المحاميــة هالــه عاهــد علــى عــدم وجــود ثقافــة
قانونيــة وحقوقيــة ،عنــد الصحفييــن ،فضــا عــن عــدم
تحديــد هويــة قانونيــة وحقوقيــة للصحــف نفســها
حتــى يتســنى معرفــة توجهاتهــا ومواقفهــا مــن قضايــا
المــرأة ،مشــيرة الــى وجــود تشــريعات عديــدة تميــز ضــد
النســاء مثــل قانــون الجنســية ،قانــون االنتخــاب ،قانــون
االحــوال الشــخصية ،والنظــام االنتخابــي الــذي تصفــه
بانــه يعــزز التمييــز ضــد الرجــال والنســاء ،داعيــة إلقــرار
قانــون لمنــع التمييــز واعتبــاره جريمــة.
•وفــي الوقــت الــذي اشــار اليه االعالمي خضر المشــايخ
إلــى خــوف المــرأة مــن المالحقــة االمنيــة والقانونيــة
فــي حــال قيامهــا ببــث تقاريــر سياســية ،فــإن اإلعالميــة
المســتقلة «هبــة الحيــاة» عبيــدات تعتقــد ان اي صحفية
تغطــي القضايــا السياســية قــد تتعــرض للمعاكســات
والمضايقــات ،فيمــا أشــار مديــر التحريــر بجريــدة الــرأي
اليوميــة عبــد الكريــم الوحــش الــى محدوديــة الثقافــة
القانونيــة والحقوقيــة لــدى الصحفييــن ،ولعــدم
تعرضهــم للمســاءلة القانونيــة فــي حــال قــام أحدهــم
بالتمييــز بيــن األنثــى والذكــر.
•واكــد المستشــار اإلعالمــي فــي مؤسســة أريــج
للصحافــة االســتقصائية ســعد حتــر علــى ان التشــريعات
تظلــم المــرأة ،ووافقتــه علــى ذلــك المديــرة التنفيذيــة
للمركــز الدولــي لقوانيــن منظمــات المجتمــع المدنــي
ديمــه جويحــان التــي أكــدت هــي األخــرى علــى أن
«القوانيــن المنظمــة لإلعــام ال تمييــز فيهــا ،لكــن
طريقــة تطبيقهــا والتعامــل معهــا فيهــا تمييــز» ،كمــا
أكــدت عضــو مجلــس محافظــة العاصمــة د .ميرفــت
العبــادي أن «المــرأة والمجتمــع واإلعــام والتشــريعات
ســاهمت جميعهــا فــي إضعــاف المــرأة التــي يتوجــب
عليهــا صقــل شــخصيتها وتجربتهــا».
•ويعتقــد األميــن العــام لمنتــدى الوســطية مــروان
الفاعــوري أن «عــدم جديــة االحــزاب ادت لصعود قيادات
نســائية بعــد ان حرصــت الدولــة علــى انشــاء رحــم صناعي
إلنتــاج قيــادات نســائية علــى الحركــة النســوية» ،مضيفــا
ان «الخصوصيــة الثقافيــة للتيــار النســوي فــي االردن
قــاد مشــروع تمكيــن المــرأة مــن خــال اســتيراد اتفاقيــات
دوليــة تتعــارض مــع الديــن مثــل اتفاقيــة ســيداو غيــر
المقبولــة فــي كل األديــان».
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وأمــا اإلجابــات علــى ســؤالي القســم الرابــع فجــاءت علــى
النحــو التالــي:
الســؤال رقــم ( )1مــن القســم الرابــع :هــل تعتقــد /يــن أن
التشــريعات األردنيــة تحــد أو تمنــع مــن التمييــز ضــد المرأة؟:
هل تعتقد /ين أن التشريعات األردنية تحد أو تمنع من التمييز ضد
المرأة؟:
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

56

39

4

1

100

يعتقــد  56مــن المســتجيبين أن التشــريعات األردنيــة تحــد أو
تمنــع مــن التمييــز ضــد المــرأة ،مقابــل  39ال يعتقــدون ذلــك،
وقــال  4مــن عينــة االســتطالع انهــم علــى غيــر معرفــة فــي
هــذا الشــأن ،ورد ًا واحــد ًا بـ»رفــض اإلجابــة».
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الســؤال رقــم ( )2مــن القســم الرابــع :هــل تعتقــد /يــن أن
التشــريعات األردنيــة تحــد أو تمنــع مــن التمييــز ضــد المرأة؟:
هل تعتقد /ين أن هناك في التشريعات اإلعالمية ما يلزم وسائل
اإلعالم باالمتناع عن التمييز ضد المرأة؟
نعم

ال

ال أعرف

رفض اإلجابة

المجموع

38

60

2

0

100

يعتقــد  60مســتجيبا ومســتجيبة عــدم وجــود مــا يلــزم
وســائل اإلعــام باالمتنــاع عــن التمييــز ضــد المــرأة فــي
التشــريعات اإلعالميــة ،مقابــل  38يعتقــدون بوجــود مثــل
تلــك التشــريعات ،وعبــر مســتجيبان عــن عــدم معرفتهمــا
بهــذا الشــأن.

نتائج وتحليل استطالع رأي الصحفيين :فرز اإلجابات حسب الجندر بين صحفيين
ذكــور وصحفيات إناث
القسم األول :التدريب والمهارات والمعارف
التوزيع الجندري لإلجابة على األسئلة رقم (:)8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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السؤال

ذكر

أنثى

ذكر %

ال
أنثى %

ذكر

أنثى

ذكر %

أنثى %

.1

1هل تلقيت /ي أي تدريب متعلق بالمعايير المهنية
للصحافة؟

56

27

80%

90%

15

2

21.4%

6.7%

.2

2هل تلقيت /ي أي تدريب في قضايا حقوق اإلنسان؟

51

25

72.8%

83.3%

20

4

28.6%

13.3%

.3

3هل تلقيت /ي أي تدريب في قضايا حقوق المرأة؟

34

19

48.6%

63.3%

37

10

52.8%

33.3%

31

17

44.3%

56.7%

40

12

57%

40%

39

18

55.7%

60%

32

11

45.7%

36.7%

38

18

54.3%

60%

33

10

47%

33.3%

7هل اطلعت/ي أو شاركت/ي في نشاط أو تدريب
متعلق بتنميط صورة المرأة في اإلعالم؟

28

15

40%

50%

43

14

61.4%

46.7%

8 .8هل تقوم المؤسسة التي تعمل /ين بها بأي تدريبات
و /أو تقديم إرشادات حول أسس التغطية المتوازنة
للرجال والنساء؟

29

12

41.4%

40%

42

17

60%

56.7%

55%

63%

46.8%

33.3%

4 .4هل تلقيت /ي أي تدريب يتعلق بقضايا المساواة بين
الرجال والنساء؟
.5

5هل تلقيت /ي أي تدريب يتعلق بقضايا الجندر (النوع
االجتماعي)؟

6 .6هل تلقيت /ي أي تدريب أو أنشطة توعوية في
«المشاركة السياسية للمرأة»؟
.7

وفــي قــراءة نتائــج االســتطالع علــى األســئلة مــن  1إلــى  8مــن حيــث التوزيــع الجنــدري لإلجابــات ،ومــن خــال حســاب النســب
المئويــة إلجابــات مجتمــع الصحفييــن الذكــور بشــكل منفصــل عــن إجابــات مجتمــع الصحفيــات اإلنــاث ،يتبيــن أن الصحفيــات اإلنــاث
قــد تلقيــن تدريبــات تتعلــق بالمعاييــر المهنيــة للصحافــة بشــكل أكثــر نســبي ًا مــن الصحفييــن الذكــور 90% ،مــن الصحفيــات
تلقيــن مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب ،مقابــل  80%مــن مجتمــع الصحفييــن الذكــور المســتطلعين تلقــوا هــذا النــوع مــن التدريــب،
وبالمجمــل فــإن  83%مــن الصحفييــن والصحفيــات بشــكل عــام قالــوا إنهــم تلقــوا تدريبــات تتعلــق بالمعاييــر المهنيــة للصحافــة،
مقابــل  17%قالــوا أنهــم /ن لــم يتلقــوا /يــن هــذا النــوع مــن التدريــب.
وتشــير األرقــام أن الصحفيــات اإلنــاث المســتطلعات قــد تلقيــن تدريبــات فــي قضايــا حقــوق اإلنســان بشــكل أكثــر نســبي ًا مــن
الصحفييــن الذكــور 83.3% ،مــن الصحفيــات اإلنــاث قلــن إنهــن تلقيــن مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب ،مقابــل  72.8%مــن الصحفييــن
الذكــور قالــوا إنهــم لــم يتلقــوا مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب ،لكــن بشــكل عــام فــإن  76%مــن عينــة االســتطالع البالغــة 100
صحفــي وصحفيــة قالــوا أنهــم /ن تلقــوا تدريبـ ًا فــي قضايــا حقــوق اإلنســان مقابــل  24%قالــوا أنهــم /ن لــم يتلقــوا مثــل هــذا
النــوع مــن التدريــب.
وتبــرز اإلجابــات علــى الســؤال الثالــث أن الصحفيــات اإلنــاث تلقيــن تدريبــات فــي قضايــا حقــوق المــرأة بشــكل أوســع مــن
الصحفييــن الذكــور 63.3% ،مــن الصحفيــات اإلنــاث تلقيــن هــذا النــوع مــن التدريــب ،مقابــل  48.6%مــن الصحفييــن الذكــور ،لكــن
وفــي نفــس الوقــت فــإن نســبة ال يســتهان بهــا مــن الصحفيــات اإلنــاث المســتطلعات قلــن أنهــن لــم يتلقيــن تدريبــا متخصص ـ ًا
فــي قضايــا حقــوق المــرأة وبلغــت نســبتهن  ،33.3%كمــا أن أكثــر مــن نصــف عينــة الصحفييــن الذكــور  52.8%قالــوا أنهــم لــم
يتلقــوا مثــل هــذا النــوع المتخصــص مــن التدريــب ،وبشــكل عــام فــإن  53%مــن مجتمــع العينــة المســتطلعة ذكــور ًا وإناث ـ ًا تلقــوا
تدريب ـ ًا فــي قضايــا حقــوق المــرأة ،مقابــل  47%قالــوا أنهــم لــم يتلقــوا مثــل هــذا النــوع مــن التدريــب.
تظهــر اإلجابــة علــى الســؤال الرابــع تفــوق الصحفيــات اإلنــاث فــي تلقــي التدريبــات المتخصصــة بـ»الجنــدر» ،فقــد بلغــت نســبة
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الصحفيــات اإلنــاث الالتــي تلقيــن تدريبـ ًا يتعلــق بقضايــا المســاواة بيــن الرجــال والنســاء  56.7%مقابــل  44.3%مــن عينــة مجتمــع
الصحفييــن الذكــور ،وهنــا يمكــن القــول أن نحــو نصــف الصحفييــن لــم يتلقــوا هــذا النــوع مــن التدريــب.
وتشــير اإلجابــات علــى الســؤال الخامــس مــن القســم األول لالســتطالع أن نســبة الصحفييــن الذكــور الذيــن تلقــوا تدريب ـ ًا نوعي ـ ًا
بقضايــا الجنــدر تقتــرب نســبي ًا مــن الصحفيــات اإلنــاث الالتــي شــاركن بمثــل هــذا النــوع مــن التدريــب ،فقــد بلغــت نســبة الصحفييــن
الذكــور الذيــن قالــوا أنهــم تلقــوا تدريبـ ًا يتعلــق بقضايــا الجنــدر  ،55.7%مقابــل  60%مــن الصحفيــات اإلنــاث قلــن أنهــن لــم يتلقيــن
هــذا النــوع مــن التدريــب ،وفــي نفــس الوقــت ،فــإن نســبة الذيــن لــم يتلقــوا هــذا النــوع مــن التدريــب تبــدو مرتفعــة ،ســواء لــدى
الصحفييــن الذكــور أو الصحفيــات اإلنــاث ،فقــد أجــاب  45.7%مــن الصحفييــن الذكــور أنهــم لــم يتلقــوا تدريبـ ًا نوعيـ ًا بقضايــا الجنــدر،
مقابــل  36.7%مــن الصحفيــات اإلنــاث قلــن أنهــم لــم يتلقيــن هــذا النــوع مــن التدريــب ،وبشــكل عــام فــإن  57%مــن مجمــل العينــة
المســتطلعة مــن الصحفييــن والصحفيــات قالــوا أنهــم تلقــوا تدريبـ ًا بقضايــا الجنــدر ،مقابــل  43%قالــوا أنهــم لــم يتلقــوه.
وتشــي األرقــام فــي هــذا المقــام أن تدريــب الصحفييــن علــى النــوع االجتماعــي قائــم ولكــن بدرجــة متوســطة ،لكــن االهتمــام
فــي تدريــب الصحفيــات اإلنــاث علــى هــذا النــوع مــن التدريــب يفــوق نســبي ًا تدريــب الصحفييــن الذكــور ،وذلــك علــى الرغــم مــن
أن نســبة الصحفييــن الذكــور العامليــن فــي الصحافــة األردنيــة بشــكل عــام تبلــغ  ،70%مقابــل  30%نســبة الصحفيــات اإلنــاث.
ويســتمر تفــوق الصحفيــات اإلنــاث علــى الصحفييــن الذكــور نســبي ًا فــي تلقــي التدريبــات النوعيــة فــي قضايــا المــرأة ،فقــد
أظهرت النتائج أن  60%من الصحفيات المســتطلعات تلقين تدريبات وشــاركن في أنشــطة توعوية في «المشــاركة السياســية
للمــرأة ،مقابــل  54.3%مــن الصحفييــن الذكــور ،ولكــن أيض ـ ًا فــإن نســبة الصحفيــات الالتــي لــم يتلقيــن هــذا النــوع مــن التدريــب
بلغــت  ،33.3%مقابــل  47%مــن مجتمــع الصحفييــن الذكــور ،وبشــكل عــام فــإن مســتوى تلقــي الصحفييــن والصحفيــات لتدريبــات
وأنشــطة توعويــة فــي المشــاركة السياســية للمــرأة متوســط ًا وال يعبــر عــن انخــراط الغالبيــة مــن الصحفييــن والصحفيــات فيــه،
وبالمجمــل فــإن  56%مــن مجمــوع الصحفييــن والصحفيــات قالــوا أنهــم تلقــوا وشــاركوا فــي مثــل هــذا التدريــب ،و 43%قالــوا
أنهــم لــم يشــاركوا أو يخوضــوا فــي تدريــب مثــل ذلــك.
وفــي الســؤال عــن تدريــب أكثــر تخصصـ ًا ونوعيــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي ،فقــد أجابــت نصف الصحفيــات المســتطلعات 50%
أنهــن شــاركن فــي أنشــطة أو تلقيــن تدريبــات تتعلــق بتنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام ،مقابــل  40%مــن مجتمــع الصحفييــن
الذكــور المســتطلعين قالــوا أنهــم شــاركوا أو انخرطــوا فــي مثــل هــذا النــوع مــن األنشــطة والتدريبــات ،و 60%منهــم لــم
يشــاركوا أو ينخرطــوا فيــه مــن الصحفييــن الذكــور ،أي مــا يزيــد عــن نصــف حجــم عينــة الذكــور ،لكــن نتيجــة المجمــل العــام
للصحفييــن والصحفيــات المشــاركين /ات فــي االســتطالع تقــول أن  43%مــن الصحفييــن والصحفيــات بشــكل عــام تلقوا وشــاركوا
فــي تدريبــات وأنشــطة نوعيــة تتعلــق بتنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام ،مقابــل  57%قالــوا أنهــم /ن لــم ينخرطــوا أو يشــاركوا
فــي مثــل هــذا النــوع مــن األنشــطة والتدريبــات ،ويبقــى مســتوى التدريبــات النوعيــة فــي مســائل وقضايــا النــوع االجتماعــي
عمومــا بدرجــة متوســطة.
يختلــف األمــر قليـاً عنــد النظــر فــي إجابــات الســؤال رقــم ( ،)8حيــث تســاوت أجوبــة الصحفيين والصحفيات نســبي ًا عند االستفســار
منهــم عــن مســتوى قيــام المؤسســات اإلعالميــة التــي يعملــون لديهــا بــأي تدريبــات أو تقديــم إرشــادات حــول أســس
التغطيــة المتوازنــة للرجــال والنســاء ،فقــد أجــاب مــا نســبته  41.4%مــن الصحفييــن الذكــور أنهــم يتلقــون تدريبــات وإرشــادات
مــن المؤسســات التــي يعملــون بهــا حــول أســس التغطيــة المتوازنــة للرجــال والنســاء ،مقابــل  40%مــن الصحفيــات اإلنــاث قلــن
أنهــن يتلقيــن هــذا النــوع مــن اإلرشــادات والتدريبــات ،وهــو مؤشــر صحيــح ،فعــادة مــا تشــمل اإلرشــادات والتعليمــات الصــادرة
مــن إدارات التحريــر فــي المؤسســات اإلعالميــة كافــة الصحفييــن والصحفيــات العامليــن /ات فيهــا ،وال يتــم اســتثناء طرفـ ًا مــن
الجنســين ،لكنــه مؤشــر يشــي بــأن الصحفييــن والصحفيــات قــد يتلقــون /يــن تدريبــات فــي قضايــا المســاواة والنــوع االجتماعــي
مــن خــارج إطــار المؤسســات التــي يعملــون لديهــا ،وأن توجيــه اإلرشــادات وتنظيــم التدريبــات لهــم مــن داخــل المؤسســات
التــي يعملــون بهــا ضعيــف وأدنــى مــن المتوســط ،وهــذا مــا تؤكــده النتيجــة العامــة التــي تقــول بــأن  41%مــن الصحفييــن
والصحفيــات يتلقــون إرشــادات وتدريبــات مــن مؤسســاتهم اإلعالميــة حــول أســس التغطيــة المتوازنــة للرجــال والنســاء ،مقابــل
 59%ال يتلقــون مثــل هــذه اإلرشــادات والتدريبــات مــن مؤسســاتهم اإلعالميــة.
مــن القــراءة األوليــة لهــذه النتائــج يظهــر أوالً أن مشــاركة المــرأة اإلعالميــة فــي التدريــب متحقــق ،وأن مراعــاة الجنــدر
فــي التدريــب موجــودة ،وال يتــم إقصاؤهــا فــي تلقــي التدريــب مــن المؤسســات اإلعالميــة ،واألمــر اآلخــر الالفــت لالنتبــاه أن
المشــاركين والمشــاركات فــي جلســتي العصــف الذهنــي وأيضـ ًا مــا ورد مــن تعليقــات فــي اللقــاءات المعمقــة ركــزوا علــى أن
المــوروث االجتماعــي الســائد ،واألفــكار التــي يحملهــا وتحملهــا الصحفيــون والصحفيــات تطغــى علــى تغطياتهــم وتنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة ،وهــذا يطــرح ســؤاالً مفصليـ ًا عــن األثــر التدريبــي علــى ممارســات اإلعالمييــن واإلعالميــات،
ويفتــح البــاب ألمثلــة عــن دور وســائل اإلعــام فــي تقييــم المحتــوى الــذي ينشــر ومــدى مالءمتــه للمعاييــر الحقوقيــة.
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اإلجابة على السؤال رقم ( )9من حيث الجنس:
إجابة صحيحة

ال أعرف

إجابة خاطئة

الذي توافق عليه
ما هو التعريف ً
وتعتقد أنه صحيحا لمصطلح «جندر»؟

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

أنثى

مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما
بين الذكورة واألنوثة

45

64.3%

16

53.3%

25

35.7%

13

43.3%

1

0

هو بنية اجتماعية من األفكار التي
تعرف األدوار ونظم االعتقاد والمواقف
والصور والقيم والتوقعات للرجل
والمرأة

48

68.6%

22

73.3%

22

31.4%

7

23.3%

1

0

األدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر
واألنثى

40

57%

19

63.3%

30

42.8%

10

33.3%

1

0

المصطلح الذي يفيد استعماله في
وصف الخصائص التي يحملها الرجل
والمرأة كصفات مركبة اجتماعيا ،ال عالقة
لها باالختالفات العضوية

39

55.7%

17

56.7%

هو الصورة التي ينظر لها المجتمع
للذكر واالنثى واألسلوب الذي يتوقعه
منهما ،والذي يرجع إلى أسلوب
تنظيم المجتمع ،وليس إلى االختالفات
البيولوجية الجنسية بين الذكر واالنثى

52

74.3%

21

70%

التقسيم البيولوجي بين الذكر واألنثى

37

52.8%

17

56.7%

62%

62.2%

30

42.8%

16

22.8%

31

44.3%
36.6%

12

40%

2

8

26.7%

12

40%

10

34.4%

18

0

3

0

0
0

بلــغ عــدد الصحفييــن الذكــور مــن بيــن مــن يــرون ان التعريــف الصحيــح لمصطلــح الجنــدر (هــو الصــورة التــي ينظــر لهــا المجتمــع
للذكــر واالنثــى واألســلوب الــذي يتوقعــه منهمــا ،والــذي يرجــع إلــى أســلوب تنظيــم المجتمــع ،وليــس إلــى االختالفــات
البيولوجيــة الجنســية بيــن الذكــر واالنثــى)  52مســتجيبا وبنســبة تشــكل ( ) 74.3%مــن عينــة مجتمــع الصحفييــن الذكــور ،فيمــا
بلــغ عــدد اإلنــاث الالتــي اعتبــرن أن هــذا التعريــف صحيح ـ ًا  21مســتجيبة وبنســبة ( ) 70%مــن عينــة الصحفيــات اإلنــاث ،فــي حيــن
بلغــت نســبة اإلنــاث ممــن اعتبرنــه تعريفــا خاطئــا  8مســتجيبات وبنســبة ( ،)26.7%و 16مســتجيبا ذكــرا بنســبة (.)22.8%
وبلــغ عــدد المســتجيبين الذكــور ممــن قالــوا التعريــف الصحيــح لمصطلــح الجنــدر (هــو بنيــة اجتماعيــة مــن األفــكار التــي تعــرف
األدوار ونظــم االعتقــاد والمواقــف والصــور والقيــم والتوقعــات للرجــل والمــرأة)  48مســتجيبا وبنســبة ( ،)68.6%مقابــل 22
مســتجيبة وبنســبة ( ،)73.3%كمــا بلــغ عــدد المســتجيبات اإلنــاث ممــن اعتبرنــه تعريفــا خاطئــا  7إنــاث وبنســبة ( ،)23.3%فيمــا بلــغ
عــدد الذكــور  22مســتجيبا بنســبة ( )31.4%اعتبــروه تعريفــا خاطئــا.
وصــل عــدد الذكــور مــن اجمالــي مــن اعتبــروا أن تعريــف الجنــدر هــو (مجمــوع الصفــات المتعلقــة والمميــزة مــا بيــن الذكــورة
واألنوثــة) صحيحــا  45مســتجيبا ذكــرا وبنســبة ( ،)64.3%و 16مســتجيبة أنثــى بنســبة ( ،)53.3%فيمــا بلــغ عــدد المســتجيبات اإلنــاث
ممــن اعتبــرن اإلجابــة خاطئــة  13مســتجيبة وبنســبة ( ،)43.3%وبلغــت نســبة الذكــور ممــن راوا فيــه تعريفا خاطئــا ( )35.7%يمثلون
 25مســتجيبا ذكــرا.
ووصــل عــدد الذكــور مــن إجمالــي مــن اعتبــر أن تعريــف الجنــدر هــو (األدوار المحــددة اجتماعيــا لــكل مــن الذكــر واألنثــى) تعريفــا
صحيحــا  40مســتجيبا ذكــرا بنســبة ( ،)57%مقابــل  19مســتجيبة أنثــى وبنســبة ( ،)63.3%كمــا بلــغ عــدد اإلنــاث مــن اجمالــي مــن
اعتبــروه اجابــة خاطئــة  10مســتجيبات وبنســبة ( )33.3%مقابــل  30مســتجيبا ذكــرا وبنســبة (.)42.8%
وبلــغ عــدد الذكــور ممــن اعتبــروا أن الجنــدر هــو (المصطلــح الــذي يفيــد اســتعماله فــي وصــف الخصائــص التــي يحملهــا الرجــل
والمــرأة كصفــات مركبــة اجتماعيــا ،ال عالقــة لهــا باالختالفــات العضويــة) صحيحــا  39مســتجيبا يمثلــون نســبة ( ،)55.7%فيمــا
وصــل عــدد المســتجيبات اإلنــاث  17أنثــى بنســبة ( ،)56.7%بينمــا وصــل عــدد اإلنــاث ممــن اعتبرنــه تعريفــا خاطئــا  12مســتجيبة أنثــى
بنســبة ( )40%فيمــا بلــغ عــدد الذكــور مــن اجمالــي مــن اعتبــره تعريفــا خاطئــا  30مســتجيبا ذكــرا بنســبة (.)42.8%
وبلــغ عــدد الذكــور الذيــن اعتبــروا أن الجنــدر (التقســيم البيولوجــي بيــن الذكــر واألنثــى) ليــس صحيحــا  55ذكــرا بنســبة ()78.6%
مــن مجتمــع الصحفييــن الذكــور ،وهــي إجابــات صحيحــة ،وعــدد المســتجيبات اإلنــاث الالتــي قلــن إنــه غيــر صحيــح  15أنثــى لكــن
نســبتهن قريبــة مــن اإلجابــات الصحيحــة عنــد الذكــور وبلغــت  ،76.7%مقابــل  15صحفيــ ًا ذكــر ًا أجابــوا بشــكل خاطــئ نســبتهم
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 ،21.4%وتســاوي نســبتهم اإلجابــات الخاطئــة لــدى الصحفيــات اإلنــاث مــن خــال  6صحفيــات نســبتهن 20%أجبــن بشــكل خاطــئ.

اإلجابة على السؤال رقم ( )10من حيث الجنس :ماذا يعني لك مصطلح «صورة نمطية» أو «تنميط»؟:
إجابة صحيحة

ال أعرف

إجابة خاطئة

ماذا يعني لك مصطلح «صورة نمطية»
أو «تنميط»؟

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

أنثى

إنطباع قوي لفكرة أو نظرية أو عدة
أفكار أو نظريات

55

78.6%

26

86.7%

16

22.8%

3

10%

0

0

التعميم أو التبسيط المسبق حول
مجموعة كاملة من الناس دون اعتبار
الفروق الفردية

47

67%

24

80%

24

34.3%

5

16.7%

0

0

منع مجموعة من الناس الذين تم
تنميطهم من النجاح في مجاالت معينة
أو الحصول على حقوقهم كاملة

33

47%

16

53.3%

36

51.4%

13

43.3%

2

0

تعميم مبالغ فيه لصفات وطبائع
بناء على
واختالفات مجموعة معينة ً
نوعهم االجتماعي

49

70%

23

76.7%

22

31.4%

6

20%

0

0

نظرة معممة أو فكرة مسبقة عن
خصائص أو سمات يملكها أو ينبغي أن
يملكها الرجال والنساء

49

70%

24

80%

21

30%

5

16.7%

1

0

الع َظ َمة
الت ََّص ُّنع أو التَّ َك ُّلف أو َ

55

78.6%

23

76.7%

15

21.4%

6

20%

1

0

صور ذهنية عن شخص أو جماعة ال تستند
إلى معرفة موضوعية ،ولكنها ترتكز
فقط على أحكام مسبقة

56

80%

24

80%

15

21.4%

5

16.7%

0

0

20%

4

0

70%

76.2%

30%

يعتقــد  81مســتجيبا بــان مصطلــح تنميــط أو صــورة نمطيــة يعنــي إنطبــاع قــوي لفكــرة أو نظريــة أو عــدة أفــكار أو نظريــات،
منهــم  55مســتجيبا ذكــرا بنســبة ( ،)78.6%و 26مســتجيبة مــن اجمالــي اإلنــاث وبنســبة (.)86.7%
ويرفض هذا المعنى  19مستجيبا ومستجيبة ،منهم  16إعالميا ذكرا بنسبة ( ،)22.8%و 3اعالميات إناث بنسبة (.)10%
ويــرى  80%مــن المســتجيبين والمســتجيبات أن معنــى الصــورة النمطيــة أو التنميــط يعنــي (صــور ذهنيــة عن شــخص أو جماعة
ال تســتند إلــى معرفــة موضوعيــة ،ولكنهــا ترتكــز فقــط علــى أحــكام مســبقة) ،مقابــل  20%يــرون ان هــذا المعنــى غيــر صحيح.
ومــن بيــن مــن يــرون انــه معنــى صحيــح  56اعالميــا ذكــرا بنســبة ( ،)80%و 24مــن االعالميــات وبنســبة ( ،)80%فيمــا يبلــغ عــدد
االعالمييــن الذكــور ممــن يــرون انــه معنــى غيــر دقيــق  15مســتجيبا بنســبة ( ،)21.4%وعــدد االعالميــات اإلنــاث ( )5وبنســبة
(.)16.7%
واعتبــر  73مــن المســتجيبين والمســتجيبات أن معنــى (نظــرة معممــة أو فكــرة مســبقة عــن خصائــص أو ســمات يملكهــا أو
ينبغــي أن يملكهــا الرجــال والنســاء) هــو الصحيــح مقابــل  26يعتقــدون بعــدم صحتــه مقابــل مســتجيب ذكــر قــال انــه ال يعــرف.
وبلــغ عــدد االعالمييــن الذكــور ممــن يعتقــدون بصحــة هــذا التعريــف  49ذكــرا بنســبة ( )70%مقابــل  24اعالميــة أنثــى بنســبة
( ،)80%فيمــا بلغــت نســبة االعالمييــن الذكــور ممــن يعتقــدون بعــدم صحــة هــذا التعريــف  21اعالميــا بنســبة ( ،)30%و 5اعالميــات
إنــاث بنســبة (.)16.7%
ان  72مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون بصحــة ان التنميــط يعنــي (تعميــم مبالــغ فيــه لصفــات وطبائــع واختالفــات مجموعــة
ـاء علــى نوعهــم االجتماعــي) ،فيمــا يعتقــد  28بعــدم صحتــه.
معينــة بنـ ً

56

وتبلــغ نســبة الذكــور ممــن يعتقــدون بصحــة هــذا التعريــف ( )70%تمثــل  49اعالميــا ذكــرا ،و 23اعالميــة أنثــى بنســبة (،)76.7%
فيمــا يبلــغ عــدد الذكــور مــن اجمالــي مــن يعتقــدون بعــدم صحــة هــذا التعريــف  22اعالميــا ذكــرا بنســبة ( ،)31.4%و 6اعالميــات
بنســبة (.)20%
ويــرى  71مــن العينــة ان التعريــف الصحيــح للتنميــط هــو (التعميــم أو التبســيط المســبق حــول مجموعــة كاملــة مــن النــاس دون
اعتبــار الفــروق الفرديــة) مقابــل  29ال يــرون فيــه تعريفــا صحيحــا.
تبلــغ نســبة الذكــور ممــن يعتقــدون بصحــة هــذا التعريــف ( )67%تمثــل  47اعالميــا ذكــرا ،و( )80%مــن اإلنــاث تمثــل  24اعالميــة
أنثــى ،فيمــا بلــغ عــدد اإلنــاث ممــن يعتقــدن عــدم صحــة هــذا التعريــف  5اعالميــات بنســبة ( ،)16.7%وعــدد الذكــور  24اعالميــا
بنســبة (.)34.3%
وانقســمت عينــة الدراســة بالتســاوي حــول صحــة وعــدم صحــة معنــى التنميــط الــذي ينــص علــى أنــه (منــع مجموعــة مــن
النــاس الذيــن تــم تنميطهــم مــن النجــاح فــي مجــاالت معينــة أو الحصــول علــى حقوقهــم كاملــة) بواقــع  49مســتجيبا يــرون
صحتــه و 49يــرون خطــأه ،مقابــل مســتجيبان ذكــران قــاال انهمــا ال يعرفــان.
وبلــغ عــدد االعالمييــن الذكــور ممــن يعتقــدون بصحــة هــذا التعريــف  33إعالميــا وبنســبة ( ،)47%و 16اعالميــة أنثــى بنســبة
( ،)53.3%واعتبــره  36مــن المســتجيبين الذكــور تعريفــا خاطئــا وبنســبة ( )51.4%مقابــل  13إعالميــة يعتقــدن بخطــأ التعريــف
وبنســبة (.)43.3%
الع َظ َمــة) مقابــل  21مســتجيبا
ويــرى  78%مــن المســتجيبين والمســتجيبات صحــة تعريــف التنميــط بأنــه (الت ََّص ُّنــع أو التَّ َك ُّلــف أو َ
يعتقــدون بعــدم صحتــه ممــا يدلــل علــى عــدم وعــي كامــل بالمفهــوم ،فيمــا قــال إعالمــي واحــد انــه ال يعــرف.
وبلــغ عــدد الذكــور ممــن يعتقــدون بصحــة هــذا التعريــف  55إعالميــا وبنســبة ( ،)78.6%مقابــل  23إعالميــة أنثى وبنســبة (،)76.7%
فيمــا بلــغ عــدد اإلعالميــات مــن إجمالــي مــن يرفضــون هــذا التعريــف  6إعالميــات وبنســبة ( ،)20%إلــى جانــب  15إعالميــا ذكــرا
وبنســبة (.)21.4%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )11مــن حيــث الجنــس :هــل هنــاك مدونــات ســلوك مهنــي فــي وســائل اإلعــام تمنــع (التمييــز
بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجــال السياســي)؟
هل هناك مدونات سلوك مهني في وسائل اإلعالم تمنع (التمييز بين الرجل والمرأة في المجال السياسي)؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

25

35.7%

12

40%

40

57%

15

50%

5

7%

2

6.7%

1

1.4%

0

0

كشــفت نتائــج اجابــات العينــة المســتطلعة أن  37مــن المســتطلعين /ات يفيــدون أن مدونــات ســلوك مهنــي فــي وســائل
اإلعــام تمنــع (التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي المجــال السياســي) موجــودة ،منهــم  12اعالميــة بنســبة ( )40%و 25اعالميــا
وبنســبة ( ،)35.7%و 55مســتجيبة ومســتجيبا افــادوا بعــدم وجــود هــذه المدونــات ،منهــم  40اعالميــا وبنســبة ( )57%و15
اعالميــة بنســبة ( ،)50%وقــال  7مســتجيبين ومســتجيبات بأنهــم ال يعرفــون ان وجــدت مثــل هــذه المدونــات أم ال منهمــا
اعالميتــان بنســبة ( )6.7%و 5إعالمييــن ذكــور بنســبة ( ،)7%فيمــا رفــض إعالمــي واحــد اإلجابــة وبنســبة (.)1.4%
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اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )12مــن حيــث الجنــس :إلــى أي درجــة يســتخدم أو يطبــق الصحفييــن والصحفيــات مدونــات
الســلوك المهنــي فــي مؤسســاتهم اإلعالميــة؟
إلى أي درجة يستخدم أو يطبق الصحفيين والصحفيات مدونات السلوك المهني في مؤسساتهم اإلعالمية؟
إلى درجة كبيرة

إلى درجة قليلة

إلى درجة متوسطة

رفض اإلجابة

ال

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

2

2.8%

1

3.3%

10

14.3%

7

23.3%

8

11.4%

1

3.3%

4

5.7%

3

10%

1

1.4%

0

0

ومــن بيــن  37مســتجيبا ومســتجيبة الذيــن اجابــوا بوجــود مثــل هــذه المدونــات أفــاد  17منهــم بــأن الصحفييــن والصحفيــات
يســتخدمون مدونــات الســلوك فــي مؤسســاتهم االعالميــة بدرجــة متوســطة وبنســبة ( )46%منهــم  10إعالمييــن ذكــور
بنســبة ( )14.3%و 7إعالميــات بنســبة ( ،)23%وأفــاد  9مســتجيبين اســتخدامها بدرجــة قليلــة منهــم  8ذكــور ( )11.4%وأنثــى
واحــدة ( ،)3.3%فيمــا نفــى  7مســتجيبين ومســتجيبات اســتخدامها علــى اإلطــاق منهــم  4ذكــور ( )5.7%و 3إنــاث (.)10%
ويعتقــد  3مســتجيبين فقــط اســتخدامها بدرجــة كبيــرة ( )8%منهــم إعالميــان ذكــران ( )2.8%واعالميــة واحــدة أنثــى ()3.3%
فيمــا رفــض إعالمــي واحــد اإلجابــة وبنســبة (.)1.4%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )13مــن حيــث الجنــس :هــل تعمــل المؤسســات اإلعالميــة علــى تدريــب الصحفييــن والمحرريــن
بشــكل مســتمر حــول القضايــا المتعلقــة بالجنــدر (النــوع االجتماعــي)؟
هل تعمل المؤسسات اإلعالمية على تدريب الصحفيين والمحررين بشكل مستمر حول القضايا المتعلقة بالجندر (النوع االجتماعي)؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

18

25.7%

8

26.7%

51

72.8%

21

70%

2

2.8%

0

0

0

0

0

0

ونفــى أكثــر مــن ثلثــي العينــة المســتجيبة ( )72عمــل المؤسســات اإلعالميــة علــى تدريــب الصحفييــن والمحرريــن بشــكل مســتمر
حــول القضايــا المتعلقــة بالجنــدر (النــوع االجتماعــي) ،منهــم  51ذكــرا ( )72.8%و 21أنثــى ( ،)70%مقابــل  26مســتجيبا ومســتجيبة
قالــوا بــأن المؤسســات االعالميــة تعمــل علــى تدريــب صحافييهــا منهــم  18ذكــرا ( ،)25.7%و 8إنــاث ( ،)26.7%وأجــاب ذكــران بــا
أعــرف (.)2.8%
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القسم الثاني :غرف األخبار وسياسات التحرير
اإلجابات على األسئلة رقم ( )4 ،3 ،2 ،1من القسم الثاني من حيث الجنس:
نعم

السؤال
ذكر

1.1هل توجد في مؤسستك
اإلعالمية مدونة سلوك أو
سياسات تحريرية معلنة
تضع شروط ًا لمراعاة و/
أو إدماج معايير حقوق
اإلنسان في التغطيات
الصحفية؟

40

2.2هل توجد في مؤسستك
اإلعالمية مدونة سلوك أو
سياسات تحريرية معلنة
تضع شروط ًا لتجنب األنماط
االجتماعية والثقافية
لسلوك المرأة والرجل؟

29

3.3هل يتوفر في مؤسستك
اإلعالمية متخصصون في
تغطية قضايا وشؤون
المرأة؟

43

4.4هل تعمل إدارة التحرير
على منع أي تفرقة أو
استبعاد أو تقييد للمرأة
في الميادين السياسية
واالقتصادية واالجتماعية،
أو في أي ميادين أخرى؟

40

ذكر %

57%

41.4%

61.4%

57%

54%

ال

أنثى

17

12

19

19

أنثى %

56.7%

40%

63.3%

63.3%

55.8%

ذكر

30

40

26

29

ذكر %

42.8%

57%

37%

41.4%

44.5%

غير متأكد
أنثى

11

16

10

10

أنثى %

36.7%

53.3%

33.3%

ذكر

0

0

0

أنثى

0

1

0

ال أعرف
ذكر

0

1

1

أنثى

1

0

0

رفض
اإلجابة
ذكر

1

0

1

أنثى

0

0

0

33.3%

0

0

0

0

2

0

39%

0

1

2

1

4

0

ً
هــل توجــد فــي مؤسســتك اإلعالميــة مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروطا لمراعــاة و /أو إدمــاج
معاييــر حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة؟
أفــاد  57مســتجيبا ومســتجيبة بوجــود مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروط ًا لمراعــاة و /أو إدمــاج معاييــر
حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم  40اعالميــا ذكــرا وبنســبة ( )57%و 17اعالميــة
أنثــى بنســبة ( ،)56.7%ونفــى  41مســتجيبا ومســتجيبة وجــود مثــل هــذه المعاييــر فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم  30ذكــرا
( )42.8%و 11أنثــى ( ،)36.7%واجابــت أنثــى واحــدة بــا اعــرف ورفــض ذكــر واحــد االجابــة.
ً
هــل توجــد فــي مؤسســتك اإلعالميــة مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروطا لتجنــب األنمــاط االجتماعيــة
والثقافيــة لســلوك المــرأة والرجــل؟
قــال  41مســتجيبا ومســتجيبة بوجــود مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة معلنــة تضــع شــروط ًا لتجنــب األنمــاط االجتماعيــة
والثقافيــة لســلوك المــرأة والرجــل فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم  29ذكــرا بنســبة ( )41.4%و 12أنثــى بنســبة (.)40%
ونفــى  56مــن اجمالــي عينــة االســتطالع وجــود مدونــة الســلوك أو سياســات تحريريــة فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم 40
ذكــرا ( )57%و 16أنثــى ( )53.3%فيمــا افــادت أنثــى واحــدة بانهــا غيــر متأكــدة وذكــر واحــد قــال انــه ال يعــرف.
هل يتوفر في مؤسستك اإلعالمية متخصصون في تغطية قضايا وشؤون المرأة؟
أكــد  62مســتجيبا ومســتجيبة مــن عينــة الدراســة وجــود متخصصيــن فــي تغطيــة قضايــا وشــؤون المــرأة فــي مؤسســاتهم
االعالميــة منهــم  43ذكــرا ( )61.4%و 19أنثــى ( ،)63.3%فيمــا نفــى  36مســتجيبا ومســتجيبة وجــود متخصصيــن لتغطيــة قضايــا
المــرأة فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم  20ذكــرا ( )37%و 10إنــاث (.)33.3%
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هــل تعمــل إدارة التحريــر علــى منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة ،أو فــي أي مياديــن أخــرى؟
افــاد  59مــن عينــة االســتطالع بــان إدارة التحريــر فــي مؤسســاتهم االعالميــة تعمــل علــى منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد
للمــرأة فــي المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وفــي أيــة مياديــن أخــرى ،منهــم  40ذكــرا ( ،)57%و 19أنثــى
( ،)63.3%مقابــل  39نفــوا وجــود مثــل هــذه السياســة فــي مؤسســاتهم االعالميــة منهــم  29ذكــرا ( )41.4%و 10إنــاث (،)33.3%
ورفــض ذكــران االجابــة.
وتظهــر المتوســطات الحســابية إلجابــات العينــة المســتطلعة مــن حيــث الجنــس تقــارب نســب االجابــة فقــد بلــغ المتوســط
الحســابي إلجابــات الذكــور ممــن قالــوا بوجــود مثــل تلــك السياســات التحريريــة فــي مؤسســاتهم االعالميــة ( )54%واالنــاث
( ،)55.8%وممــن نفــوا ذلــك مــن الذكــور ( )44.5%واالنــاث (.)39%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )5مــن القســم الثانــي مــن حيــث الجنــس :هــل تطلــب أو توجــه إدارة التحريــر فــي مؤسســتكم
اإلعالميــة منــع اســتخدام اللغــة التمييزيــة ألحــد الجنســين؟
هل تطلب أو توجه إدارة التحرير في مؤسستكم اإلعالمية منع استخدام اللغة التمييزية ألحد الجنسين؟
نعم

ً
أحيانا

ال

رفض اإلجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

46

65.7%

22

73.3%

21

30%

7

23.3%

0

0

0

0

0

1.4%

0

0

3

4.3%

0

0

قــال  68مســتطلعا مــن عينــة الدراســة ان إدارة التحريــر فــي مؤسســاتهم اإلعالميــة تطلــب أو توجــه منــع اســتخدام اللغــة
التمييزيــة ألحــد الجنســين ،منهــم  46ذكــرا ( )65.7%و 22أنثــى ( ،)73.3%مقابــل  28مســتطلعا نفــوا وجــود هــذه المطالــب
والتوجيهــات فــي مؤسســاتهم منهــم  21ذكــرا ( )30%و 7إنــاث ( ،)23.3%فيمــا اجــاب ذكــر واحــد بعــدم معرفتــه بذلــك ،و3
ذكــور رفضــوا االجابــة (.)4.3%

القسم الثالث :االنطباعات
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )1مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :هــل تتفــق /يــن أن الصحفييــن والصحفيــات أو
ً
المؤسســات الصحفيــة عمومــا تقــوم بعمــل تغطيــات صحفيــة عادلــة ومتســاوية لــكل مــن الرجــال والنســاء؟ وإلــى أي درجة
هل تطلب أو توجه إدارة التحرير في مؤسستكم اإلعالمية منع استخدام اللغة التمييزية ألحد الجنسين؟
ال أتفق

إلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرة

رفض اإلجابة

إلى درجة قليلة

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

35

50%

20

66.7%

17

24.3%

0

0

16

22.8%

8

26.7%

2

2.8%

0

0

0

0

1

3.3%

ال يتفــق  55مــن المســتجيبين والمســتجيبات مــع القــول بقيــام الصحفييــن والصحفيــات أو المؤسســات الصحفيــة عمومـ ًا بعمــل
تغطيــات صحفيــة عادلــة ومتســاوية لــكل مــن الرجــال والنســاء؟ منهــم  35ذكــرا ( )50%و 20أنثــى (.)66.7%
ويتفــق  44مــن المســتطلعين والمســتطلعات مــع ذلــك منهــم  24مســتطلعا بدرجــة كبيــرة (ذكــور  17وبنســبة  ،)24.3%وبدرجــة
متوســطة  24منهــم  1ذكــرا بنســبة ( )22.8%و 8إنــاث بنســبة ( ،)26.7%وذكــران بدرجــة قليلــة بنســبة ( )2.8%ورفضــت االجابــة
أنثــى واحــدة.
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اإلجابات على األسئلة رقم ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2من القسم الثالث من حيث الجنس:
ال

نعم

ال أعرف

السؤال
ذكر

.2

باعتقادك؛ هل يتجنب
الصحفيون الذكور تقديم
صورة نمطية للنساء في
المجتمع؟

30

.3

باعتقادك؛ هل تتجنب
الصحفيات اإلناث تقديم
صورة نمطية للنساء في
المجتمع؟

31

.4

باعتقادك؛ هل يتجنب
الصحفيون الذكور
تكريس التمييز على
أساس الجنس في
تغطياتهم وتقاريرهم
الصحفية؟

32

.5

باعتقادك؛ هل تتجنب
الصحفيات اإلناث تكريس
التمييز على أساس
الجنس في تغطياتهم
وتقاريرهم الصحفية؟

35

.6

باعتقادك؛ هل يتم
تغطية المرشحين من
الذكور واإلناث في
وسائل اإلعالم خالل
الحمالت االنتخابية بشكل
عادل ومتكافئ؟

34

ذكر %

42.8%

44.3%

45.7%

50%

48.6%

46.3%

أنثى

6

9

8

9

12

أنثى %

20%

30%

26.7%

30%

40%

29%

ذكر

39

36

38

36

35

ذكر %

55.7%

51.4%

54.3%

51.4%

50%

52.6%

أنثى

23

19

21

19

16

أنثى %

76.7%

63.3%

ذكر

ذكر
%

رفض اإلجابة

أنثى

أنثى
%

ذكر

أنثى

2

3

1

70%

1

1

1

63.3%

53.3%

1

1

1

65.3%

6

3

3

باعتقادك؛ هل يتجنب الصحفيون الذكور تقديم صورة نمطية للنساء في المجتمع؟:
ال يعتقــد  62مســتجيبا ومســتجيبة بتجنــب الصحفييــن الذكــور تقديــم صــورة نمطيــة للنســاء فــي المجتمــع ،منهــم  23أنثــى
وبنســبة ( )76.7%و 39ذكــرا بنســبة ( ،)55.7%مقابــل  36مســتجيبا يعتقــدون بتجنــب الصحفييــن الذكــور تقديــم صــورة نمطيــة
للنســاء فــي المجتمــع منهــم  30ذكــرا بنســبة ( )42.8%و 6إنــاث بنســبة ( ،)20%وقــال مســتجيبان ذكــران انهمــا ال يعرفــان.
ويالحــظ ان حوالــي نصــف العينــة المســتجيبة مــن الذكــور تعتقــد بعــدم تقديمهــم صــورة نمطيــة للنســاء إال أن أكثــر مــن ثلثــي
اإلنــاث فــي العينــة يعتقــدن بذلــك ايضــا.
باعتقادك؛ هل تتجنب الصحفيات اإلناث تقديم صورة نمطية للنساء في المجتمع؟:
ال يعتقــد  55مســتجيبا ومســتجيبة بتجنــب الصحفيــات اإلنــاث تقديــم صــورة نمطيــة للنســاء فــي المجتمــع ،منهــم  36ذكــرا
بنســبة ( )51.4%مقابــل  19أنثــى وبنســبة ( )63.3%فيمــا يعتقــد  40مســتجيبا بــان الصحفيــات اإلنــاث يتجنبــن تقديــم صــورة نمطيــة
للنســاء فــي المجتمــع منهــم  31ذكــرا ( )44.3%وانــاث (.)30%
باعتقادك؛ هل يتجنب الصحفيون الذكور تكريس التمييز على أساس الجنس في تغطياتهم وتقاريرهم الصحفية؟:
أفــاد  59مــن عينــة االســتطالع بــان الصحفييــن الذكــور ال يتجنبــون تكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي تغطياتهــم
وتقاريرهــم الصحفيــة ،منهــم  21أنثــى بنســبة ( )70%و 38ذكــرا بنســبة ()54.3%فيمــا يعتقــد  40مســتجيبا بــأن الصحفييــن
الذكــور يتجنبــون تكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي تغطياتهــم وتقاريرهــم الصحفيــة منهــم  32ذكــرا ( )45.7%و 8إنــاث
(.)26.7%
باعتقادك؛ هل تتجنب الصحفيات اإلناث تكريس التمييز على أساس الجنس في تغطياتهم وتقاريرهم الصحفية؟
ال يعتقــد  55مســتجيبا ومســتجيبة فــي عينــة االســتطالع قيــام الصحفيــات اإلنــاث بتكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي
تغطياتهــن وتقاريرهــن الصحفيــة؟ منهــم  36ذكــرا ( )51.4%و 19أنثــى ( )63.3%مقابــل  44مســتجيبا يعتقــدون ان الصحفيات اإلناث
يقمــن بتكريــس التمييــز علــى أســاس الجنــس فــي تغطياتهــن وتقاريرهــن الصحفيــة ،منهــم  35ذكــرا ( )50%و 9إنــاث (.)30%
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باعتقــادك؛ هــل يتــم تغطيــة المرشــحين مــن الذكــور واإلنــاث فــي وســائل اإلعــام خــال الحمــات االنتخابيــة بشــكل عــادل
ومتكافــئ؟:
أفــاد  51مســتجيبا ومســتجيبة بأنهــم ال يعتقــدون بتغطيــة المرشــحين مــن الذكــور واإلنــاث فــي وســائل اإلعــام خــال الحمــات
االنتخابيــة بشــكل عــادل ومتكافــئ منهــم  35ذكــرا ( )50%و 16أنثــى ( ،)53.3%مقابــل 46مســتجيبا يعتقــدون بوجــود تغطيــة
عادلــة للمرشــحين مــن الذكــور واالنــاث فــي وســائل اإلعــام خــال الحمــات االنتخابيــة ،منهــم  34ذكــرا ( )48.6%و 12أنثــى
(.)40%
ويظهــر المتوســط الحســابي ان أكثــر مــن نصــف العينــة المســتجيبة ال يعتقــدون بمــا تــم ذكــره فــي االســئلة (مــن  2ــــ  )6وبنســبة
( )56.4%منهــم ( )% 65.3مســتجيبة انثــى ،و( )52.6%مــن الذكــور ،فيمــا بلــغ المتوســط الحســابي لمــن يعتقــدون بمــا ورد فــي
تلــك األســئلة ( )41.2%منهــم ( )46.3%مــن الذكــور ،و( )29%مــن اإلنــاث.
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )7مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :باعتقــادك؛ هــل تؤثــر التغطيــات اإلعالميــة خــال
االنتخابــات علــى تشــجيع الجمهــور إلــى انتخــاب الرجــل المرشــح واالبتعــاد عــن انتخــاب المــرأة المرشــحة؟ وإلــى أي درجــة
باعتقادك؛ هل تؤثر التغطيات اإلعالمية خالل االنتخابات على تشجيع الجمهور إلى انتخاب الرجل المرشح واالبتعاد عن انتخاب المرأة
المرشحة؟ وإلى أي درجة
ال أتفق

إلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرة

رفض اإلجابة

إلى درجة قليلة

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

44

62.8%

14

46.7%

11

15.7%

8

26.7%

14

20%

7

23.3%

0

0

0

0

0

0

0

0

أفــاد  58مــن المســتطلعين والمســتطلعات ان التغطيــات اإلعالميــة خــال االنتخابــات ال تؤثــر علــى تشــجيع الجمهــور إلــى انتخــاب
الرجــل المرشــح واالبتعــاد عــن انتخــاب المــرأة المرشــحة ،منهــم  44ذكــرا بنســبة ( )62.8%و 14أنثــى بنســبة (.)46.7%
ويعتقــد  42مــن المســتطلعين والمســتطلعات ان التغطيــات اإلعالميــة تؤثــر علــى تشــجيع الجمهــور النتخــاب الرجــل المرشــح
بدرجــة كبيــرة  ،19منهــم  11ذكــرا ( )15.7%و 8إنــاث ( ،)26.7%و 21بدرجــة متوســطة منهــم  14ذكــرا ( )20%و 7إنــاث (.)23.3%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )8مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :هــل تعتقــد /يــن أن المــرأة لــم تأخــذ حقهــا فــي
التغطيــة واالهتمــام بوســائل اإلعــام؟ وإلــى أي درجــة ..
هل تعتقد /ين أن المرأة لم تأخذ حقها في التغطية واالهتمام بوسائل اإلعالم؟ وإلى أي درجة ..
ال أتفق

إلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرة

رفض اإلجابة

إلى درجة قليلة

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

35

50%

5

16.7%

12

17%

9

30%

22

31.4%

15

50%

2

2.8%

0

0

0

0

0

0

أفــاد  60مســتجيبا ومســتجيبة أن المــرأة لــم تأخــذ حقهــا فــي التغطيــة واالهتمــام بوســائل اإلعــام ،حيــث يعتقــد  37مــن
المســتجيبين والمســتجيبات فــي ذلــك بدرجــة متوســطة منهــم  22ذكــرا ( ،)31.4%و 15أنثــى ( ،)50%وبدرجــة كبيــرة  21مســتجيبا
منهــم  12ذكــرا ( ،)17%و 9إنــاث ( )30%وذكــران فقــط بدرجــة قليلــة ( ،)2.8%مقابــل  40مســتجيبا يعتقــدون بــان المــرأة اخــذت
حقهــا فــي التغطيــة واالهتمــام بوســائل اإلعــام منهــم  35ذكــرا ( ،)50%و 5إنــاث (.)16.7%
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اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )9مــن القســم الثانــي مــن حيــث الجنــس :باعتقــادك؛ هــل هنــاك أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام
األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة؟
باعتقادك؛ هل هناك أسباب تحد وتمنع اإلعالم األردني من دعم المشاركة السياسية للمرأة؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

23

32.8%

13

43.3%

47

67%

16

53.3%

0

0

0

0

1

1.4%

0

0

قــال  63مــن أفــراد العينــة المســتطلعة انهــم ال يعتقــدون بوجــود أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة
السياســية للمــرأة ،منهــم  47ذكــرا ( )67%و 16أنثــى ( ،)53.3%فيمــا قــال  36مــن المســتجيبين انهــم يعتقــدون بوجــود تلــك
األســباب ،منهــم  13أنثــى ( )43.3%و 23ذكــرا ( ،)32.8%ورفــض االجابــة ذكــرا واحــدا.
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )10مــن القســم الثانــي مــن حيــث الجنــس :إذا كان هنــاك أســباب تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي
مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة ،فمــا هــي هــذه األســباب برأيــك؟

نعم
األسباب

ذكر

أنثى

ذكر %

ال
ذكر %

أنثى %

ثقافة المجتمع

22

12

31.4%

40%

1

1

1.4%

3.3%

عدم قدرة المرأة على التواصل مع اإلعالم

17

10

24.3%

33.3%

6

3

8.6%

10%

ذكورية المجتمع الصحفي

12

13

17%

43.3%

11

0

15.7%

0

السياسات الحكومية

8

7

11.4%

23.3%

15

6

21.4%

20%

ضعف خبرة الصحفيين

19

9

27%

30%

4

4

5.7%

13.3%

عدم اهتمام اإلعالم بدعم المشاركة السياسية للمرأة

15

10

21.4%

33.3%

8

3

11.4%

10%

التشريعات التمييزية

7

9

10%

30%

16

4

22.8%

13.3%

الممارسات الحكومية التي تكرس التمييز والصورة النمطية

7

9

10%

30%

16

4

22.8%

13.3%

19%

33%

13.7%

10.4%

أنثى %

أنثى

ذكر

ومــن بيــن المســتجيبين والمســتجيبات البالــغ عددهــم  36الذيــن يعتقــدون فــي الســؤال الســابق رقــم ( )9بوجــود أســباب تحــد
وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة اعتبــر  32منهــم ان ثقافــة المجتمــع الســبب االول الــذي يحــد
ويمنــع اإلعــام االردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة وبنســبة ( )94.4%منهــم  22ذكــرا بنســبة ( )31.4%و 12أنثــى
بنســبة ( )40%مقابــل مســتجيبان فقــط لــم يوافقــا علــى هــذا الســبب منهمــا أنثــى واحــدة وذكــر واحــد.
وجــاء ضعــف خبــرة الصحفييــن فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث تلــك االســباب وفقــا لمــا يعتقــده  28مســتجيبا بنســبة ()77.8%
منهــم  19ذكــرا ( )27%و 9إنــاث ( ،)30%مقابــل  8مســتجيبين ومســتجيبات نفــوا ذلــك بنســبة ( )22.2%منهــم  4ذكــور ( )5.7%و4
إنــاث (.)13.3%
وحــل عــدم قــدرة المــرأة علــى التواصــل مــع اإلعــام فــي المرتبــة الثالثــة من حيث االســباب بنســبة ( )75%تمثل راي  27مســتجيبا
منهم  22ذكرا ( )31.4%و 12أنثى ( ،)40%فيما رفض  9مســتجيبين هذا الســبب ( )25%منهم 6ذكور ( )8.6%و 3إناث (.)10%
وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة وبالتســاوي كل مــن ذكوريــة المجتمــع الصحفــي ،وعــدم اهتمــام اإلعــام بدعــم المشــاركة
السياســية للمــرأة بنســبة مشــتركة ( )69.4%تمثــل ( )25مســتجيبا ومســتجيبة .
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ومــن حيــث التوزيــع حســب الجنــس فقــد بلــغ عــدد مــن يعتقــدون بذكوريــة المجتمــع الصحفــي كأحــد األســباب التــي تحــد وتمنــع
اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة مــن الذكــور  12ذكــرا ( )17%و 13أنثــى ( ،)43.3%فــي حيــن بلــغ عــدد
الذكــور ممــن يعتقــدون عــدم اهتمــام اإلعــام بالمشــاركة السياســية للمــرأة  15ذكــرا ( )21.4%و 10إنــاث (.)33.3%
وتســاوى ايضــا عــدد مــن رفــض اعتبــار ذكوريــة المجتمــع وعــدم اهتمــام اإلعــام بدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة كأســباب
تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة بإجابــة  11مســتجيبا لــكل منهمــا وبنســبة مشــتركة ايضــا
بلغــت (.)30.5%
وجــاء االختــاف فــي عــدد الذكــور واالنــاث مــن حيــث التوزيــع الجنســي ،فقــد بلــغ عــدد الذكــور ممــن رفضــوا اعتبــار ذكوريــة
المجتمــع الصحفــي ســببا  11ذكــرا وبنســبة ( ،)15.7%دون اي اعتــراض لإلنــاث علــى ذلــك ،فيمــا بلــغ عــدد الذكــور الرافضيــن العتبــار
عــدم اهتمــام اإلعــام بالمشــاركة السياســية للمــرأة ســببا  8ذكــور ( )11.4%و 3إنــاث (.)10%
وتســاوت فــي المرتبــة الخامســة كامــل معطيــات مــن يعتقــدون بــان مــن األســباب التــي تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي مــن دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة كل مــن التشــريعات التمييزيــة ،ثــم الممارســات الحكوميــة التــي تكــرس التمييــز والصــورة النمطيــة
بواقــع  16مســتجيبا لــكل منهمــا وبنســبة مشــتركة بلغــت ()44.4%منهــم  7ذكــور ( ،)10%و 9إنــاث ( )30%لــكل مــن الســببين،
مقابــل  20مســتجيبا رفضــوا هذيــن الســببين بنســبة مشــتركة بلغــت ( )55.5%لــكل منهمــا ،منهــا  16ذكــرا ( )22.8%و 4إنــاث ()13.3%
لــكل منهمــا.
وحصلــت السياســات الحكوميــة علــى ادنــى نســبة مــن يعتقــدون بانهــا ســبب مــن األســباب التــي تحــد وتمنــع اإلعــام األردنــي
مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة بنســبة ( )41.6%تمثــل  15مســتجيبا ومســتجيبة منهــم  8ذكــور ( )11.4%و 7إنــاث (.)23.3%
وبحســب المعطيــات فــإن غالبيــة المســتجيبين رفضــوا هــذا الســبب بنســبة ( )58.3%تمثــل  21مســتجيبا ومســتجيبة وهــي اعلــى
نســبة رفــض يتــم تســجيلها هنــا منهــا  15ذكــرا ( )21.4%و 6إنــاث (.)20%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )11مــن القســم الثانــي مــن حيــث الجنــس :برأيــك؛ مــا هــو ســبب تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام؟
نعم
األسباب

أنثى

ذكر %

أنثى %

موقف الصحفيين والصحفيات المسبق

28

11

40%

36.7%

42

18

60%

60%

عدم توفر سياسات تحريرية في المؤسسات اإلعالمية تضع
معايير واضحة لعدم تنميط صورة المرأة وإنصافها في
التغطيات الصحفية

39

21

55.7%

70%

31

8

44.3%

26.7%

التشريعات تفرض قيود ًا على اإلعالميين واإلعالميات مما
يسهم في تكريس الصورة النمطية

19

10

27%

33.3%

41

19

58.6%

63.3%

المؤسسات التعليمية تكرس تنميط صورة المشاركة السياسية
للمرأة في اإلعالم

28

18

40%

60%

42

11

60%

36.7%

المرأة نفسها

51

20

72.8%

66.7%

19

9

27%

30%

عدم وجود مدونات سلوك مهني ملزمة لإلعالميين في
تقديم عرض متكافئ ال يميز بين الرجال والنساء

43

20

61.4%

66.7%

27

8

38.6%

26.7%

انحياز اإلعالميين /اإلعالميات للعادات والتقاليد التي تسهم
بذلك

53

20

75.7%

66.7%

17

9

24.3%

30%

عدم قدرة المرأة على التواصل مع وسائل اإلعالم

36

19

51.4%

36.3%

34

10

48.6%

33.3%

الفارق البيولوجي مع الرجل

30

11

42.8%

36.7%

40

18

57%

60%

تلبية اهتمامات الجمهور

38

20

54.3%

66.7%

32

9

45.7%

30%

52%

56.7%

46%

40%
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ذكر

أنثى

ذكر %

ال
أنثى %

ذكر

القــى اكثــر مــن ثلثــي عينــة االســتطالع ( ) 72مســتجيبا ومســتجيبة مســؤولية تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
اإلعــام علــى المــرأة نفســها باعتبارهــا الســبب األول مــن أســباب تنميــط صورتهــا مقابــل  28مســتجيبا ومســتجيبة رفضــوا ذلــك.
وبلــغ عــدد الذكــور ممــن حملــوا المــرأة مســؤولية تنميــط صورتهــا  51ذكــرا ( )72.8%و 20أنثــى ( )66.7%مقابــل  19ذكــرا ممــن
رفضــوا ذلــك ( ،)27%و 9إنــاث (.)30%
ويالحــظ ان ثلثــي اإلعالميــات اإلنــاث فــي عينــة االســتطالع حملــن مســؤولية تنميــط المشــاركة السياســية للمــرأة نفســها ،وهي
نســبة كبيــرة تكشــف عــن مــدى رؤيــة المــرأة نفســها لمســؤوليتها عــن هــذا التنميط.
ويعتقــد  74مســتجيبا ان ســبب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو انحيــاز اإلعالمييــن /اإلعالميــات
للعــادات والتقاليــد التــي تســهم بذلــك (ثقافــة المجتمــع) منهــم  53ذكــرا ( )75.7%و 20أنثــى ( ،)66.7%مقابــل  26مســتجيبا
ومســتجيبة ال يعتقــدون ذلــك منهــم  9إنــاث ( ،)30%و 17ذكــرا (.)24.3%
ويــرى  60مســتجيبا ومســتجيبة أن عــدم توفــر سياســات تحريريــة فــي المؤسســات اإلعالميــة تضــع معاييــر واضحــة لعــدم
تنميــط صــورة المــرأة وإنصافهــا فــي التغطيــات الصحفيــة يمثــل أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
اإلعــام ،منهــم  39ذكــرا ( ،)55.7%و 21أنثــى ( ،)70%فيمــا رفــض  40مســتجيبا هــذا الســبب منهــم  31ذكــرا ( )44.3%و 8إنــاث
(.)26.7%
ووفقــا لــرأي  65مســتجيبا فــإن أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو عــدم وجــود مدونــات
ســلوك مهنــي ملزمــة لإلعالمييــن فــي تقديــم عــرض متكافــئ ال يميــز بيــن الرجــال والنســاء ،منهــم  43ذكــرا ( )61.4%و 20أنثــى
( ،)66.7%مقابــل  35مســتجيبة ومســتجيبة رفضــوا ذلــك منهــم  27ذكــرا ( )38.6%و 8إنــاث (.)26.7%
ويــرى  58مــن عينــة االســتطالع ان تلبيــة اهتمامــات الجمهــور يمثــل أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي اإلعــام منهــم  38ذكــرا ( )54.3%و 20أنثــى ( ،)66.7%فيمــا لــم يوافــق علــى هــذا الســبب  42مســتطلعا منهــم  32ذكــرا
( )45.7%و 9إنــاث (.)30%
وبحســب  55مــن عينــة االســتطالع فــإن أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام هــو عــدم قــدرة
المــرأة علــى التواصــل مــع وســائل اإلعــام نفســها منهــم  36ذكــرا يــرون ذلــك ( )51.4%و 19أنثــى يشــاركونهم هــذا الــرأي
( )63.3%فيمــا رفــض  45هــذا الســبب منهــم  10إنــاث ( )33.3%و 34ذكــرا (.)48.6%
ويالحظ ان أكثر من نصف العينة المستجيبة تحمل المرأة مسؤولية تنميط صورة مشاركتها السياسية في االعالم.
ويعــود المســتجيبون والمســتجيبات فــي عينــة االســتطالع مــرة أخــرى للتأكيــد علــى ان التشــريعات لــم تكــن أحــد أســباب تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ،فقــد رفــض  70مســتجيبا ومســتجيبة القبــول بــان التشــريعات تفــرض قيــود ًا
علــى اإلعالمييــن واإلعالميــات ممــا يســهم فــي تكريــس الصــورة النمطيــة منهــم  41ذكــرا ( )58.6%و 19أنثــى ( ،)63.3%فــي
حيــن يعتقــد  30مســتجيبا بذلــك منهــم  19ذكــرا ( )27%و 10إنــاث (.)33.3%
ولــم يقبــل  60مســتجيبا اعتبــار موقــف الصحفييــن والصحفيــات المســبق أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام منهــم  42ذكــرا ( )60%و 18أنثــى ( )60%مقابــل  40مســتجيبا قبلــوا بذلــك منهــم  28ذكــرا ( )40%و 11أنثــى
(.)36.7%
ورفــض  58مســتجيبا ومســتجيبة اعتبــار الفــارق البيولوجــي مــع الرجــل أحــد أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي اإلعــام منهــم  40ذكــرا ( )57%و 18أنثــى ( )60%بينمــا وافــق علــى ذلــك  42مســتجيبا منهــم  30ذكــرا ( )42.8%و 11أنثــى
(.)36.7%
وفــي الوقــت الــذي وافــق فيــه  46مــن المســتطلعين والمســتطلعات علــى أن أحــد أســباب تنميــط صورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام ان المؤسســات التعليميــة تكــرس تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام مــن بينهــم
28ذكــرا ( )40%و 18أنثــى ( )60%فقــد رفــض  54مــن المســتطلعين والمســتطلعات الذيــن يمثلــون أكثــر مــن نصــف العينــة ذلــك
مــن بينهــم  11أنثــى ( )36.7%و 42ذكــرا بنســبة ()60%
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اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )12مــن القســم الثانــي مــن حيــث الجنــس :برأيــك؛ هــل تختلــف تغطيــة اإلعــام للسياســيين مــن
الذكــور (نــواب ،وزراء ،أعيــان  ..إلــخ) عــن السياســيات مــن اإلنــاث؟
برأيك؛ هل تختلف تغطية اإلعالم للسياسيين من الذكور (نواب ،وزراء ،أعيان  ..إلخ) عن السياسيات من اإلناث؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

29

41.4%

20

66.6%

41

58.6%

9

30%

0

0

0

0

1

1.4%

0

0

ال يعتقــد نصــف المســتجيبين والمســتجيبات أن تغطيــة اإلعــام للسياســيين مــن الذكــور (نــواب ،وزراء ،أعيــان  ..إلــخ) تختلــف عــن
تغطيــة السياســيات مــن اإلنــاث ،بعــد ان أفــاد  50مســتجيبا ومســتجيبة بذلــك منهــم  41ذكــرا ( ،)58.6%و 9إنــاث ( ،)30%مقابــل
 49مســتجيبا يعتقــدون بوجــود اختــاف فــي التغطيــات االعالميــة بيــن السياســيين الذكــور والسياســيات اإلنــاث منهــم  29ذكــرا
( )41.4%و 20أنثــى ( ،)66.6%ورفــض ذكــر واحــد اإلجابــة.
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )13مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :برأيــك؛ مــا هي أســباب عدم المســاواة فــي التغطية
اإلعالمية للمرشحات؟6
ذكر
األسباب

أنثى

تكرار

%

تكرار

%

التمثيل المتدني للمرشحات من النساء

48

68.6%

23

76.7%

عدم لجوء النساء لرصد مخصصات مالية كافية لحمالتهن االنتخابية مثل الرجال

54

77%

25

83.3%

السيرة الذاتية للمرشحة

39

55.7%

10

33.3%

تلبية اهتمامات الجمهور

39

55.7%

13

43.3%

تدني نسبة وجود النساء في البرلمان أو في المناصب السياسية الرائدة ومراكز صنع
القرار

44

62.8%

21

70%

انحياز اإلعالميين واإلعالميات في التغطية لمصلحة الرجال

21

30%

12

40%

األنماط االجتماعية والثقافية

60

85.7%

26

86.7%

المتوسطات الحسابية

62.2%

62%

ويــرى  71مســتجيبا ومســتجيبة ان التمثيــل المتدنــي للمرشــحات مــن النســاء احــد أســباب عــدم المســاواة فــي التغطيــة
اإلعالميــة للمرشــحات بعــدد تكــرارات بلغــت  41تكــرارا للذكــور وبنســبة ( )68.6%وتكــرار  23لإلنــاث بنســبة (.)76.7%
وقــال  79مســتجيبة ومســتجيبا ان عــدم لجــوء النســاء لرصــد مخصصــات ماليــة كافيــة لحمالتهــن االنتخابيــة مثــل الرجــال احــد تلــك
االســباب وبنســبة تكــرار للذكــور بلغــت ( )77%تمثــل  54ذكــرا ،وبنســبة تكــرار ( )83.3%لإلنــاث تمثــل  25اختيــارا مكــررا.
وتمثــل الســيرة الذاتيــة للمرشــحة احــد أســباب عــدم المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات مــع الذكــور بتكــرار  49منهــا
 39للذكــور بنســبة تكــرار ( ،)55.7%و 10لإلنــاث وبنســبة تكــرار (.)33.3%
ويــرى المســتجيبون ان تلبيــة اهتمامــات الجمهــور يمثــل احــد أســباب عــدم المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات مــع
الذكــور بواقــع  52تكــرارا منهــا  39للذكــور ( ،)55.7%و 13تكــرارا لإلنــاث بنســبة (.)43.3%

 6تضمن السؤال على حرية اختيار المستطلعين ألي خيار مطروح في اإلجابات ،وأتاح اإلجابة أو الموافقة على أكثر من خيار أو الخيارات كلها ،أو رفضها.
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ويأتــي تدنــي نســبة وجــود النســاء فــي البرلمــان أو فــي المناصــب السياســية الرائــدة ومراكــز صنــع القــرار أحــد أســباب عــدم
المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات مــع الذكــور بــــ  65تكــرارا منهــا  44تكــرارا للذكــور بنســبة ( ،)62.8%و 21تكــرارا لإلناث
بنســبة (.)70%
ويأتــي انحيــاز اإلعالمييــن واإلعالميــات فــي التغطيــة لمصلحــة الرجــال اقــل االســباب التــي رأى فيهــا المســتطلعون انهــا احــد
أســباب عــدم المســاواة فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات مــع الذكــور بعــدد  33تكــرارا منهــا  21تكــرارا للذكــور بنســبة ()30%
و 12تكــرارا لإلنــاث بنســبة (.)40%
وتبــرز األنمــاط االجتماعيــة والثقافيــة فــي مقدمــة االســباب التــي يعتقــد المســتجيبون انهــا أحــد اهــم أســباب عــدم المســاواة
فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات مــع الذكــور وبعــدد  86تكــرارا منهــا  60تكــرارا للذكــور بنســبة ( ،)85.7%و 26تكــرارا لإلنــاث
بنســبة (.)86.7%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )14مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :فــي أي مجــال تعتقــد أن المــرأة يمكــن أن تحقــق
حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام:
أنثى

ذكر

ذكر

المجال

تكرار

%

تكرار

%

وزيرة

38

54.3%

20

66.7%

حزبية

نائب

41

58.6%

17

56.7%

ناشطة في مجال العمل
المدني العام

42

عين  /عضو في مجلس األعيان

17

24.3%

8

26.7%

إعالمية

39

55.7%

نقابية

30

42.8%

13

43.3%

فنانة

39

55.7%

16

مسؤولة حكومية

27

38.6%

14

46.7%

شخصية اجتماعية

29

41.4%

11

36.7%

سيدة أعمال

27

38.6%

11

36.7%

محامية

30

42.8%

11

36.7%

43%

46%

المجال

أنثى

تكرار

%

تكرار

%

20

28.6%

12

40%

60%

17

56.7%

18

60%
53.3%

47.4%

47%

يعتقــد اكثــر مــن نصــف المســتجيبين ( ) 59إجابــة مكــررة أن المــرأة يمكــن أن تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت
ناشــطة فــي مجــال العمــل المدنــي العــام ،منهــم  42ذكــرا بنســبة ( )60%و 17أنثــى بنســبة (.)56.7%
وتتســاوى رؤيــة مــن يعتقــدون ان المــرأة يمكــن أن تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت وزيــرة أو نائــب فــي
البرلمــان بعــدد تكــرارات متســاوية بلغــت  58تكــرارا لــكل منهمــا
ويالحــظ ان نســبة اإلنــاث ممــن يرونهــا وزيــرة اعلــى منهــا نائبــا ففــي األولــى بلــغ عــدد اإلنــاث  20أنثــى بنســبة ( )66.7%ونائــب
 17أنثــى بنســبة ( ،)56.7%فيمــا يــرى الذكــور أنهــا ســتحقق الحضــور فــي اإلعــام إذا كانــت نائبــا بعــدد تكــرارات  41وبنســبة
( )58.6%أكثــر مــن وجودهــا وزيــرة وبعــدد  38تكــرارا وبنســبة (.)54.3%
وفــي الوقــت الــذي جــاءت فيــه إجابــات العينــة المســتطلعة مرتفعــة مــن حيــث تحقيــق حضــور المــرأة كوزيــرة أو نائــب فــإن
هــذه النســبة تنخفــض بشــكل كبيــر جــدا لتصــل الــى  25تكــرارا فقــط حيــن تكــون فــي مجلــس األعيــان ممــا يكشــف عــن عــدم قــدرة
المــرأة علــى تحقيــق هــذا الحضــور فــي اإلعــام حيــن تكــون عضــوا فــي مجلــس األعيــان ،ممــا يــؤدي الــى اســتنتاج ان المــرأة
فــي مجلــس االعيــان لــم تحقــق اي حضــور فــي اإلعــام مــن وجهــة نظــر المســتجيبين والمســتجيبات ،وقــد أفــاد بذلــك  17ذكــرا
( )24.3%و 8إنــاث (.)26.7%
ويعتقــد  57مــن المســتجيبين ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت كإعالميــة ،ويــرى ذلــك 39
ذكــرا ( )55.7%و 18أنثــى (.)60%
ويــرى  55ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت فنانــة ،منهــم  39ذكــرا ( ،)55.7%و 16أنثــى
(.)53.3%
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ويــرى أقــل مــن نصــف العينــة ( )43ان المــرأة يمكنهــا تحقيــق حضــور ًا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت نقابيــة ،منهــم 30
ذكــرا ( )42.8%و 13أنثــى (.)43.3%
وتســاوت معطيــات مــن يــرى مــن المســتطلعين ان المــرأة يمكنهــا تحقيــق حضــور فــي اإلعــام إذا عملــت مســؤولة حكوميــة
أو محاميــة بعــدد تكــرارات  41لــكل منهمــا ،منهــا  27ذكــرا بنســبة ( )38.6%للمــرأة كمســؤولة حكوميــة مقابــل  14أنثــى وبنســبة
( ،)46.7%فيمــا بلــغ عــدد الذكــور ممــن يرونهــا محاميــة  30ذكــرا بنســبة ( )42.8%وعــدد إنــاث  11وبنســبة (.)36.7%
ويــرى  40مســتجيبا ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت شــخصية اجتماعيــة منهــم  29ذكــرا
يعتقــدون ذلــك بنســبة ( )41.4%و 11أنثــى بنســبة (.)36.7%
يــرى  38مــن المســتجيبين والمســتجيبات ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا عملــت ســيدة أعمــال،
ويــرى ذلــك  27ذكــرا بنســبة ( )38.6%و 11أنثــى بنســبة (.)36.7%
ان  32مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون ان المــرأة يمكــن ان تحقــق حضــورا أكبــر فــي وســائل اإلعــام إذا كانــت حزبيــة ،منهــم 20
ذكــرا بنســبة ( ،)28.6%و 12أنثــى بنســبة (.)40%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )15مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :هــل تعتقــد /يــن أن المــرأة األردنيــة تشــارك فــي
الحيــاة السياســية بشــكل فعــال؟
هل تعتقد /ين أن المرأة األردنية تشارك في الحياة السياسية بشكل فعال؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

25

35.7%

10

33.3%

46

65.7%

19

63.3%

0

0

0

0

0

0

0

0

يــرى  65مســتجيبا ومســتجيبة ان المــرأة االردنيــة ال تشــارك فــي الحيــاة السياســية بشــكل فعــال منهــم  46ذكــرا بنســبة ()65.7%
و 19أنثــى بنســبة ( )63.3%مقابــل  35مســتجيبا يعتقــدون بمشــاركة المــرأة األردنيــة فــي الحيــاة السياســية بشــكل فعــال منهــم
 25ذكــرا بنســبة ( )35.7%و 10إنــاث بنســبة (.)33.3%
اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )16مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :هــل تعتقــد /يــن أن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة
السياســية مهمــة إلــى درجــة؟
ل تعتقد /ين أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مهمة إلى درجة؟
إلى درجة متوسطة

إلى درجة كبيرة

غير مهمة على اإلطالق

إلى درجة قليلة

ال أعرف

رفض اإلجابة

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
%

46

65.7%

26

86.7%

13

18.5%

3

10%

4

5.7%

0

0

6

8.6%

0

0

1

0

1

0

يعتقــد  72مــن العينــة المســتطلعة أن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية مهمــة إلــى درجــة كبيــرة منهم  46ذكــرا ()65.7%
و 26أنثــى ( ،)86.7%وبدرجــة متوســطة  16مســتجيبا منهــم  13ذكــرا ( )18.5%و 3إنــاث ( ،)10%وبدرجــة قليلــة  4ذكــور (،)5.7%
وغيــر مهمــة علــى االطــاق  6ذكــور بنســبة ( ،)8.6%وأفــاد ذكــر واحــد بأنــه ال يعــرف ورفضــت أنثــى واحــدة االجابــة.
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اإلجابــة علــى الســؤال رقــم ( )17مــن القســم الثالــث مــن حيــث الجنــس :هــل قمــت /ي بانتخــاب امــرأة مرشــحة فــي االنتخابات
النيابيــة األخيــرة التــي جــرت عام 2016؟
هل قمت /ي بانتخاب امرأة مرشحة في االنتخابات النيابية األخيرة التي جرت عام 2016؟
ال

نعم

رفض االجابة

لم أشارك

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

29

41.4%

15

50%

28

40%

8

26.7%

14

20%

6

20%

0

0

0

0

كشــف  41مــن االعالمييــن واالعالميــات فــي عينــة االســتطالع انهــم لــم ينتخبــوا امــرأة مرشــحة فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة
التــي جــرت عــام  2016منهــم  28ذكــرا بنســبة ( )40%و 8إنــاث بنســبة ( ،)26.7%وقــال  44مســتجيبا ومســتجيبة انهــم انتخبــوا
امــرأة مرشــحة فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة منهــم  29ذكــرا بنســبة ( )41.4%و 15أنثــى بنســبة ( ،)50%فيمــا قــال  15مســتجيبا
انهــم لــم يشــاركوا فــي التصويــت ألحــد فــي االنتخابــات النيابيــة األخيــرة منهــم  14ذكــرا ( )20%و 6إنــاث (.)20%
اإلجابة على السؤال رقم ( )18من القسم الثالث من حيث الجنس :هل تؤيد /ين تبوء المرأة للمناصب التالية:
ذكر
المجال

أنثى

ذكر

تكرار

%

تكرار

%

رئيس وزراء

54

77%

26

86.7%

مسؤولة حكومية

نائب

68

97%

28

93.3%

سيدة أعمال

69

عين

63

90%

29

96.7%

أمين عام حزب

64

91.4%

66

94.3%

27

90%

رئيسة /مديرة مؤسسة
مجتمع مدني

68

97%

28

62

88.6%

29

96.7%

رئيس مجلس األعيان

56

80%

27

90%

69

98.6%

29

96.7%

61

87%

28

93.3%

وزير أوقاف

24

34.3%

22

73.3%

رئيس مجلس النواب

55

78.6%

25

83.3%

وزير خارجية

60

85.7%

28

93.3%

وزير داخلية

45

64.3%

23

76.7%

رئيسة مؤسسة إعالمية

66

94.3%

29

96.7%

عضو في دائرة اإلفتاء

52

74.3%

24

80%

قاضي شرعي

46

65.7%

23

76.7%

عميد كلية

69

98.6%

28

93.3%

رئيس جامعة

68

97%

29

96.7%

نقيبة
وزيرة
عضو مجلس نقابة

84%

90.6%

المجال

أنثى

رئيسة بلدية

تكرار

%

تكرار

%

68

97%

29

96.7%

98.6%

29

96.7%

27

90%
93.3%

87%

89.3%

جــاءت أعلــى نســبة تأييــد لتبــوء المــرأة موقعــي عضــو مجلــس نقابــة وســيدة أعمــال مــن قبــل  98مــن عينــة االســتطالع لــكل
منهمــا ومعارضــة مســتجيبين لــكل منهمــا ،فيمــا بلــغ عــدد التكــرارات للذكــور  69تكــرارا وبنســبة ( ،) 98.6%وعــدد التكــرارات
لإلنــاث  29تكــرارا وبنســبة ( )96.7%لــكل منهمــا.
وتوافقــت كامــل معطيــات مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة رئيــس جامعــة ومســؤولة حكوميــة مــن حيــث الجنــس ،فقــد بلــغ عــدد
الذكــور لــكل منهمــا  68تكــرارا بنســبة ( ،)97%و 29تكــرارا لإلنــاث بنســبة ( )96.7%لــكل منهمــا ،فــي حيــن ارتفعــت نســبة الذكــور
المؤيديــن لتبــوء المــرأة موقــع عميــد كليــة بعــدد  69تكــرارا بنســبة ( )98.6%وانخفــاض تأييــد اإلناث بـــ  28تكرارا وبنســبة (.)92.3%
وتطابقــت كامــل نتائــج عينــة االســتطالع فيمــن يؤيــدون تبــوء المــرأة موقعــي نائــب فــي البرلمــان ورئيســة أو مديــرة مؤسســة
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مجتمــع مدنــي بتأييــد  96مســتطلعا ومســتطلعة  ،منهــم  68ذكــرا بنســبة ( ،)97%و 28أنثــى بنســبة ( )93.3%لــكل منهمــا.
وأيــد  95مســتطلعا تبــوء المــرأة مركــز رئيســة لمؤسســة إعالميــة مــن بينهــم  66ذكــرا بنســبة ( ،)94.3%و 29أنثــى بنســبة
( )96.7%ومعارضــة  5مســتطلعين فقــط.
ويؤيــد  93مــن عينــة االســتطالع تبــوء المــرأة موقــع نقيبــة إلحــدى النقابــات المهنيــة ،مــن بينهــم  66ذكــرا بنســبة ( )94.3%و27
أنثــى بنســبة ( ،)90%ومعارضــة  7مســتطلعين.
ان  92مســتجيبا ومســتجيبة يعتقــدون بتبــوء المــرأة مكانــا فــي مجلــس األعيــان منهــم  63ذكــرا بنســبة ( )90%و 29أنثــى بنســبة
( ،)96.7%ويــرى نفــس هــؤالء ( )92تبــوء المــرأة موقــع أميــن عــام حــزب سياســي منهــم  64ذكــرا بنســبة ( ،)91.4%و 27أنثــى
بنســبة (.)90%
وفــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه النتائــج دعــم عينــة االســتطالع لتبــوء المرأة عضويــة مجلس النــواب بعدد  96مؤيــدا ومؤيدة،
وتأييــد  92مســتطلعا عضويتهــا فــي مجلــس األعيــان ،إال أن هــذا التأييــد يتراجــع إذا تعلــق بتبــوء المــرأة رئاســة مجلــس النــواب
لتصــل إلــى  80مؤيــدا فقــط ،منهــم  55ذكــرا بنســبة ( )78.6%و 25أنثــى بنســبة ( ،)83.3%كمــا تتراجــع نســبة مــن يؤيــدون رئاســتها
لمجلــس األعيــان لتصــل إلــى  83مؤيــدا منهــم  56ذكــرا بنســبة ( 27 )80%أنثــى بنســبة (.)90%
ويؤيــد  89مســتجيبا تبــوء المــرأة رئاســة بلديــة منهــم  61ذكــرا بنســبة ( )87%وتأييــد  28أنثــى بنســبة ( )93.3%ومعارضــة 11
مســتجيبا.
وأعــرب  91مــن العينــة تأييدهــم لتبــوء المــرأة منصــب وزيــرة فــي الحكومــة منهــم 62ذكــرا بنســبة ( 29 )88.6%أنثــى بنســبة
( ،)96.7%إال أن هــذا العــدد يتراجــع الــى  80مســتجيبا يؤيــدون تبــوء المــرأة منصــب رئيــس الــوزراء منهــم  54ذكــرا بنســبة (،)77%
و 26أنثــى بنســبة ( )86.7%وبمعارضــة  20مســتجيبا ومســتجيبة.
وفــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه نســبة مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة لمنصــب وزيــر الخارجيــة ليصــل إلــى  88مؤيــدا منهــم  60ذكــرا
بنســبة ( )85.7%و 28أنثــى بنســبة ( ،)93.3%فــإن هــذا العــدد مــن المؤيــدون ينخفــض بشــكل كبيــر فــي عــدد مــن يؤيــدون تبــوء
المــرأة لمنصــب وزيــر الداخليــة ليصــل الــى  68مســتجيبا ومســتجيبة يؤيــدون ذلــك منهــم  45ذكــرا بنســبة ( )64.3%و 23أنثــى
بنســبة ( )76.7%ممــا يكشــف عــن ان اإلنــاث أكثــر تأييــدا لتكــون المــرأة وزيــرة للداخليــة مــن الذكــور.
والمفاجــأة األكبــر فــي نتائــج ومعطيــات االســتطالع ظهــرت فــي عــدد مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة منصــب وزيــرة اوقــاف فقــد
انخفــض عــدد المؤيديــن الــى مــا دون نصــف العينــة ليصــل الــى  46مؤيــدا فقــط مقابــل معارضــة  54مســتطلعا لذلــك وهــي
ادنــى نســبة تأييــد ظهــرت فــي نتائــج االســتطالع ،ومــن بيــن مــن يؤيــدون تبــوء المــرأة منصــب وزيــر أوقــاف مــن الذكــور 24
مســتجيبا فقــط بنســبة ( ،)34.3%و 22أنثــى نســبة ( )73.3%ممــا يعنــي ان اإلنــاث أكثــر تأييــدا لتكــون المــرأة وزيــرا لألوقــاف مــن
الذكــور ،ولعــل مــن ابــرز أســباب تدنــي نســبة تأييــد تبــوء المــرأة منصــب وزيــر أوقــاف هــي ثقافــة المجتمــع الســائدة ،والديــن.
وبالرغــم مــن ان أكثــر مــن نصــف العينــة ال تؤيــد تبــوء المــرأة مقعــد وزيــر لألوقــاف فــإن التناقــض يظهــر أكثــر وضوحــا فــي
إجابــات العينــة التــي تقبــل عضويــة المــرأة فــي دائــرة االفتــاء وبعــدد  78مؤيــد ًا ومؤيــدة منهــم  52ذكــرا بنســبة ( )74.3%و24
أنثــى بنســبة ( )80%وبمعارضــة  22مســتجيبا ومســتجيبة فقــط.
وفــي الوقــت الــذي أيــد فيــه  78مــن عينــة االســتطالع عضويــة المــرأة فــي دائــرة االفتــاء إال ان هــذا العــدد ينخفــض الــى
 69مؤيــدا ومؤيــدة ألن تكــون المــرأة قاضيــا شــرعيا منهــم  46ذكــرا بنســبة ( )65.7%و 23أنثــى بنســبة ( )76.7%ومعارضــة 31
مســتجيبة ومســتجيبا.
ووفقــا الســتجابات عينــة االســتطالع علــى الســؤال يتضــح ان اإلنــاث أكثــر تأييــدا للمــرأة لتبــوء المواقــع القياديــة فــي الدولــة
مــن الذكــور.
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اإلجابات على األسئلة رقم ( )27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19من القسم الثالث من حيث الجنس:
نعم
السؤال
 .19هل تعتقد /ين أن وسائل
اإلعالم تمارس تمييزا من
حيث (حجم التغطية) ضد
المشاركة السياسية للمرأة
لصالح الرجل؟

ذكر

21

 .20هل تعتقد /ين أن المجتمع
األردني يدعم المشاركة
السياسية للمرأة في
صناعة القرار السياسي؟

38

 .21هل تعتقد /ين أن المرأة
بحاجة للتدريب على
ممارسة العمل السياسي
لتعزيز مشاركتها؟

65

 .22هل تعتقد /ين أن المرأة
نجحت في تحقيق مشاركة
سياسية فعالة لها بالعمل
العام؟

45

 .23هل تعتقد /ين أن نسبة
تمثيل المشاركة السياسية
للمرأة في الحكومات
األردنية ومجلس األمة
عادلة؟

24

 .24هل تعتقد /ين أن قانون
االنتخاب بحاجة إلى تعديل
لضمان زيادة مشاركة
المرأة في مجلس النواب؟

37

 .25هل تعتقد /ين أن قانون
البلديات بحاجة إلى تعديل
لضمان مشاركة سياسية
أفضل للمرأة في المجالس
البلدية؟

38

 .26هل تعتقد /ين أن األنظمة
المتعلقة بالوظيفة العامة
يجب أن يدعم زيادة حضور
النساء بالمواقع القيادية
في المؤسسات العامة؟

47

 .27هل تعتقد /ين بوجوب أن
يلتزم رؤساء الحكومات
بزيادة تمثيل النساء في
مجلس الوزراء؟

42

ذكر %

30%

54.3%

92.8%

64.3%

34.3%

52.8%

54.3%

67%

60%
57%

ال

أنثى

17

11

29

21

3

22

21

28

25

أنثى %

56.7%

36.7%

96.7%

70%

10%

73.3%

70%

93.3%

83.3%
65.6%

ذكر

47

32

6

26

44

34

32

24

28

ذكر %

67%

45.7%

8.6%

37%

62.8%

48.6%

45.7%

34.3%

40%
43%

رفض اإلجابة

ال أعرف
أنثى

12

17

0

8

26

7

8

1

4

أنثى
%

ذكر

ذكر
%

أنثى

40%

56.7%

أنثى
%

ذكر

أنثى

3

1

1

00

26.7%

86.7%

2

1

23.3%

26.7%

1

3.3%

13.3%

1

31%

4

1

5

هــل تعتقــد /يــن أن وســائل اإلعــام تمــارس تمييــزا مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة لصالــح
الرجــل؟
يعتقــد  59مــن المســتجيبين بــان وســائل اإلعــام ال تمــارس تمييــزا مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة
لصالــح الرجــل منهــم  47ذكــرا بنســبة ( )67%و 12أنثــى بنســبة ( ،)40%فيمــا يعتقــد  38مســتجيبا بممارســة وســائل اإلعــام
تمييــزا مــن حيــث (حجــم التغطيــة) ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة لصالــح الرجــل منهــم  21ذكــرا بنســبة ( )30%و 17أنثــى بنســبة
()59.7%
هل تعتقد /ين أن المجتمع األردني يدعم المشاركة السياسية للمرأة في صناعة القرار السياسي؟:
تســاوت معطيــات اجابــات المســتطلعين بيــن مــن يعتقــدون ومــن ال يعتقــدون أن المجتمــع األردنــي يدعم المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي صناعــة القــرار السياســي بواقــع  49مســتجيبا لــكل منهمــا ،وبلــغ عــدد الذكــور ممن يعتقــدون ان المجتمــع األردني
يدعــم المشــاركة السياســية للمــرأة فــي صناعــة القــرار السياســي  38بنســبة ( )54.3%و 11أنثــى بنســبة ( )36.7%فيمــا بلــغ
الذكــور ممــن ال يعتقــدون بذلــك  32ذكــرا بنســبة ( )45.7%و 17أنثــى بنســبة (.)56.7%
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هل تعتقد /ين أن المرأة بحاجة للتدريب على ممارسة العمل السياسي لتعزيز مشاركتها؟
يعتقــد  94مســتجيبا ومســتجيبة حاجــة المــرأة للتدريــب علــى ممارســة العمــل السياســي لتعزيــز مشــاركتها ،مــن بينهــم 65
ذكــرا بنســبة ( )92.8%و 29أنثــى بنســبة (.)96.7%
هل تعتقد /ين أن المرأة نجحت في تحقيق مشاركة سياسية فعالة لها بالعمل العام؟:
أفــاد  66مســتجيبا ومســتجيبة بــأن المــرأة نجحــت فــي تحقيــق مشــاركة سياســية فعالــة لهــا بالعمــل العــام منهــم  45ذكــرا
بنســبة ( )64.3%و 21أنثــى بنســبة ( ،)37%فيمــا أفــاد  34مــن المســتطلعين ان المــرأة لــم تنجــح فــي تحقيــق مشــاركة سياســية
فعالــة لهــا بالعمــل العــام منهــم  26ذكــرا بنســبة ( )37%و 8إنــاث بنســبة (.)26.7%
هل تعتقد /ين أن نسبة تمثيل المشاركة السياسية للمرأة في الحكومات األردنية ومجلس األمة عادلة؟
ال يعتقــد  70مســتجيبا أن نســبة تمثيــل المشــاركة السياســية للمــرأة فــي الحكومــات األردنيــة ومجلــس األمــة عادلــة منهــم 44
ذكــرا بنســبة ( )62.8%و 26أنثــى بنســبة ( ،)86.7%مقابــل  27مســتجيبا يعتقــدون ان نســبة تمثيــل المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي الحكومــات األردنيــة ومجلــس األمــة عادلــة منهــم  24ذكــرا بنســبة ( )34.3%و 3إنــاث بنســبة (.)10%
هل تعتقد /ين أن قانون االنتخاب بحاجة إلى تعديل لضمان زيادة مشاركة المرأة في مجلس النواب؟.
يــرى  59مســتجيبا أن قانــون االنتخــاب بحاجــة إلــى تعديــل لضمــان زيــادة مشــاركة المــرأة فــي مجلــس النــواب منهــم  37ذكــرا
بنســبة ( )52.8%و 22أنثــى بنســبة ( )73.3%فيمــا يــرى  41مســتجيبا بانــه ال حاجــة للتعديــل منهــم  34ذكــرا بنســبة ( )48.6%و7
إنــاث بنســبة (.)23.3%
هل تعتقد /ين أن قانون البلديات بحاجة إلى تعديل لضمان مشاركة سياسية أفضل للمرأة في المجالس البلدية؟.
يــرى  59مــن المســتجيبين أن قانــون البلديــات بحاجــة إلــى تعديــل لضمــان مشــاركة سياســية أفضــل للمــرأة فــي المجالــس
البلديــة منهــم  38ذكــرا بنســبة ( )54.3%و 21أنثــى بنســبة ( ،)70%فيمــا قــال  40مســتطلعا انــه ال حاجــة إلــى التعديــل منهــم 38
ذكــرا بنســبة ( )% 45.7و 8إنــاث بنســبة (.)26.7%
هــل تعتقــد /يــن أن األنظمــة المتعلقــة بالوظيفــة العامــة يجــب أن يدعــم زيــادة حضــور النســاء بالمواقــع القياديــة فــي
المؤسســات العامــة؟
يعتقــد  75مــن المســتجيبين بــان األنظمــة المتعلقــة بالوظيفــة العامــة يجــب أن تدعــم زيــادة حضــور النســاء بالمواقــع القياديــة
فــي المؤسســات العامــة مــن بينهــم  47ذكــرا نســبة ( )67%و 28أنثــى بنســبة ( ،)93.3%فيمــا يعتقــد  25مــن المســتجيبين أن
األنظمــة المتعلقــة بالوظيفــة العامــة يجــب أن ال تدعــم زيــادة حضــور النســاء بالمواقــع القياديــة فــي المؤسســات العامــة،
منهــم  24ذكــرا بنســبة ( )34.3%وأنثــى واحــدة فقــط بنســبة (.)3.3%
هل تعتقد /ين بوجوب أن يلتزم رؤساء الحكومات بزيادة تمثيل النساء في مجلس الوزراء؟
افــاد  67مــن عينــة االســتطالع عــن اعتقادهــم بوجــوب أن يلتــزم رؤســاء الحكومــات بزيــادة تمثيــل النســاء فــي مجلــس الــوزراء
منهــم  42ذكــرا بنســبة ( )60%و 25أنثــى بنســبة ( ،)83.3%فيمــا رفــض  32مــن المســتطلعين ذلــك منهــم  28ذكــرا بنســبة (،)40%
و 4إنــاث بنســبة (.)13.3%

القسم الرابع :التشريعات
اإلجابات على األسئلة رقم ( )2 ،1من القسم الرابع من حيث الجنس:
السؤال ( :)1هل تعتقد /ين أن التشريعات األردنية تحد أو تمنع من التمييز ضد المرأة؟
نعم
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ال

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

42

60%

14

46.6%

26

37%

13

43.3%

3

4.3%

1

3.3%

0

0

1

3.3%

يعتقــد  56مــن المســتجيبين أن التشــريعات األردنيــة تحــد أو تمنــع مــن التمييــز ضــد المــرأة مــن بينهــم  42ذكــرا وبنســبة ()60%
و 14أنثــى بنســبة ( )46.7%فيمــا يعتقــد  36مســتجيبا ومســتجيبة بــأن التشــريعات األردنيــة ال تحــد أو تمنــع مــن التمييــز ضــد
المــرأة منهــم  26ذكــرا بنســبة ( )37%و 13أنثــى بنســبة ( ،)43.3%وقــال  4مســتجيبين انهــم ال يعرفــون منهــم  3ذكــور بنســبة
( )4.3%وانثــى واحــدة بنســبة ( )3.3%ورفضــت االجابــة أنثــى واحــدة بنســبة (.)3.3%
السؤال ( :)2هل تعتقد /ين أن هناك في التشريعات اإلعالمية ما يلزم وسائل اإلعالم باالمتناع عن التمييز ضد المرأة؟
ال

نعم

رفض االجابة

ال أعرف

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى
%

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

ذكر

ذكر %

أنثى

أنثى %

32

45.7%

6

20%

38

54.3%

22

73.3%

1

1.4%

1

3.3%

0

0

1

3.3%

يعتقــد  60مســتجيبا ومســتجيبة عــدم وجــود مــا يلــزم وســائل اإلعــام باالمتنــاع عــن التمييــز ضــد المــرأة فــي التشــريعات
اإلعالميــة منهــم  38ذكــرا بنســبة ( )54.3%و 22أنثــى بنســبة ( )73.3%مقابــل  38مســتجيبا بوجــود مثــل تلــك التشــريعات منهــم
 32ذكــرا بنســبة ( )45.7%و 6إنــاث بنســبة ( )20%وقــال مســتجيبان بانهمــا ال يعرفــان منهــم ذكــر واحــد ( )1.4%وانثــى واحــدة
(.)3.3%

التوصيات:
1 .1إجــراء مســح كمــي لعــدد الــدورات المتخصصــة التــي
تلقاهــا الصحفيــون /ات فــي قضايــا حقــوق اإلنســان
خــال الســنوات الخمســة الماضيــة ،وذلــك للتعــرف
علــى حجــم هــذا النــوع مــن الــدورات ،ومســتوياته،
ومــن هــي أكثــر الفئــات مــن اإلعالمييــن /ات
الذيــن تلقــوا هــذا التدريــب مــن حيــث قطــاع العمــل
وأيديولوجيــة المؤسســات التــي يعملــون بهــا ،لمــا
لهــذا التدريــب مــن أثــر علــى فهــم عالقــة اإلعــام
والمهنيــة بالمشــاركة السياســية للمــرأة.
2 .2تنظيــم دورات التدريــب النوعيــة المتخصصــة
للصحفييــن /ات فــي التالــي:
•حقوق المرأة؛
•المساواة بين الرجال والنساء؛
•الجندر (النوع االجتماعي)؛
•القواعــد المهنيــة للمســاواة بيــن صــورة المــرأة
السياســية وصــورة الرجــل السياســي فــي العمــل
اإلعالمــي.

3 .3تنظيــم األنشــطة والحمــات التوعويــة للصحفييــن
فــي مســألة «المشــاركة السياســية للمــرأة».
4.4حــث ودعــوة مؤسســات اإلعــام علــى تنظيــم دورات
التدريــب وتوجيــه اإلرشــادات حــول أســس التغطيــة
المتوازنــة للرجــال والنســاء لكــوادر العمــل الصحفــي
الذيــن يعملــون لديهــا.
5 .5حث ودعوة مؤسسات اإلعالم على التالي:
•تعميــم مدونــة ســلوك أو سياســات تحريريــة
معلنــة تضــع شــروط ًا لمراعــاة و /أو إدمــاج معاييــر
حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة بشــكل
عــام ،وتغطيــة المشــاركة السياســية للمــرأة
بشــكل خــاص.
•توفيــر الصحفييــن /ات المتخصصيــن /ات فــي
تغطيــة قضايــا وشــؤون المــرأة.
•منــع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد للمــرأة فــي
المياديــن السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة،
أو فــي أي مياديــن أخــرى.
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الفصل الثالث

الرصــد اإلعالمــي لنمطيــة صــورة
مشــاركة المــرأة السياســية فــي
وســائل اإلعــام

الفصــل الثالــث :الرصــد اإلعالمــي لنمطيــة صــورة مشــاركة المــرأة
السياســية فــي وســائل اإلعــام
لغايــات تنفيــذ الدراســة ،أجــرى الباحثــون عملية رصــد إعالمي
للتغطيــات الصحفيــة المتعلقــة بالمشــاركة السياســية ســواء
للمــرأة أو الرجــل لمجموعــة ُمختــارة مــن الوســائل اإلعالميــة
والصحافيــة فــي األردن ،وذلــك بنــاء علــى ما ورد في أســئلة
وفرضيــات الدراســة بــأن «التنميــط» فــي وســائل اإلعــام
قــد يكــون عام ـ ًا ويشــمل المــرأة والرجــل ،وأنــه مــن الممكــن
أن يشــارك ســواء الصحفييــن أو الصحفيــات معــا فــي هــذا
التنميــط بنســبة متســاوية أم متفاوتــة ،وأنــه مــن الصعوبــة
دراســة مــا قــد يشــتمل علــى تنميــط لصــورة المــرأة فــي
وســائل اإلعــام ،خاصــة مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية أو
العمــل السياســي ،دون دراســة األنمــاط التــي يظهــر فيهــا
الرجــل كمشــارك فــي العمــل السياســي.
وتــم اختيــار عينــة رصــد قصديــة وبحــدود ضيقــة باســتخدام
المنهــج التجريبــي بهــدف إخضاعهــا للدراســة والتحليــل،
وقــد خرجــت عمليــة الرصــد بنتائــج ومعطيــات بعضهــا يتوافــق
مــع فرضيــة الدراســة وبعضهــا اآلخــر جــاء مخالفـ ًا لهــا ،لكــن ال
تســمح التجربــة بتعميــم هــذه النتائــج لعــدة أســباب أبرزهــا أن
هــذا النــوع مــن عمليــات الرصــد يحتــاج إلــى إمكانيــات ماديــة
وبشــرية لرصــد عينة واســعة من وســائل اإلعــام أوالً ،ولرصد
مــا نشــر مــن أخبــار عــن الشــخصيات السياســية ذكــور ًا وإناث ـ ًا
علــى نطــاق أوســع ثانيــاً ،ولــم تتوفــر اإلمكانيــات لتغطيــة
متطلبــات إجــراء الرصــد اإلعالمــي علــى نطــاق واســع.
بالنتيجــة تحتــاج هــذه الدراســة إلــى منهجيــة أوســع إلثبات ما
ذهبــت إليــه مــن فرضيــات ،لكــن الباحثيــن تمكنــوا مــن تلخيــص
مــا ذهبــوا لــه مــن نتائــج تســتحق الخــوض فــي تفاصيلهــا مــن
خــال دراســة أخــرى متخصصــة ،كمــا ســجلوا انطباعاتهــم
علــى ثالثــة مالحظــات بــرزت فــي نتائــج الرصــد وهــي التمــاس
التنميــط اإلعالمــي للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي
عناويــن األخبــار والتقاريــر الصحفيــة المرصــودة ،وفــي
اللغــة المســتخدمة فــي ســياق الخبــر أو التقريــر الصحفــي،
واســتخدام الصــورة المرفقــة فــي الخبــر أو التقرير الصحفي
المتعلــق بالمــرأة السياســية علــى وجــه التحديــد ،مــع ضرورة
التنبيــه أن هــذه المالحظــات واالنطباعــات ال ترتبــط بنماذج من
عــدد مــن العناويــن ،بــل قــد تتكــرس فــي ذهنيــة القــارئ بعــد
فتــرة مــن ممارســة قــراءة أخبــار الساســة ،وهــذه مســألة
حســية قــد ترتبــط باعتقــاد الباحثيــن بالصــورة الذهنيــة لــدى
المتلقــي وليــس مــن الســهل دراســتها ومقارنتهــا ،لذلــك
كمــا أشــرنا إلــى ضــرورة وضــع منهجيــة للدراســة وتطبيقهــا
فــي إطــار أوســع.
لقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات النفســية واالجتماعيــة
تأثيــر الصــور الذهنيــة التــي تتكــون عنــد األفــراد منــذ الطفولة

وخــال مراحــل العمــر علــى إدراكهــم للمواقــف المختلفــة
واســتجاباتهم لهــذه المواقــف فــي الحاضــر والمســتقبل،
وتعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا انطبــاع عــن شــيء مــا ،أو
فكــرة يتــم تكوينهــا إزاء شــخص معيــن ،أو تصــور عقلــي
يتــم تكوينــه عبــر المحــاكاة الحســية والصوريــة ،فالصــورة
الذهنيــة عبــارة عــن انطباعــات ذاتيــة تتكــون ازاء شــخص
أو فكــرة أو مؤسســة معينــة أو نظــام مــا ،ويتكــون ذلــك
االنطبــاع عبــر التعــاون والتعامــل مــع الجهــة المكونــة عنهــا
االنطبــاع.
وينبغــي القــول أن الباحثيــن تمكنــوا مــن اســتخراج نتائــج
هــذه التجربــة مــن عمليــة الرصــد مــن خــال قــراءة المجمــوع
العــام للنتائــج ،وأن المــواد المرصــودة تضمــن عــدد منهــا
فعلي ـ ًا علــى مــا خلــص إليــه الباحثيــن مــن نتائــج ،وتــم تعزيــز
هــذه النتائــج بأمثلــة ونمــاذج علــى بعــض الخالصــات.
يمكــن القــول أن المنــاخ أو البيئــة السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة مــع اختــاف الفتــرات الزمنيــة المرصــودة
للشــخصيات السياســية المرصــودة قــد يؤثــر علــى
طريقــة التغطيــة اإلعالميــة ســواء للسياســيين الذكــور أو
السياســيات اإلنــاث ،فعلــى ســبيل المثــال كانــت األحــداث
السياســية فتــرة تولــي د .محمــد المومنــي ناطقــ ًا إعالميــ ًا
باســم الحكومــة ووزيــر ًا لإلعــام مختلفــة عــن فتــرة تولــي
جمانــة غنيمــات لــذات الــوزارة ،لكــن األحــداث السياســية
الداخليــة واإلقليميــة البــارزة كانــت حاضــرة فــي فتــرة تولــي
الشــخصيتين لمنصبهمــا ،إال أن الطابــع السياســي كان طاغيـ ًا
فــي التغطيــات اإلعالميــة للمومنــي أكثــر مــن غنيمــات ،وقــد
طغــت التغطيــات ذات الطابــع االقتصــادي والثقافــي فــي
التغطيــات المتعلقــة بالوزيــرة غنيمــات أكثــر مــن المومنــي.
لتقريــب الصــورة أكثــر شــهدت فتــرة تولــي المومنــي منصبــه
أحداثـ ًا إرهابيــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي ،فعلى
ســبيل المســتوى المحلــي الهجــوم علــى مكتــب المخابــرات
العامــة فــي منطقــة البقعــة ،وعلــى ســبيل المســتوى
الدولــي التفجيــرات اإلرهابيــة فــي بيــروت وفلوريــدا
وباريــس ،كمــا شــهدت فتــرة تولــي الوزيــرة غنيمــات
لمنصبهــا تداعيــات سياســية بــارزة ومنهــا «صفقــة القــرن»،
وقضيــة موعــد اســتالم أراضــي الباقــورة والغمــر األردنيــة
بنــاء علــى معاهــدة الســام بيــن األردن و»إســرائيل» ،لكــن
التركيــز اإلعالمــي ـ حســب انطباعــات الباحثيــن ـ كان منصبــ ًا
فــي الشــأن السياســي المحلــي فتــرة المومنــي ،مقابــل أنــه
كان منصبــ ًا أكثــر فــي الشــأن االقتصــادي والثقافــي فتــرة
غنيمــات.
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مــن ناحيــة أخــرى يعتقــد الباحثــون أن وجــود المــرأة
السياســية فــي اإلعــام بــدى واضحـ ًا فــي مجــاالت ونواحــي
محــددة ومحــدودة وهــي مــا يتعلــق باالقتصــاد وشــؤون
المــرأة وأخبــار التميــز واإلبــداع دونـ ًا عــن ســواها مــن القضايــا
والمجــاالت ،وذلــك علــى الرغــم مــن أن الرجــل السياســي
يتواجــد فــي المواقــع المذكــورة بنســبة أعلــى بكثيــر مــن
المــرأة ،وقــد غابــت المــرأة السياســية بشــكل الفــت فــي
القضايــا والشــؤون ذات الطابــع األمنــي ،األمــر الــذي يبعــث
للقــول بــأن تواجــد المــرأة السياســية قــد يكــون علــى األغلــب
فــي الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أكثــر مــن
الشــؤون السياســية حتــى لــو كان لهــا ارتبــاط فــي قضايــا
سياســية معينــة.
علــى الرغــم مــن ذلــك يعتقــد الباحثــون أن عمليــة الرصــد
خرجــت بعــدد مــن المؤشــرات والنتائــج الالفتــة التــي يمكــن
مناقشــتها ودراســتها ،مــن بينهــا أن «التنميــط اإلعالمــي
للسياســيين» ال يقــع علــى المــرأة السياســية فحســب بــل
أيضــ ًا علــى الرجــل السياســي ،ولكــن؛ وبالنظــر إلــى بعــض
نتائــج الرصــد ،يجــد المطلــع أن تنميــط المــرأة السياســية يأتــي
بشــكل أبــرز مــن تنميــط الرجــل السياســي ،ويمكــن إجمــال أبــرز
نتائــج هــذا الرصــد علــى النحــو التالــي:
1.1المصــادر والقــوى الفاعلــة الذكوريــة فــي األخبــار
الصحفيــة تواجــدت فــي المــواد المرصــودة للسياســيين
بشــكل مضاعف في المواد المرصودة عند السياســيات،
فقــد بلــغ عــدد المــواد التــي تضمنــت علــى قــوى فاعلــة
ذكوريــة فــي مضمــون أخبــار السياســيين  182مــادة،
مقابــل  101مــادة فــي مضمــون أخبــار السياســيات.
ويقصــد بمصــدر الخبــر الصحفــي الجهــات والمصالــح
ُ
والهيئــات التــي يأخــذ منهــا الصحفــي أو المؤسســة
اإلعالميــة أخبارهــا ،أو األشــخاص والمؤسســات ووســائل
اإلعــام المختلفــة التــي تحصــل الوســيلة اإلعالميــة
علــى األخبــار منهــا ،ويقصــد بهــا األداة التــي تحصــل
مــن خاللهــا الصحيفــة علــى الخبــر الصحفــي .وعليــه قــد
يكــون المصــدر شــخص ًا او جهــة.7
1.1مــن حيــث التعليقــات واالقتباســات الصحفيــة الصــادرة
عــن القــوى الفاعلــة فــي المــواد المرصــودة فقد جاءت
االقتباســات الصــادرة عــن شــخصيات ذكوريــة أعلــى مــن
االقتباســات الصــادرة عــن شــخصيات أنثويــة ،حيــث بلــغ
عــدد المــواد المقتبســة عــن الذكــور  194مــادة مقابــل
 107مــواد تضمنــت اقتباســات عــن إنــاث :غالبيــة المــواد
المرصــودة للسياســيات اإلنــاث تضمنــت علــى اقتباســات
مــن مصــادر وشــخصيات ذكوريــة ،وعلــى ســبيل المثــال
بلــغ مجمــوع الكلمــات المقتبســة عــن شــخصيات ذكوريــة
فــي المــواد المرصــودة لموقــع صحيفــة الســبيل فتــرة
الرصــد األولــى للنائــب ديمــة طهبــوب  1749كلمــة ،مقابل
 7لبنــى مهــدي ،مفهــوم مصــادر األخبــار 19 ،ينايــر  .2020متوفــر علــى الرابــط
التالــي:
], last visited 15اإلعالم/مفهوم-مصادر-األخبــار[https://e3arabi.com//
October 2020.
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 8كلمــات فقــط صــدرت عــن شــخصيات أنثويــة ،فيمــا بلــغ
عــدد الكلمــات الذكوريــة المقتبســة عــن النائــب صالــح
العرموطــي الــذي يقابلهــا فــي عمليــة الرصــد وعــن
نفــس الفتــرة ولنفــس الموقــع  1659كلمــة ،مقابــل 136
كلمــة مصدرهــا شــخصيات أنثويــة ،ومــن األمثلــة علــى
هــذا االســتنتاج مــن المــواد المرصــودة ما نشــرته صحيفة
الــرأي اليوميــة فــي  8/11/2016فــي خبــر صحفــي تحــت
عنــوان «أردنيــون :ذكــرى تفجيــرات عمــان زادتنــا تماســك ًا
ضــد اإلرهــاب» ،حيــث تضمــن الخبــر علــى تعليقــات صــدرت
عــن  5شــخصيات ذكوريــة مقابــل شــخصية أنثويــة واحــدة
هــي النائــب وفــاء بنــي مصطفــى.»8
2.2بلــغ مجمــوع المــواد التــي تناولــت مناقشــات مجلــس
النــواب  69مــادة ،شــكلت نســبتها  26.8%مــن مجمــوع
المــواد المرصــودة ،غالبيتهــا وقــع فــي خانــة
السياســيين الذكــور بواقــع  45مــادة مقابــل  24مــادة
وقعــت فــي خانــة السياســيات اإلنــاث :يعتقــد الباحثيــن
أن تواجــد السياســيين الذكــور أو األعضــاء الذكــور فــي
مجلــس النــواب بنســبة أعلــى فــي األخبــار الصحفيــة
المتعلقــة بمناقشــات مجلــس النــواب أمــر طبيعــي
ســببه األساســي أن عــدد أعضــاء مجلــس النــواب الذكــور
يفــوق عــدد أعضــاء المجلــس مــن اإلنــاث ،إذ يبلــغ كامــل
أعضــاء المجلــس  130نائب ـاً ،منهــم  110نــواب ذكــور ،و20
نائبــ ًا مــن اإلنــاث تشــكل نســبتهم  15.4%مــن األعضــاء.
1.1المــواد التــي تناولــت مواضيــع تتعلــق باألمــن العــام
وقعــت غالبيتهــا فــي خانــة السياســيين الذكــور وبلــغ
عددهــا  16مــادة صحفيــة مرصــودة ،شــكلت نســبتها
 6.2%مــن مجمــوع المــواد المرصــودة ،ولــم يرصــد
ســوى مــادة واحــدة لمواضيــع األمــن العــام فــي
المــواد المرصــودة للسياســيات اإلنــاث :يعتقــد الباحثيــن
فــي هــذا اإلطــار أن الصحافــة المحليــة عــادة مــا تذهــب
إلــى الحصــول علــى المعلومــات و /أو التعليقــات
الصحفيــة مــن شــخصيات ذكوريــة ،أضــف إلــى ذلــك أن
الغالبيــة العظمــى مــن المتحدثيــن اإلعالمييــن مــن
األجهــزة األمنيــة المختلفــة ذكــور ًا وليســوا إناثــاُ ،ولــم
يحــدث أن عينــت مديريــة األمــن العــام ناطقــة إعالميــة
مــن اإلنــاث ســابقاً ،المــادة الوحيــدة مــن المــواد
المرصــودة التــي تضمنــت علــى تعليقــات لمتحدثــة مــن
األمــن العــام مــا نشــرته صحيفــة الــرأي اليوميــة بتاريــخ
 25/2/2020مــن خبــر صحفــي بعنــوان « 412نزيلــة فــي
الجويــدة بينهــن  20محكومــات باإلعــدام ،»9وهــو خبــر
يتعلــق بلقــاء فــي مركــز إصــاح وتأهيــل الجويــدة ،جمــع
ممثليــن لجهــات رســمية ومدنيــة ودوليــة مــع نزيــات
فــي المركــز؛ لبحــث قضاياهــن ومطالبهــن نظمهــا مركــز
 8أردنيــون :ذكــرى تفجيــرات عمــان زادتنــا تماســكا ضــد اإلرهــاب ،صحيفــة الــرأي8 ،
تشــرين الثانــي  .2016متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[http://alrai.com/article/1024170], last visited 11 October 2020.
 412 9نزيلــة فــي الجويــدة بينهــن  20محكومــات باإلعــدام ،صحيفــة الــرأي25 ،
شــباط  .2020متوفــر علــى الرابــط التالــي:
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«ميــزان للقانــون» ،بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة،
وخصصــت للنقــاش مــع نزيــات مــن الموقوفــات إداريــا
والمحكومــات بقضايــا ،واللواتــي ال زلــن قيــد المحاكمــة،
والالفــت أن الخبــر تضمــن علــى تعليقــات جميعهــا
صــادرة عــن شــخصيات أنثويــة ،وفيــه ورد تعليــق عــن
العقيــد «منــى عــودة» ولــم يظهــر الخبــر فيمــا لــو
جــاء تعليقهــا كناطقــة إعالميــة باســم األمــن العــام أم
كمســؤولة أمنيــة فــي مركــز إصــاح الجويــدة ،وال يقتصــر
وجــود الناطقيــن اإلعالمييــن الذكــور فــي مؤسســات
األمــن العــام بــل يشــمل غالبيــة المؤسســات والدوائــر
والهيئــات الحكوميــة ،ومــن األمثلــة العمليــة علــى
ذلــك مــا نشــرته صحيفــة الــرأي اليوميــة مــن خبــر بتاريــخ
 23/12/2018بعنــوان «غنيمــات :توجــه لمأسســة عمــل
دوائــر الناطقيــن اإلعالمييــن وال نخشــى النقــد فــي
حــال التقصيــر» ،وهــو خبــر صحفــي يتحــدث عــن دورة
تدريبيــة متخصصــة إلعــام األزمــات للناطقيــن اإلعالمييــن
الرســميين نظمهــا مركــز «الــرأي» للدراســات والتدريــب
تضمــن علــى صــورة جماعيــة للمشــاركين فــي الــدورة
بلــغ عددهــم  18شــخصاً ،منهــم  3إنــاث فقــط ،وذكر الخبر
فــي نهايتــه أن «الــدورة شــارك بهــا ممثلــون لدائــرة
قاضــي القضــاة ،األمــن العــام ،مديريــة الــدرك ،هيئــة
النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،وزارة التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ،جامعــة عمــان العربيــة ،بورصــة عمــان
وشــركة األردن األولــى لالســتثمار ،ومتدربــة إعالميــة»،
إذ يؤشــر هــذا الخبــر إلــى وجــود الناطقيــن اإلعالمييــن
الذكــور بشــكل يفــوق بكثيــر عــدد الناطقــات اإلنــاث،
ولــم يجــد الباحثــون أيــة إحصائيــات رســمية توثــق عــدد
الناطقيــن اإلعالمييــن مــن الذكــور والناطقــات اإلعالميات
مــن اإلنــاث .وعــادة مــا تركــز الدراســات علــى تكويــن
االنطباعــات حــول موضــوع األجهــزة األمنيــة ،لكــون تلــك
األجهــزة األكثــر تماســ ًا مــع المواطنيــن فــي الحيــاة
اليوميــة.
1.1غالبيــة المــواد التــي تناولــت مواضيــع اقتصاديــة وقعــت
فــي خانــة السياســيات ،وقــد بلــغ عــدد مــواد المواضيــع
االقتصاديــة  15مــادة تشــكل نســبتها  5.8%مــن مجمــوع
المــواد المرصــودة ،منهــا  14مــادة وقعــت فــي خانــة
السياســيات مقابــل مــادة واحــدة فقــط وقعــت فــي
خانــة السياســيين :تقــول واحــدة مــن أحــدث الدراســات
التــي أجراهــا موظفــو صنــدوق النقــد الدولــي بعنــوان
«المــرأة ،والعمــل ،واالقتصــاد ،»10أن «النســاء يشــكلن مــا
يزيــد قلي ـاً عــن نصــف ســكان العالــم ،لكــن مســاهمتهن
فــي االقتصــاد والنمــو والرفــاه أقــل بكثيــر مــن إمكاناتــه،
مــع عواقــب اقتصاديــة كليــة خطيــرة» ،والباحــث بشــكل
ســريع وعشــوائي علــى محــركات البحــث العنكبوتيــة
يمكنــه أن يرصــد مــدى ارتبــاط المــرأة باالقتصــاد،
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ليــس محليــ ًا أو إقليميــ ًا فحســب ،بــل علــى المســتوى
العالمــي ككل ،ومــن هــذا المنطلــق يعتقــد الباحثــون
صحــة مــا خرجــوا بــه مــن نتيجــة أن غالبـ ًا مــا ترتبــط المــرأة
بقضايــا االقتصــاد فــي وســائل اإلعــام ،وأن ذلــك قــد
يكــون مــرده إلــى الصــورة االنطباعيــة عــن المــرأة
ودورهــا فــي المجتمــع ككل ،كمــا ســاهمت الدعــوات
المتتاليــة مــن منظمــات األمــم المتحــدة والمنظمــات
الدوليــة وغيرهــا بتمكيــن دور المــرأة فــي االقتصــاد
فــي تكريــس هــذه الصــورة ،وباعتقــاد الباحثيــن أيضــاً،
أن تكريــس صــورة المــرأة علــى أنهــا األجــدر واألفضــل
بتولــي المهــام والمناصــب ذات البعــد االقتصــادي أيضـاً،
ومــن األمثلــة التــي وردت فــي ســياق عمليــة الرصــد مــا
نشــرته صحيفــة الــرأي اليوميــة بتاريــخ  28/10/2019مــن
خبــر صحفــي بعنــوان «غنيمــات :الحزمــة التحفيزيــة تصــب
فــي مصلحــة المواطــن».
1.1جميــع المــواد التــي تناولــت شــؤون المــرأة وقعــت فــي
خانــة السياســيات ولــم تذكــر فــي خانــة السياســيين،
وقــد بلغــت  11مــادة شــكلت نســبتها  4.3%مــن مجمــوع
المــواد المرصــودة :كمــا يعتقــد الباحثــون أن المــرأة
تواجــدت فــي المــواد ذات الطابــع االقتصــادي ،يعتقــد
الباحثــون أيضــ ًا أن المــرأة تواجــدت فــي القضايــا ذات
الطابــع النســوي أو الــذي يمــس شــؤون وقضايــا
المــرأة بشــكل مباشــر ،وقــد يشــكل ذلــك نوعــ ًا إضافيــ ًا
مــن التنميــط اإلعالمــي ،إذ حيثمــا تحــل قضايــا المــرأة
يغيــب الرجــل والعكــس قــد يكــون صحيحـاً ،وعلــى ســبيل
المثــال رصــد الباحثــون خبــر ًا صحفيـ ًا نشــرته وكالــة عمــون
اإلخباريــة بتاريــخ  17/2/2020بعنــوان «طهبــوب :ايفانــكا
ترامــب عدلــت قانــون العمــل األردنــي قبــل النــواب»11
وارتبــط الخبــر بتعليــق مــن النائــب فــي البرلمــان ديمــا
طهبــوب.
1.1مواضيــع التميــز واإلبــداع واألعمــال الخيريــة جــاءت
ضئيلــة ومجموعهــا  4مــواد وقعــت جميعهــا فــي خانــة
السياســيات :أيضـ ًا الحــظ الباحثــون أن مــا يتعلــق بشــؤون
التميــز والتطويــر واإلبــداع جــاء فــي المــواد المرصــودة
للسياســيات مــن اإلنــاث ،األمــر الــذي يذهــب إلــى أن
تواجــد المــرأة السياســية قــد يكــون علــى األغلــب فــي
الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أكثــر
مــن الشــؤون السياســية حتــى لــو كان لهــا ارتبــاط فــي
قضايــا سياســية معينــة ،وعلــى ســبيل المثــال مــا نشــره
موقــع صحيفــة الســبيل بتاريــخ  20/11/2016مــن خبــر
بعنــوان «طهبــوب :المناهــج القديمــة أخرجــت المبدعيــن
والمخترعيــن ،»12إذ تضمــن الخبــر تعليقــ ًا للنائــب ديمــا
طهبــوب أثنــاء إحــدى جلســات مجلــس النــواب طالبــت
 11طهبــوب :ايفانــكا ترامــب عدلــت قانــون العمــل األردنــي قبــل النــواب ، Kوكالــة
عمــون اإلخباريــة 17 ،فبرايــر  .2020متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://www.ammonnews.net/article/518450], last visited 14 October
2020.
 12طهبــوب :المناهــج القديمــة أخرجــت المبدعيــن والمخترعيــن ،صحيفــة الســبيل،
 20نوفمبــر  ،2016متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://assabeel.net/29771], last visited 14 October 2020.
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فيــه الحكومــة بــأن ال يقتصــر دورهــا علــى اســتقبال
المخترعيــن والمبدعيــن األردنييــن ،فــي المطــار فقــط،
فهــؤالء قــدوة الشــباب.

علــى اللغــة الذكوريــة عنــد كتابــة األخبــار المتعلقــة
بالسياســيات مــن اإلنــاث مــن شــأنه أن يخلــق صــورة
ذهنيــة لــدى المتلقــي ،ومــن هــذه الصــور باعتقــاد
الباحثيــن أن السياســيات اإلنــاث غيــر قــادرات مثــل
السياســيين الذكــور علــى تولــي المناصــب السياســية
وأن يتواجــدن فــي مراكــز صنــع القــرار ،لكــن ذلــك يعتمــد
علــى عامــل التكــرار لفتــرة زمنيــة طويلــة ،وبــدى واضحـ ًا
مثــاً التــردد فــي اســتخدام المصطلحــات الذكوريــة
واألنثويــة ،فعنــد نقــل األخبــار عــن الناطقــة اإلعالميــة
باســم الحكومــة ووزيــرة اإلعــام «جمانــة غنيمــات» تجــد
أن الصحفييــن عــادة مــا يســتخدمون عبــارة «الناطــق
الرســمي» بــدالً عــن «الناطقــة الرســمية» ،وتجــد فــي
نفــس الصحيفــة تكــرار اســتخدام المصطلحيــن المؤنــث
والمذكــر بيــن «ناطــق» و»ناطقــة» ،وعلــى ســبيل
المثــال ال الحصــر نشــر موقــع صحيفــة الســبيل بتاريــخ
 30/10/2019خبــر ًا عــن الوزيــرة غنيمــات بــدأه بعبــارة
«أكــدت وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام ،الناطــق الرســمي
باســم الحكومــة ،جمانــة غنيمــات ،»13بينمــا اســتخدمت
فــي خبــر آخــر نشــر بتاريــخ  26/10/2019عبــارة «جمانــة
غنيمــات وزيــرة الدولــة لشــؤون اإلعــام قالــت للجزيــرة
نــت ،»14وقــد خرجــت عمليــة الرصــد هــذه ببعــض األمثلــة
علــى التنميــط مــن خــال اســتخدام العناويــن واللغــة
الذكوريــةفــيالمحتــوىالخبــري،وعلــىســبيلالمثــال:

2.2االختــاف الواضــح فــي المقارنــة للصــور الفوتوغرافيــة
بيــن السياســيين الذكــور والسياســيات اإلنــاث ،إذ بلــغ
عــدد أشــكال الصــور الفوتوغرافيــة لــدى السياســيات
مــن اإلنــاث  19شــكالً مقابــل  7أشــكال لــدى السياســيين
الذكــور ،وبلغــت نســبة أشــكال الصــور الفوتوغرافيــة
التــي تعطــي انطباعــ ًا سياســي ًا مثــل التواجــد فــي
رئاســة الــوزراء أو مجلــس النــواب أو وجــود العلــم أو
التحــدث فــي مؤتمــر صحفــي لــدى السياســيات 74%
مــن مجمــوع الصــور المرصــودة للسياســيات ،مقابــل أن
جميــع أشــكال الصــور لــدى السياســيين تحمــل طابعــ ًا
سياســي ًا بنســبة  ،100%فيمــا بلغــت نســبة أشــكال
الصــور الفوتوغرافيــة التــي ال تحمــل طابعــ ًا سياســي ًا
لــدى السياســيات  26%مــن مجمــوع الصــور المرصــودة
للسياســيات ،مقابــل عــدم وجــود أي صــورة ال تحمــل
طابعــ ًا سياســي ًا لــدى السياســيين بنســبة  :0%يعتقــد
الباحثيــن أن أســاليب التعامــل مــع الصــورة الفوتوغرافية
التــي يتــم توظيفهــا سياســي ًا قــد تتعــدد بحســب الهــدف
المرجــو تحقيقــه منهــا ،ولــم يلحــظ الباحثــون ســعي ًا مــن
الصحفييــن إلــى أن يكــون حضور صورة المرأة السياســية
(الفوتوغرافيــة أو المتحركــة) فــي الصحافــة المكتوبــة
أو اإللكترونيــة متوازنــا مــع صــورة الرجــل ،أو علــى األقــل
علــى مقــاس نشــاطها فــي المجتمــع ،وقــد ظهــرت
صــور للسياســيات مــن اإلنــاث وهــن فــي حالــة إنصــات
إلــى محاضــرة أو خطــاب مقابــل صــور أخــرى للسياســيين
مــن الذكــور وهــم يلقــون خطابــا أو محاضــرة ،ومــن
األمثلــة األخــرى التــي رصدهــا الباحثــون االختــاف فــي
المقارنــة بيــن الصــور المنشــورة للوزيــرة جمانــة غنيمــات
مقابــل الصــور المنشــورة للوزيــر د .محمــد المومنــي،
حيــث ظهــرت غنيمــات فــي أشــكال متعــددة مــن الصــور
لــم يظهــر بهــا المومنــي علــى اإلطــاق مثــل رســم
كاريكاتــوري لغنيمــات ممســكة بقلــم بيدهــا اليميــن،
وصــورة أخــرى لهــا تظهــر فــي مــكان عملهــا الســابق
كرئيســة تحريــر لصحيفــة الغــد اليوميــة قبــل توليهــا
المنصــب ،وصــورة أخــرى تظهــر فيهــا غنيمــات فــي
حالــة الوقــوف مســتندة علــى كرســي يظهــر وجههــا
مبتســم ًا وخلفيــة الصــورة باللــون األحمــر.

1.1فــي  14/6/2018نشــر موقــع عمــون اإلخبــاري مقــاالً
بمناســبة تشــكيل الحكومــة الجديــدة برئاســة د .عمــر
الــرزاز بعنــوان «حكومــة علــى المحــك ،»16وورد فــي
المقالــة تعليقــات عديــدة علــى أعضــاء الحكومــة
خاصــة الوجــوه الجديــدة فيهــا ،ومنهــا الوزيــرة «جمانــة
غنيمــات» ،حيــث علــق الكاتــب بالقــول «جمانــة غنيمــات،
وزيــرة الدولــة لشــؤون االعــام ،لغتهــا البســيطة
والشــفافة ســتكون عامــا ايجابيــا يضــاف الــى خبراتهــا
فــي الصحافــة االقتصاديــة لتقتــرب مــن الجمهــور

1.1تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال
العناويــن الرئيســية لألخبــار والمقــاالت والتقاريــر
الصحفيــة ،واللغــة المســتخدمة فــي المحتــوى
الصحفــي :يعبــر الباحثــون عــن انطباعاتهــم مــن خــال
عمليــة التجربــة الرصديــة التــي أجروهــا أن هنــاك تنميطـ ًا
للمشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال عناويــن األخبــار
واللغــة المســتخدمة فــي العمــل الصحفــي ،ويعتقــد
الباحثــون أيض ـ ًا أن تكــرار اســتخدام نفــس نمــط العناويــن
واللغــة فــي الخبــر الصحفــي والتــي غالبــ ًا مــا تذكــر

 13غنيمــات :كل مــا يقــال عــن بيــع المطــار والمينــاء غيــر دقيــق ،صحيفــة الســبيل30 ،
أكتوبــر  ،2019متوفــر علــى الرابــط التالي:
[https://assabeel.net/406659], last visited 14 October 2020.
 14غنيمــات تكشــف موعــد اســتالم الباقــورة والغمرصحيفــة الســبيل 26 ،أكتوبــر
 ،2019متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://assabeel.net/405928], last visited 14 October 2020.
 15الحباشــنة لغنيمــات :بعدكــي مــا داومتــي ..فكيكــي مــن هــذا الخطــاب ،صحيفــة
الســبيل 24 ،يونيــو  ،2018متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://assabeel.net/341576], last visited 14 October 2020.
 16حكومــة علــى المحــك ،وكالــة عمــون اإلخباريــة 14 ،يونيــو  ،2018متوفــر علــى
الرابــط التالــي:
[https://www.ammonnews.net/article/379223], last visited 14 October
2020.
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•نشــر موقــع صحيفــة الســبيل بتاريــخ  24/6/2018خبــر ًا
قصيــر ًا ينقــل انتقــاد ًا للنائــب فــي البرلمــان «صــداح
الحباشــنة» للناطقــة الرســمية باســم الحكومــة
«جمانــة غنيمــات» عبــر صفحتــه الشــخصية علــى
فيســبوك ،وجــاء عنــوان الخبــر «الحباشــنة لغنيمــات:
بعدكــي مــا داومتــي ..فكيكــي مــن هــذا الخطــاب.»15

وتنقــل وجهــة نظــر الحكومــة بمصداقيــة ..ولكــن،
وزارة الدولــة لشــؤون اإلعــام ليســت فقــط للتصريــح
والمؤتمــرات الصحفيــة ،فهــل تملــك غنيمــات مهــارات
التشــبيك واالحتــواء والتعامــل مــع الوســط الصحفــي
واالعالمــي بكافــة انواعــه؟ هــل تملــك القــدرة علــى
ادارة مؤسســات و»جهــات اعالميــة» تتبــع لهــا علنــا أو
ســرا وعليهــا اتخــاذ قــرارات حاســمة اتجاههــا؟ هــل هــي
قــادرة علــى التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي؟
وهــل هــي قــادرة علــى التعامــل مــع أزمــات إعالميــة؟
اســئلة جديــدة علــى غنيمــات االجابــة عليهــا».

التوصيات:
1.1يوصــي الباحثــون بإجــراء دراســة خاصــة للرصــد اإلعالمــي
لنمطيــة صــورة مشــاركة المــرأة السياســية علــى عينــة
واســعة مــن وســائل اإلعــام ،علــى عينــة واســعة أيض ـ ًا
مــن الشــخصيات السياســية المدروســة ذكــور ًا وإناثــاً،
وذلــك بهــدف الخــروج بنتائــج أكثــر دقــة ،وبمعطيــات
أوســع مــن تلــك التــي خرجــت بهــا التجربــة الرصديــة
المخصصــة لهــذه الدراســة.
2.2حــث الصحفييــن والصحفيــات ومحــرري األخبــار
ومســؤولي غــرف األخبــار علــى التنويــع فــي مصــادر
األخبــار التــي يعملــون علــى إنتاجهــا ،ووضــع مدونــات
ســلوك تراعــي التنــوع الجنــدري للمصــادر والقــوى
الفاعلــة.
3.3الدعــوة إلــى مراعــاة البعــد الجنــدري فــي العناويــن
الرئيســية والفرعيــة للمنتــج اإلعالمــي ،وأن تتضمــن
مدونــات الســلوك ومتطلبــات التحريــر الصحفــي هــذا
البعــد وتتبــع أثــره فــي وســائل اإلعــام المختلفــة.
4.4حــث إدارات التحريــر والصحفييــن والصحفيــات إلــى
مراعــاة البعــد الجنــدري فــي القضايــا والمواضيــع
اإلخباريــة المرتبطــة بالطابــع األمنــي.
 5.5الدعوة إلى المساواة في انتقاء الصور الفوتوغرافية بين
السياســيين مــن الذكــور والسياســيات مــن اإلنــاث دون تمييز
علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،ومراعــاة ذلــك عنــد نشــر
األعمــال الصحفيــة التــي تتضمــن علــى صــور دون تحيــز.

81

قائمة المراجع:
مؤلفات:
•زينب حبيب ،)2011( ،اإلعالم وقضايا المرأة ،دار اسامة للنشر والتوزيع ،ط.1
•عامر قنديلجي وإيمان السامرائي ،)2009( ،البحث العلمي الكمي والنوعي ،عمان ،دار اليازوري ،الطبعة األولى.
•محمد البشر ،)2014( ،نظريات التأثير اإلعالمي ،العبيكان للنشر والتوزيع ،ط.1
•محمد عبد الحميد ،)2000( ،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،ط.2
•محمد منير حجاب ،)2008( ،اإلعالم والتنمية الشاملة ،دار الفجر للنشر  ،ط.1
•مصطفى عبد الحفيظ ،)2013( ،مناهج البحث العلمي ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،ط.1
•منير رحال ،)2017( ،الصورة النمطية للمرأة في االشهار المغربي ،مجلة عالمات ،العدد  31( 48ديسمبر/كانون األول).
•ناهد رمزي ،)2001( ،المرأة واإلعالم في عالم متغير ،الدار المصرية اللبنانية للنشر ،ط.1
•هويدا عدلي ،)2017( ،المشاركة السياسية للمرأة ،مؤسسة فريدريش إبرت ،مصر.

دراسات وابحاث منشورة:
•المــرأة واالعــام فــي ضــوء المتغيــرات الراهنــة ،)2014( ،اشــغال المنتــدى العربــي ،وزارة التضامــن والمــرأة واألســرة
والتنميــة االجتماعيــة ومنظمــة المــرأة العربيــة ،مراكــش.
•تقييــم التــوازن الجنــدري فــي اإلعــام األردنــي ،)2018( ،مؤسســة حبــر بالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب اليونســكو فــي عمــان
وبدعــم مــن البرنامــج الدولــي لتنميــة االتصــال (.)IPDC
•جيــروم شــاهين ،)2003( ،الصــورة اإلعالميــة للمــرأة فــي الــرأي العــام اللبنانــي ،اســتقصاء رأي عــام ،مركــز الرصــد
اإلعالمــي برابطــة المــرأة العربيــة.

تقارير ومواقع الكترونية:
•بدر البدر ،)2016( ،تعريف الجندر وما الفرق بين الجنس والجندر ،موقع اربوست .متوفر على الرابط التالي
[https://www.araposts.com/2016/05/The-difference-between-sex-and-gender.html], last visited 11 October
2020.
•التنميط الجنساني ،موقع المفوض السامي لحقوق اإلنسان .متوفر على الرابط التالي:
[https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx], last visited 11 October
2020.
َ
•جنــان األســطة )2012( ،معجــم المصطلحــات والمفــردات المعنيــة بالعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي،
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،لبنــان .متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://bit.ly/3l0d8Tg], last visited 11 October 2020.

المراجع األجنبية
•	 Amanda Haraldsson & Lena Wängnerud (2019) The effect of media sexism on women’s political ambition:
evidence from a worldwide study, Feminist Media Studies, 19(4). Available online [https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/14680777.2018.1468797], last visited 11 October 2020.
•	 Anderson, Asabea, Jemima, Diabah, Grace, hMensa, Afrakoma, Patience (2011) Powerful women in powerless
language: Media misrepresentation of African women in politics (the case of Liberia) Journal of Pragmatics
43(2011). Available online [https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378216611000555] last
visited 13 October 2020
•	 George G. & Gross, L.P. (1978), Living with Television: The Violence Profile, Journal of Communication, 26(1).
•	 Gordon W.Allport, (1954), The Nature of Prejudice, Doubleday, New York.
•	 John Harding, (1968), “stereotype” in International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol.4, Macmillian

83

company & the Free Press, New York.
•	 MEDIA ELECTIONS AND GENDER, Study on media coverage of lections with a specific focus on gender
equality, Council of Europe study, 2017, Available online [https://rm.coe.int/gender-equality-and-elections/16807c0e23] last visited 13 October 2020
•	 Michelle C. Bligh, (2011), Competent Enough, But Would You Vote for Her? Gender Stereotypes and Media
Inﬂuences on Perceptions of Women Politicians, Journal of Applied Social Psychology, 42(3).
•	 Study on media coverage of elections with a specific focus on gender equality (2017), Council of Europe
study, DGI 10. Available online [https://rm.coe.int/gender-equality-and-elections-/16807c0e23], last visited
11 October 2020.

84

مالحق الدراسة
الملحق رقم ( :)1منهجية الدراسة
مقدمة المنهجية:
منــذ الوهلــة األولــى لطــرح فكــرة هــذه الدراســة وأهدافهــا؛
ذهــب التفكيــر إلــى جملــة مــن المنهجيــات التــي مــن
الممكــن أن تحقــق الغــرض مــن إجرائهــا ،فموضــوع الدراســة
مــن عنوانــه يأخــذك إلــى أكثــر مــن طــرح ،فهــو ـ أي العنــوان
ـ يتضمــن علــى عــدة عناصــر هــي :التمييــز ضــد المــرأة أو
«الجندريــة» ،التنميــط اإلعالمــي ،والمشــاركة السياســية،
وكل عنصــر منهــا قــد يحتــاج إلــى دراســة متخصصــة
بموضوعــه ،لكــن هــذه الدراســة حاولــت جمــع هــذه العناصــر
فــي محتــوى واحــد مــن خــال األخــذ باالعتبــار أكثــر مــن أداة،
وأكثــر مــن منهجيــة واحــدة ،وقــد اجتمــع رأي الباحثيــن
والمشــرفين علــى الدراســة تنــاول عــدة أدوات تبحــث فــي
كافــة هــذه العناصــر للتركيــز علــى تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام ،ولذلــك جمعــت
الدراســة  3أدوات تبحــث فــي  4محــاور يعتقــد الباحثــون
أنهــا أدوات ومحــاور تشــمل كافــة البحــث فــي أســئلة
الدراســة وأهدافهــا ،ولتحقيــق هــذا الــرأي تــم العمــل علــى
عــدة إجــراءات يمكــن االطــاع عليهــا موجــزة فــي منهجيــة
الدراســة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
مــن حيــث األدوات :فضــل الباحثــون والمشــرفون اختيــار مــا
أمكــن مــن أدوات تناســب وموضــوع الدراســة وتــم اختيــار
األدوات التاليــة:
•جلســات العصــف الذهنــي لمجموعــة مختــارة مــن
فئــات الدراســة المســتهدفة؛ وتوزعــت علــى فئتــي
همــا اإلعالمييــن /ات والصحفييــن /ات وأصحــاب
المصلحــة مــن سياســيين/ات وأصحــاب خبــرة.
•اللقــاءات المعمقــة مــع أصحــاب المصلحــة مــن
سياســيين وسياســيات لمناقشــة أبــرز نتائــج الدراســة
مــن اســتطالع لــرأي الصحفييــن وأيض ـ ًا لنتائــج جلســات
العصــف الذهنــي.
•اســتطالع رأي الصحفييــن /ات لمجموعــة مــن
االستفســارات موزعــة علــى محــاور الدراســة التــي
يلــي ذكرهــا أدنــاه.
مــن حيــث المحــاور :لــم يوفــر الباحثــون والمشــرفون فــي
المحــاور واالستفســارات التــي قــد تحيــط بموضــوع الدراســة
بشــكل شــامل ،وعليــه فقــد تــم اختيــار أربعــة محــاور تتناســب
وموضــوع الدراســة وأهدافهــا ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
•مســتوى التدريــب والمهــارات والمعــارف التــي
خاضهــا و /أو يمتلكهــا الصحفيــون والصحفيــات
بشــأن «الجنــدر» بشــكل «عــام» ،وبشــأن المشــاركة
السياســية للمــرأة بشــكل «خــاص».
•سياســات التحريــر والمنهجيــات المتبعــة فــي غــرف
األخبــار بشــأن «الجندريــة» بشــكل «عــام» والتنميــط

اإلعالمــيلمشــاركةالمــرأةالسياســيةبشــكل«خــاص».
•انطباعــات الصحفييــن والصحفيــات عــن واقــع المــرأة
فــي وســائل اإلعــام أو فــي الواقــع االجتماعــي
والثقافــي بشــكل عــام ،وعــن المشــاركة السياســية
للمــرأة بشــكل «خــاص».
•التشــريعات التــي قــد تؤثــر علــى التغطيــة اإلعالميــة
للمــرأة بشــكل «عــام» ،وعــن مشــاركتها السياســية
بشــكل «خــاص».
لقــد تضمنــت منهجيــة الدراســة فــي إطاريهــا النظــري
والعملــي علــى تفاصيــل دقيقــة تحــرك أدواتهــا لتشــمل
كافــة محــاور الدراســة بشــكل يضمــن الســياق والتــوازن مــع
أدوات الدراســة ،وســتجد لــكل أداة مــن األدوات منهجيتــه
الخاصــة بــه ولكــن بشــكل يتســق ويتناغــم مــع بعضهــا
البعــض ،كمــا ينبغــي القــول أن فريــق البحــث حــاول مــا
اســتطاع لتحقيــق الغــرض مــن الدراســة وأهدافهــا أقصــى
مــا لديــه مــن جهــود خاصــة وأن المكتبــة العربيــة تفتقــر
إلــى جمــع العناصــر والمحــاور المذكــورة أعــاه فــي دراســة
واحــدة ،إلــى جانــب الوقــت القصيــر المتــاح إلنجازهــا والــذي
امتــد فعلي ـ ًا فــي الفتــرة مــا بيــن  1ديســمبر  2019ولغايــة 31
مايــو .2020

اإلطار العام
تتــوزع المنهجيــة العامــة للدراســة علــى إطاريــن :اإلطــار
النظــري واإلطــار العملــي ،ويتضمــن كل إطــار منهمــا علــى
متطلبــات واستفســارات بحثيــة علــى النحــو التالــي:

اإلطار النظري للدراسة
مقدمة
تعتبــر المســاواة بيــن الجنســين فــي المشــاركة السياســية
بموجــب المعاييــر الدوليــة واحــدة مــن أهــم الجوانــب
األساســية الحديثــة فــي الحكــم الديمقراطــي ،حيــث
يجــب أن يتمتــع كل مــن الرجــال والنســاء بحقــوق وفــرص
متســاوية للمشــاركة السياســية بشــكل كامــل وعلــى جميــع
المســتويات السياســية ،ومــع ذلــك غالبــا مــا يكــون وصــول
المــرأة إلــى مراكــز صنــع القــرار السياســي أكثــر صعوبــة مــن
الرجــل ،وواحــدة مــن أهــم هــذه الصعوبــات هــو تنميــط صورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام ،فهــذا
التنميــط حســبما ورد فــي العديــد مــن األدبيــات والدراســات
الســابقة ،ســواء المحليــة أو اإلقليميــة أو العالميــة ،يشــكل
عائق ـ ًا أمــام مشــاركة المــرأة فــي الكثيــر مــن المجــاالت إلــى
جانــب السياســة.
جــاء الغــرض مــن هــذه الدراســة استكشــاف وتحليــل
المســتويات الحاليــة لتنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة ،إن وجــدت حق ـاً ،فــي وســائل اإلعــام المحليــة فــي
األردن ،وتســليط الضــوء علــى التحديــات الرئيســية لهــذا
التنميــط وأســبابه ،واقتــراح التوصيــات للحــد منــه فــي وســائل
اإلعــام.
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وقــد تمــت صياغــة اإلطــار النظــري للدراســة علــى أســاس
الدراســات الســابقة ونتائــج البحــوث المحليــة والدوليــة،
واختيــرت نظرياتهــا بمــا يتــواءم وموضوعهــا واســتراتيجيتها
العامــة القائمــة علــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي
الحيــاة السياســية وصنــع القــرار.
يحــاول اإلطــار النظــري للدراســة تحليــل المشــاكل والقضايــا
المتعلقــة بتنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
وســائل اإلعــام المحليــة فــي األردن ،ويســعى إلــى تحديــد
االتجاهــات الرئيســية لهــذه المســألة.
وينبغــي القــول أن هــذه الدراســة موجهــة فــي المقــام
األول إلــى اإلعالمييــن واإلعالميــات ،وإلــى أصحــاب المصلحــة
خاصــة مــن السياســيات والنقابيــات والناشــطات فــي العمــل
الحزبــي ،وإلــى نشــطاء ومنظمــات المســاواة وحقــوق
اإلنســان ،ثــم إلــى الحكومــة ومجلــس النــواب واألحــزاب
والنقابــات بشــكل عــام.
ً
وتاليــا اإلطــار النظــري للدراســة بمكوناتــه الرئيســية علــى
النحــو التالــي:
مشكلة الدراسة :تتلخص مشكلة الدراسة في التالي:
•أن هناك تنميط ًا إعالمي ًا لصورة المشــاركة السياســية
للمــرأة في وســائل اإلعالم؛
•وأن هــذا التنميــط قــد يكــون مقصــود ًا ،أو غيــر
مقصــود ،وأنــه قــد يأتــي فــي ســياق تنميــط صــورة
السياســيين ذكــور ًا وإناثــ ًا بشــكل عــام؛
•وأن تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة يأتــي
نتيجــة للثقافــة الســائدة عــن صــورة المــرأة بشــكل
عــام فــي المجتمــع ،أو فــي ســياق التمييــز الواقــع
ضــد المــرأة.
أهميــة ومبــررات الدراســة :تكمــن أهميــة الدراســة فــي
أهميــة موضوعهــا مــن حيــث اآلتــي:
•ال تتوافــر معلومــات رصديــة مســتمرة عــن تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل
اإلعــام ،وتغيــب وســائل مراقبــة هــذه المســألة
بغيــاب االهتمــام بهــا؛
•ال تتوفــر الدراســات والبحــوث الكافيــة والشــاملة حول
مســألة تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي المكتبــة المحليــة والعربيــة؛
•توفيــر أدوات بحثيــة واستكشــافية جديــدة تعــزز مــن
وضــع الدراســات المتعلقــة بمســألة تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام،
كمــا تعــزز مــن مكانــة هــذه المســألة بهــدف لفــت
األنظــار لهــا ومعالجتهــا.
أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إلى البحث في:
•التعــرف علــى مــدى حساســية اإلعالمييــن األردنييــن
ذكــورا وإناثــا تجــاه قضايــا النــوع االجتماعــي وتحديــدا
المشــاركة السياســية للمــرأة ،باإلضافــة الــى التغطيــة
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اإلعالميــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي (المعــارف،
التصــورات ،االتجاهــات ،المهــارات ... ،إلــخ)؛
•التعــرف علــى أوجه وأســاليب تصويــر وتغطية اإلعالم
للمرأة السياســية في مقابل الرجل السياســي؛
•التعــرف علــى األســباب الكامنــة وراء التنميــط الحاصــل
فــي اإلعــام تجــاه قضيــة المشــاركة السياســية
للنســاء فــي األردن؛
•التعــرف علــى التحديــات القائمــة بمســألة تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة للبحــث فــي إيجاد
حلــول عمليــة للحــد منهــا؛
•اقتــراح آليــات تســتخدم عبــر المنابــر اإلعالميــة
المختلفــة ،تســهم فــي دعــم قضايــا النســاء بشــكل
عــام ،وقضيــة المشــاركة السياســية بشــكل أكثــر
تحديــد ًا لتحقيــق فــرص العدالــة والمســاواة بيــن
الجنســين ،خاصــة مــن ناحيــة المشــاركة السياســية.
أســئلة الدراســة :تســعى الدراســة لإلجابــة علــى عــدد وافــر
مــن األســئلة ،بعضهــا متوفــر فــي المنهجيــات العمليــة
المخصصــة بــأدوات الدراســة ،ولكــن تتمحــور األســئلة
الرئيســية فــي التالــي:
•مــا مــدى حساســية اإلعالمييــن والصحفييــن األردنيين،
ذكــورا وإناثــا ،تجــاه قضايــا النــوع االجتماعي؟؛
•مــا مــدى مراعــاة المؤسســات اإلعالميــة واإلعالمييــن
األردنييــن ذكــورا وإناثــا لقواعــد التغطيــة الصحفيــة
المراعيــة للنــوع االجتماعــي؟؛
•مــا هــي اتجاهــات وانطباعــات اإلعالمييــن األردنييــن
ذكــورا وإناثــا نحــو المشــاركة السياســية للمــرأة؟؛
•كيــف يصــور اإلعــام المــرأة السياســية مقابــل الرجــل
السياســي؟؛
•مــا هــي العوامــل واألســباب الكامنــة وراء التنميــط
الحاصــل فــي اإلعــام بقضيــة المشــاركة السياســية
للنســاء فــي األردن؟؛
•هــل التنميــط العــام أو التنميــط لصــورة المــرأة
والرجــل فــي وســائل اإلعــام بســبب تأثيــر المجتمــع
ـاء لــه؟ ،أم أن وســائل اإلعــام مــن يــروج ويرســخ
وإرضـ ً
هــذه الصــورة فــي أذهــان المجتمــع؟ ،أم أن االثنيــن
معــا يشــاركان فــي هــذا التنميــط بنســبة متســاوية أم
متفاوتــة؟؛
•مــا هــي التوصيــات ،والطــرق ،واآلليــات اإلعالميــة
التــي مــن شــأنها أن تحقــق تغطيــة عادلــة ومتوازنــة،
وبالتالــي تحقيــق مبــادئ العدالــة والمســاواة بيــن
الجنســين؟.
فرضيــة الدراســة :تنطلــق الفرضيــة األساســية لهــذه
الدراســة بالتالــي:
•أن هنالــك تنميطــا إعالميــا لصــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة األردنيــة؛
•وأن المحتــوى اإلعالمــي ال يعكــس األداء الفعلــي
للمــرأة السياســية؛
•وأن ثقافــة المجتمــع وتمييــزه بيــن الرجــل والمــرأة

ينعكــس علــى تنميــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة بشــكل أو بآخــر.
مفاهيــم ومصطلحــات الدراســة :نســتعرض أبــرز المفاهيــم
والمصطلحــات المســتخدمة ضمــن هــذه الدراســة علــى
النحــو التالــي:
•الجنــدر  :Genderكلمــة إنجليزيــة مــن أصــل التينــي
تعنــي فــي إطارهــا اللغــوي ( )Genusأي (الجنــس)،
ولكــن مــن حيــث الذكــورة واألنوثــة ،وبشــكل أدق النــوع
االجتماعــي ،وليــس التقســيم البيولوجــي ،فيشــير
النــوع إلــى التقســيم االجتماعــي بيــن الذكــر واألنثــى،
وليــس الحالــة البيولوجيــة التــي ُخلقــا عليهــا .والنــوع
االجتماعــي بحســب تعريــف صنــدوق األمــم المتحــدة
اإلنمائــي للمــرأة  UNIFEMفهــو« :األدوار المحــددة
اجتماعيـ ًا لــكل مــن الذكــر واألنثــى ،وهــذه األدوار التــي
تحتســب بالتعليــم تتغيــر بمــرور الزمــن وتتبايــن تباين ـ ًا
شــايع ًا داخــل الثقافــة الواحــدة ومــن ثقافــة إلــى
أخــرى».17
•الصــورة النمطيــة :توجــد عــدة مفاهيــم وتفســيرات
لمفهــوم «الصــورة النمطيــة» ،فهنــاك تعريفــات
اجتماعيــة وثقافيــة ،وأخــرى إعالميــة واقتصاديــة،
نضــع هنــا مــا يتالئــم وموضــوع الدراســة كاآلتــي:
الشــعور الــذي يحملــه الشــخص حــول شــيء مــا ،نابــع مــن
تصــوره الذهنــي لحــدث مــا ،وأن مــا يقــوم بــه ال يعتمــد علــى
معرفــة معينــة أو مباشــرة ،بــل علــى صورة صنعهــا أو أعطيت
لــه «بحســب الصحفــي األمريكــي والتــر ليبمــان وهــو أول مــن
أدخــل إلــى علــم النفــس مصطلــح (الســتيريوتايب) ،18فيمــا
عرفهــا غــوردون إليــوت علــى أنهــا «اإلعتقــاد المبالــغ فيــه
والمرتبــط بفئــة مــا وظيفتــه تبريــر الســلوك إزاء تلــك الفئــة».19
فيمــا يتعلــق باألحــكام المســبقة فهــي «المواقــف الســلبية
أو اإليجابيــة المتخــذة إزاء شــخص أو جماعــة يصعــب تصحيحها
بســبب الجمــود والشــحنات اإلنفعاليــة» وفقــا لتعريــف الباحــث
األلمانــي إيريــل ديفيــس وبذلــك تكــون األحــكام المســبقة
نتيجــة للصــورة النمطيــة.20
•القالــب النمطــي الجنســاني :تعــرف األمــم المتحــدة
القالــب النمطــي الجنســاني علــى أنــه نظــرة معممــة
أو فكــرة مســبقة عــن خصائــص أو ســمات يملكهــا أو
ينبغي أن يملكها الرجال والنساء ،أو عن األدوار التي
يؤدونهــا أو ينبغــي لهــم تأديتهــا .والقالــب النمطــي
 17بــدر البــدر ،تعريــف الجنــدر ومــا الفــرق بيــن الجنــس والجنــدر ،موقــع اربوســت18 ،
أيــار  .2016متوفــر علــى الرابــط التالــي
[https://www.araposts.com/2016/05/The-difference-between-sex-andgender.html], last visited 11 October 2020.
John Harding “stereotype” in International Encyclopedia of the 18
Social Sciences, Vol.4, Macmillian company & the Free Press, New York,
. 1968,p.259
Gordon W.Allport, The Nature of Prejudice, Doubleday, New York, 1954, 19
.p.141
John Harding “stereotype” in International Encyclopedia of the 20
Social Sciences, Vol.4, Macmillian company & the Free Press, New York,
1968,p.259

الجنســاني يكــون ضــار ًا عندمــا يحــد مــن مقــدرة النســاء
والرجــال علــى تنميــة قدراتهــم الشــخصية ،ومواصلــة
حياتهــم المهنيــة ،واتخــاذ خيــارات بشــأن حياتهــم
وخطــط حياتهــم.21
•التنميــط الجنســاني :تعــرف األمــم المتحــدة «التنميــط
الجنســاني» علــى أنــه الممارســة التــي ُتنســب بهــا
إلــى امــرأة معينــة أو رجــل معيــن خصائــص أو ســمات
أو أدوار محــددة لســبب وحيــد هــو عضويتهــا أو
عضويتــه فــي الفئــة االجتماعيــة مــن النســاء أو الرجــال.
والتنميــط الجنســاني يكــون غيــر مشــروع عندما يســفر
عــن انتهــاك أو انتهــاكات لحقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية.22
•الصــورة اإلعالميــة  :Informative imageتعــد الصــورة
اإلعالميــة أداة أو طريقــة ثريــة لنقــل المعلومــات
واآلراء وفقــا لــكل مــن الوســيلة وسياســتها اإلعالميــة
والغــرض الــذي اســتخدمت فيــه ،والصــورة هي عملية
معرفيــة نســبية ذات أصول ثقافية ،تقــوم على إدراك
األفــراد االنتقالــي المباشــر وغيــر المباشــر ،لخصائــص
وســمات موضــوع مــا (مؤسســة ،شــركة ،فــرد ،جماعــة
أو مجتمــع) وتكويــن اتجاهــات عاطفيــة نحــوه (إيجابيــة
أو ســلبية) ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن توجهــات ســلوكية
(ظاهــرة  -باطنــة) فــي إطــار مجتمــع معيــن ،وقــد تأخــذ
هــذه المــدركات واالتجاهــات شــكال ثابتــا أو غيــر ثابــت،
دقيقــا أو غيــر دقيــق.23
مفهــوم الصــورة اإلعالميــة :يعــد مفهــوم الصــورة
اإلعالميــة مــن أبــرز المفاهيــم الحديثــة المرتبطــة بالدراســات
الثقافيــة بوجــه عــام ،والتــي تفســر دور وســائل اإلعــام فــي
تشــكيل صــور الجماعــات االجتماعيــة والمؤسســات المختلفــة،
حيــث تقــدم هــذه الصــورة معانــي كثيــرة متضمنــة تكتســب
مغزاهــا ليــس فقــط مــن كونهــا تمثيــا مباشــرا للواقــع وإنمــا
باعتبارهــا بنــاء أو إعــادة تصــور للواقــع أو بعــض مــن جوانبــه،
كمــا يشــير « »Brainstoni Staffortl 2004إلــى مفهــوم
الصــورة اإلعالميــة باعتبــاره مفهومــا داال علــى الطريقــة
التــي تقــدم بهــا وســائل اإلعــام بعــض األحــداث ،القصــص
أو الشــخصيات ،إلــخ ،بشــكل متكــرر ودائــم بحيــث تميــل إلــى
تهميــش أو حتــى اســتبعاد بعــض الفئــات فــي مقابــل التركيــز
علــى فئــات أخــرى أو ســلوكيات بعينهــا وهــي بذلــك تنحــو أو
تميــل إلــى إدراك هــذه الجماعــات أو الســلوكيات فــي فئــات
غيــر مألوفــة  »unfamiliar» Categoriesلــدى باقــي أفــراد
المجتمــع أو آنهــا حتــى قــد تصورهــا باعتبارهــا مصــدرا للخطــر
أو التهديــد.
 21مكتــب المفــوض الســامي ،مفوضيــة حقــوق اإلنســان األمــم المتحــدة ،التنميــط
الجنســاني ،مقالــة ،متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[ h t t p s : // w w w. o h c h r. o r g /A R / I s s u e s / Wo m e n / W R G S/ Pa g e s /
GenderStereotypes.aspx], last visited 14 October 2020.
 22المصدر السابق.
 23ويكيبيديا ،صورة إعالمية ،بحث 27 ،أبريل  ،2020متوفر على الرابط التالي:
], last visited 11 Octoberصورة_إعالميــة [https://ar.wikipedia.org/wiki/
2020.
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•المشــاركة السياســية للمــرأة :يتجــاوز مفهــوم
المشــاركة السياســية للمــرأة بالمعنــى الواســع
للمفهــوم التقليــدي للمشــاركة فــي المؤسســات
والعمليــات السياســية الرســمية مثــل االنتخابــات،
ليضــم بذلــك العمليــات السياســية غيــر الرســمية
المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة والمتعلقــة بالمــرأة
تحديــد ًا ،حيــث تتضمــن الحــركات االجتماعيــة وعالقــات
القــوة فــي المجــال الخــاص داخــل األســرة ،حيــث ان
موضــوع المشــاركة السياســية للنســاء ليــس مرتبــط
فقــط بسياســة الدولــة فــي هــذا المجــال والقوانيــن
المتوفــرة فــي الدســتور وقانــون األحــزاب والجمعيــات
وقانــون االنتخــاب ،ولكنــه ً أيضــا مرتبط بطبيعة التنشــئة
السياســية للنســاء وبالقيــم الســائدة فــي المجتمــع،
كمــا وأن الموضــوع ال يتعلــق فقــط بمســألة الحصــص
أو الكوتــا ،وإنمــا يتعلــق بالتكويــن والتدريــب والتمكيــن
أو المــوارد المتاحــة وذلــك لغايــات ضمــان المشــاركة
السياســية النوعيــة للمــرأة والتــي مــن شــأنها تغييــر
النظــرة االجتماعيــة بشــكل إيجابــي للمــرأة فــي ســبيل
تعزيــز مشــاركة نســوية فعالــة ونوعيــة فــي المجــال
السياســي .24
•اإلدراك االنتقائــي :وهــو أحــد المصطلحــات اإلعالميــة
الهامــة التــي يجــري العمــل عليهــا فــي وســائل
اإلعــام حــول العالــم ألهميتهــا فــي إقنــاع الــرأي
العــام وكســب تأييــده والتواصــل مــع األخريــن وهــو
مــا قــد يشــكل عائقــا أمــام االتصــال وســببا فــي فشــله
وإمــا أن يكــون ســبب فــي نجاحــه وبلــوغ أهدافــه.
يعنــي اإلدراك االنتقائــي أو الفهــم االنتقائــي أن
يقــوم الشــخص بانتقــاء األفــكار التــي تالئــم الصــورة
النمطيــة المرســومة فــي عقلــه عــن األخــر وتجاهــل
أيــة معلومــات أو أفــكار أخــرى مــن شــأنها تعزيز نقيض
هــذه الصــورة النمطيــة وقتهــا يقــوم الفــرد بتقديــم
صــورة نمطيــة وإصــدار أحــكام مســبقة عــن شــعب مــا
بمــا يؤيــد نظرتــه ويعــزز قناعاتــه.25
أصنــاف الصــور النمطيــة حــول المــرأة فــي المجتمــع
واإلعــام:
صــورة المــرأة الجســد التــي يتــم مــن خاللهــا اإلشــارة وبشــكل
واضــح إلــى جســد المــرأة للترويــج إلــى ســلع معنيــة لتكــون
بذلــك أداة للتســويق والدعايــة واإلعــان.
صــورة المــرأة المســتهلكة والتي يظهرهــا اإلعالم ويدعمها
المجتمــع بصــورة مــن يعتمــد علــى اآلخــر برعاية شــؤون حياته
وتفاصيلهــا مــن خــال التباهــي فــي الشــراء والبــذخ واالبتعــاد
عــن اإلنتــاج بكافة أشــكاله.
صــورة المــرأة األقــل كفــاءة جســدي ًا وفكري ـ ًا مــن الرجــل ،حيــث
 24هويــدا عدلــي ،المشــاركة السياســية للمــرأة ،2017 ،مؤسســة فريدريــش إبــرت،
مصــر ،ص21
 25بــدر البــدر ،تعريــف الجنــدر ومــا الفــرق بيــن الجنــس والجنــدر ،موقــع اربوســت18 ،
أيــار  .2016متوفــر علــى الرابــط التالــي
[https://www.araposts.com/2016/05/The-difference-between-sex-andgender.html], last visited 11 October 2020.
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يتــم تصويــر المــرأة بمنظــور الضعــف وعــدم القــدرة علــى
التأثيــر اإليجابــي كمــا يكــون الحــال علــى الرجــل.
صــورة المــرأة التابعــة للرجــل ،وضمــن هــذا المنظــور يتــم
ربــط المــرأة وصورتهــا ودورهــا بدورهــا البيولوجــي فقــط
والمتمثــل باإلنجــاب والفضــاء الداخلــي وتربيــة األبنــاء تحــت
إشــراف ورقابــة.
صــورة المــرأة ككائــن ســلبي ومنفعــل ،يركــز هــذا المنظــور
علــى تقديــم الرجــل ككائــن مؤثــر إيجابــي وذو فعاليــة فــي
عمليــة التنميــة والتطويــر فــي المجتمــع وعلــى العكــس مــن
ذلــك تظهــر المــرأة بصــورة كائــن منعــزل وســلبي.
أبرز النظريات االجتماعية المفسرة لقضية الدراسة:
نســتعرض أدنــاه عــدد ًا مــن النظريــات االجتماعيــة التــي
تفســر الواقــع المتعلــق بقضيــة التنميــط اإلعالمــي لصــورة
ّ
المــرأة بشــكل عــام ،حيــث ســيتم االســتناد إلــى مضمــون
وفرضيــات هــذه النظريــات فــي تفســير أبــرز نتائــج الدراســة
الحق ـاً ،وينبغــي اإلشــارة إلــى النظريــات ذات الصلــة بتفســير
المنظــور اإلعالمــي ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالمحتــوى
اإلعالمــي مــن صياغــة الرســائل اإلعالميــة وطرح وإبــراز قضايا
أخــرى ،باإلضافــة إلــى التطــرق إلــى عــدد مــن النظريــات ذات
الصلــة بتوزيــع األدوار وتقســيم الفضــاءات بيــن عــام وخــاص
تبعــ ًا للنــوع االجتماعــي ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
•نظريــة حــارس البوايــة  :Gate-keeper Theoryتتمثــل
فكــرة هــذه النظريــة بــأن المحتــوى أو الرســالة
تمــر قبــل نشــرها فــي وســائل اإلعــام بعــدد مــن
المراحــل المختلفــة قبــل وصولهــا إلــى الجمهــور،
حيــث أنــه وضمــن كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل يوجــد
شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص يقــررون مــا يتــم
نشــره .وتنطلــق عمليــة (حراســة البوابــة اإلعالميــة)
مــن التصــورات الذهنيــة والمرجعيــات الثقافيــة
واأليديولوجيــة التــي تعكــس رؤيــة ومنظور الشــخص
أو المجموعــة المســؤولة عــن المحتــوى الــذي يجــب
أن يصــل إلــى الجمهــور ،حيــث تمثــل هــذه المرجعيــات
أســلوب ًا للتحكــم فــي مــرور وإيصال الرســالة اإلعالمية
للجمهــور ،كمــا يعبــر عنهــا عــدد مــن الباحثيــن
والمختصيــن بوصفهــا (المعاييــر الذاتيــة) التــي تلعــب
دور المؤثــر علــى حــارس البوابــة اإلعالميــة مثــل
الميــول واالتجاهــات والجماعــات المرجعيــة.26
•نظريــة الغــرس الثقافــي  :Cultivation Theoryيــرى
الباحــث  George Gerbnerأن وســائل اإلعــام تعمــل
علــى نقــل رســائل مختلفــة وعديــدة للجمهــور تؤثــر
بشــكل مباشــر أو غير مباشــر في رؤيتهم وفهمهم
للقضايــا واألحــداث واألشــخاص مــن حولهــم ،كمــا
وتســهم هــذه الوســائل فــي غــرس صــور ذهنيــة
منمطــة حــول كل مــا يتــم نقلــه ،وعليــه ،فــإن وســائل
اإلعــام تعمــل علــى تقديــم صياغــة جديــدة للحقائــق
االجتماعيــة التــي يتداولهــا الجمهــور المســتقبل.27
 26محمــد البشــر ،نظريــات التأثيــر اإلعالمــي ،2014 ،العبيــكان للنشــر والتوزيــع ،ط،1
ص 107-109
George G. & Gross, L.P. (1978), Living with Television: The Violence 27
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نظريــة ترتيــب األولويــات ُ :Agenda Setting Theoryيقصــد
بهــذه النظريــة بــأن القائــم بعمليــة االتصــال مــع الجمهــور
يقــوم بمحاولــة ترتيــب اهتمامــات هــذا الجمهــور وفقــ ًا
للقضايــا التــي تتناســب وتوجهاتــه الفرديــة أو بمــا يوافــق
أيدولوجيــا المؤسســة اإلعالميــة ،حيــث يتلخــص مضمــون
هــذه النظريــة فــي أن وســائل اإلعــام هــي التــي تحــدد
اهتمامــات وأولويــات الجمهــور المتلقــي ،بمعنــى أن هــذه
الوســائل عندمــا تهتــم بموضــوع معيــن أو قضايــا معينــة
فــإن الجمهــور يصبــح أكثــر اهتمامــ ًا بهــذه القضايــا.
الدراسات السابقة:
نــدرج أدنــاه عــدد ًا مــن الدراســات واألدبيــات ذات الصلــة
بموضــوع الدراســة محــور البحــث ،لنســتعرضها بنــوع مــن
اإليجــاز وفقــ ًا لترتيبهــا الزمنــي مــن األحــدث إلــى األقــدم،
حيــث ســيتم العمــل علــى ربــط نتائــج هــذه الدراســة بالتوافــق
أو التعــارض مــع أبــرز نتائــج الدراســات واألبحــاث المدرجــة
أدنــاه حــال الحديــث عــن مناقشــة نتائــج الدراســة ،وذلــك علــى
النحــو التالــي:
ً
أوال :الدراسات واألبحاث األجنبية:
•ورقــة بحثيــة لـــ Amanda Haraldsson &Lena
 Wängnerudبعنــوان «تأثيــر التمييــز القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ضمــن وســائل اإلعــام علــى الطمــوح
السياســي للمــرأة ،2017 »28أظهــرت أبــرز النتائــج ضمــن
هــذه الورقــة البحثيــة بــأن هنالــك عالقــة كبيــرة ومهمــة
بيــن التحييــز اإلعالمــي القائــم علــى النــوع االجتماعــي
ودعــم المشــاركة للمــرأة فــي الحيــاة العامــة والمجــال
السياســي بشــكل أكثــر تحديــد ًا ،كمــا وأشــارت هــذه
الورقــة البحثيــة إلــى االفتقــار إلــى األهميــة للعديــد
مــن متغيــرات الســيطرة إلــى أن العوامــل التــي تفســر
الطمــوح السياســي للمــرأة قــد تختلــف عــن العوامــل
التــي تفســر نجاحهــا السياســي ،باإلضافــة إلــى أن
وســائل اإلعــام تنتــج وتعيــد إنتــاج التمييــز القائــم علــى
النــوع االجتماعــي مــن خــال عوامــل عديــدة تتمثــل
بالتفســيرات الخاطئــة والتصــورات المغلوطــة لمفهــوم
النــوع االجتماعــي وتبعاتــه ،وفيمــا يتعلــق بأبــرز
التوصيــات ضمــن هــذه الورقــة البحثيــة فتمثلــت بأهميــة
مواصلــة الجهــود لفهــم جوانــب التمييــز القائــم علــى
النــوع االجتماعــي فــي وســائل اإلعــام التــي تؤثــر
علــى الطمــوح السياســي للمــرأة.
•دراســة بعنــوان «وســائل اإلعــام واالنتخابــات والجنــدر:
دراســة حــول التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات مــع التركيــز
بشــكل خــاص علــى المســاواة القائمــة علــى النــوع
االجتماعــي ،2017 »29توصلــت هــذه الدراســة إلــى
Amanda Haraldsson and Lena Wängnerud, The effect of media sexism 28
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عــدد مــن النتائــج كان أبرزهــا :التأكيــد علــى انــه ال يــزال
النســاء والرجــال يخضعــون لتصويــر مختلــف بشــكل كبيــر
فــي التغطيــة اإلعالميــة المتعلقــة بالنشــرات اإلخباريــة،
كمــا وأن الحــال هــو ذاتــه فيمــا يتعلــق بترشــح الرجــال
والنســاء إلــى االنتخابــات ،باإلضافــة إلــى وجــود قلــة
فــي الدراســات فــي أوروبــا التــي تبحــث بانتظــام فــي
التغطيــة اإلعالميــة لالنتخابــات مــن خــال منظــور النــوع
االجتماعــي ،كمــا وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن
الرجــال وضمــن عمليــة التغطيــة اإلعالميــة يكونــوا أكثــر
وضوحــ ًا مقابــل التمييــز الــذي تتعــرض لــه النســاء.
•ورقــة بحثيــة بعنــوان «المــرأة القويــة بلغــة عاجــزة:
تحريــف وســائل اإلعــام للمــرأة األفريقية في السياســة
(حالــة ليبيريــا) ،2011 ،»30حيــث أظهــرت النتائــج المتعلقــة
بهــذه الورقــة البحثيــة إلــى أن وســائل اإلعــام تعمــل
علــى بنــاء المفاهيــم والمصطلحــات المتعلقــة
بالسياســية مــن خــال عبــارات نمطيــة ،أي أن اللغــة التــي
تســتخدمها وســائل اإلعــام لتغطيــة أنشــطة القائــدات
السياســيات تميــل إلــى اإليحــاء بأنهــا «تتخطــى حــدود»
عالــم السياســة التقليــدي.
ً
ثانيا :الدراسات السابقة العربية:
•أشــارت نتائــج دراســة منظمــة المــرأة العربيــة للعــام
 2014حــول «المــرأة واإلعــام فــي ضــوء المتغيــرات
الراهنــة» ،إلــى أن أزمــة الخطــاب اإلعالمــي العربــي هي
إشــكالية جدليــة يتشــارك فيهــا المــرأة والرجــل علــى حــد
ســـواء ،وأن صــورة المــرأة فــي اإلعــام ال تعكــس الجانــب
الفعلــي والواقعــي لمشــاكل المــرأة وطموحاتهــا
الحقيقيــة ،وإبــراز دورهــا الواقعــي فــي بنــاء المجتمــع
بالبلــدان العربيــة ،وفيمــا يتعلــق بمبــدأ ترســيخ الحضــور
اإليجابــي للمــرأة فــي الخطــاب اإلعالمــي ،فــإن ذلــك
يمكــن تحقيقــه مــن خــال تكثيــف وتظافــر الجهــود مــن
قبــل جميــع الفاعليــن السياســيين والمدنييــن ،باإلضافــة
إلــى الــدور الــذي تلعبــه المناهــــج الدراســية فــي
تعزيــز أو تهميــش مكانــة المــرأة داخــــل المجتمــع ،كمــا
ويكمــن دور اإلعــام فــي تســليط الضــوء علــى كل مــا
شــأنه تعزيــز الصــورة اإليجابيــة للمــرأة وضحــد الصــورة
النمطيــة المعتــادة وعلــى كافــة األصعــدة وضمــن
مختلــف القطاعــات مــن خــال تبنــي سياســات ومنهجيــات
تدعــم وتراعــي فروقــات النــوع االجتماعــي المختلفــة.31
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•دراســة أجريــت فــي لبنــان عــام  2003علــى عينــة
قوامهــا  100شــخص (رجــال ونســاء) حــول «المــرأة
فــي اإلعــام» للدكتــور جيــروم شــاهين ،أظهــرت أن
يشــوه
هنالــك مــن يــرى أن اإلعــام بالدرجــة األولــى
ّ
صــورة المــرأة ،وبالدرجــة الثانيــة يســاهم فــي تحقيــق
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة.32
•دراســة حــول «صــورة المــرأة األكثــر حضــور ًا فــي
المسلســات واألفــام التلفزيونيــة العربيــة مــن وجهــة
نظــر النســاء» ،تبيــن أن الصــورة النمطيــة للمــرأة االكثــر
حضــور ًا فــي اإلعــام والدرامــا كانــت لــأم المتفانيــة
المضحيــة ،ثــم المــرأة المســتبدة ،ثــم ربــة المنــزل ،ثــم
الرفيقــة والمخلصــة.
•أظهــرت نتائــج دراســة تبحــث فــي «الصــورة التــي تنقلهــا
المجــات العربيــة النســائية عــن المــرأة» ،ان الصــورة
النمطيــة األبــرز التــي تتكــرر ضمــن محتــوى هــذه
المجــات هــي صــورة المــرأة الزوجــة األنيقــة ،ثــم المــرأة
كزوجــة للرجــل السياســي ورجــل األعمــال ،ثــم النســاء
ضمــن الطبقــة البرجوازيــة أو طبقــة الغنيــة ثــم المــرأة
المدافعــة والمناضلــة فــي ســبيل حقــوق النســاء.
•أشــارت نتائــج بحــث أجــري حــول «مــاذا علــى المــرأة أن
تفعــل لكــي تلعــب دور ًا أكثــر فعاليــة فــي اإلعــام»
إلــى أن وجهــة نظــر النســاء تجــاه هــذا الموضــوع تتمثــل
بضــرورة تكثيــف جهــود المــرأة فــي العمــل اإلعالمــي
مــن خــال البــدء بكتابــة مقــاالت فــي الصحــف والمجــات
حــول حقــوق المــرأة وتعزيــز المفاهيــم ذات الصلــة بهــا،
باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعميــق الوعــي النســوي
بــأن حقــوق المــرأة هــي ذاتهــا حقــوق اإلنســان ،وبأنهــا
ـة وال تجتــزأ.
ً تؤخــذ كاملـ ً
ثالثا :الدراسات المحلية:
•دراســة اليونيســكو ،بعنــوان «تقييــم التــوازن الجنــدري
فــي اإلعــام األردنــي» ،2018 ،حيــث هدفــت هــذه
الدراســة بشــكل أساســي إلــى البحــث في مجــال التوازن
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بالتغطيــة
اإلعالميــة ،اشــتملت الدراســة علــى عــدد مــن النتائــج كان
أبرزهــا :أن نســبة تمثيــل وحضــور المــرأة فــي المحتــوى
اإلعالمــي األردنــي فيمــا يتعلــق بموضوعــات :العلــوم
والتكنولوجيــا ،واألجهــزة األمنيــة والقــوات المســلحة،
والعمليــات العســكرية ،بلغــت نســبة تقــارب ألـــ ،0%
فــي حيــن بلغــت نســبة تمثيلهــا فــي موضــوع «النــوع
االجتماعــي وقضايــا النســاء»  ،88.2%باإلضافــة إلــى أن
نســبة حضــور النســاء فــي المحتــوى اإلعالمــي لإلذاعات
كانــت األفضــل بنســبة  ،13%تلتهــا الصحــف ووكالــة األنبــاء
األردنيــة بنســبة  ،10%فــي حيــن لــم تتجــاوز  6%فــي
المحطــات التلفزيونيــة والمواقــع اإللكترونيــة.33
 32جيــروم شــاهين ،الصــورة اإلعالميــة للمــرأة فــي الــرأي العــام اللبنانــي،)2003( ،
اســتقصاء راي عــام ،مركــز الرصــد اإلعالمــي برابطــة المــرأة العربيــة.
 33تقييــم التــوازن الجنــدري فــي اإلعــام األردنــي ،)2018( ،مؤسســة حبــر بالتعــاون
الوثيــق مــع مكتــب اليونســكو فــي عمــان وبدعــم مــن البرنامــج الدولــي لتنميــة
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التعقيب على الدراسات السابقة:
وفــرت الدراســات والبحــوث الســابقة المدرجــة أدنــاه جملــة
مــن المؤشــرات والمعطيــات التــي تذهــب بوصلتهــا باتجــاه
وجــود تنميــط إعالمــي لصــورة المــرأة بشــكل عــام ،وتنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل خــاص ،ويجــد
المطلــع فــي الدراســات الســابقة أن اتجاه هــذه البوصلة عام
وعالمــي ،فمســألة تنميــط و /أو نمطيــة الصــورة اإلعالميــة
للمــرأة موجــودة فــي أوروبــا وأفريقيــا ودول آســيا وآســيا
الشــرقية ودول الشــرق األوســط والواليــات المتحــدة وجميــع
دول العالــم ،وهــذه أحــد األســباب التــي تدعــو بــأن تكــون
مســألة المســاواة بيــن الجنســين مســألة عالميــة ،ويمكــن
القــول أن األبــرز فــي هــذا النــوع مــن التنميــط اإلعالمــي هــو
المشــاركة السياســية للمــرأة ،لكــن هــذا التنميــط قــد يظهــر
لــدى الشــخصيات مــن النســاء الالتــي تمتلكــن شــهرة عالميــة
فــي الفــن أو اإلعــام أو الرياضة وغيرها من أشــكال الشــهرة،
وتالي ـ ًا أبــرز مــا خلصــت إليــه الدراســات الســابقة مــن نتائــج:
أشــارت بعــض الدراســات بــأن هنالــك عالقــة كبيــرة ومهمــة
بيــن التحييــز اإلعالمــي القائــم علــى النــوع االجتماعــي ودعــم
المشــاركة للمــرأة فــي الحيــاة العامــة والمجــال السياســي
بشــكل أكثــر تحديــد ًا.
بينــت نتائــج بعــض الدراســات بــأن التغطيــة اإلعالميــة للرجــل
وأنشــطته تختلــف تمامــ ًا فــي جوهرهــا عــن تلــك المتعلقــة
بالمــرأة وفعاليتهــا ضمــن القطاعــات المختلقــة.
بينــت عــدد مــن الدراســات أن الصــورة النمطيــة للمــرأة االكثــر
حضــور ًا فــي اإلعــام والدرامــا كانــت لألم المتفانيــة المضحية،
ثم المرأة المســتبدة ،ثم ربة المنزل ،ثم الرفيقة والمخلصة.
توصلــت بعــض الدراســات إلــى أن أهــم المعيقــات أمــام
انخــراط النســاء فــي الحيــاة السياســية تمثلــت بمعيقــات
علــى مســتوى المجــاالت االجتماعيــة والثقافيــة واإلعالمية.
أوضحــت بعــض الدراســات بــأن نســبة تمثيــل وحضــور
المــرأة فــي المحتــوى اإلعالمــي األردنــي فيمــا يتعلــق
بموضوعــات :العلــوم والتكنولوجيــا ،واألجهــزة األمنيــة
والقــوات المســلحة ،والعمليــات العســكرية ،تقــارب ال .0%
أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن اإلعــام لــم ينصــف المــرأة
البرلمانيــة وأداءهــا وحــاول غالبــ ًا التركيــز علــى شــخصيتها
وجوانبهــا االجتماعيــة والشــخصية بعيــد ًا عــن الشــؤون
البرلمانيــة أو مناقشــاتها وتســاؤالتها البرلمانيــة.
توصلــت عــدد مــن الدراســات إلــى أن صــــورة المــــرأة فــي
اإلعــام ال تعكـــس الجانـــب الفعلــي والواقعــي لمشــاكل
المــرأة وطموحاتهــا الحقيقيــة.

االتصال ( ، )IPDCمتوفر على الرابط التالي:
[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Amman/
pdf/Gender_in_Media_AR_25062018.pdf], last visited 14 October 2020.

اإلطار العملي والعلمي للدراسة

للمعلومــات المســتخرجة مــن األدوات ومنهجياتهــا علــى
النحــو التالــي:

تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات االثنوغرافيــة النوعيــة
المختلطــة ،والتــي تعتمــد علــى االســتجابات المختلفــة
والمتنوعــة والمقابــات الشــخصية ،بهــدف الوصــول إلــى
نتائــج متعلقــة بأســئلة الدراســة حــول الصــورة النمطيــة
للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام مــن
خــال أســاليب وأدوات صممــت لتحقيــق هــذا الغــرض،
حيــث تــم البــدء فــي هــذه الدراســة منــذ العــام 2019م،
ويتضمــن هــذا الفصــل منهــا وصف ـ ًا تفصي ـاً لمجتمــع وعينــة
الدراســة وطريقــة اختيارهــا ،ومتغيــرات الدراســة ،وأدواتهــا
ومصداقيــة هــذه األدوات واعتماديتهــا ،إضافــة إلــى عــرض
اإلجــراءات التــي اتبعــت لتنفيــذ الدراســة ،والحصــول علــى
البيانــات الالزمــة ،والمعالجــة اإلحصائيــة المســتخدمة فــي
تحليــل هــذه البيانــات.

أداة جلسات العصف الذهني المعمقة:
عمــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن علــى تنظيــم جلســتي
عصــف ذهنــي معمقــة تضــم فئتيــن مســتهدفتين همــا:
الفئــة األولــى :اإلعالميــون واإلعالميــات مــن العامليــن
والعامــات فــي المؤسســات اإلعالميــة المحليــة ،ســيتم
اختيارهــم ضمــن عينــة قصديــة مختــارة مــع مراعــاة تنــوع
المؤسســات اإلعالميــة بيــن مؤسســات حكوميــة وأخــرى
مســتقلة ،إضافــة إلــى مراعــاة التــوازن والتوزيــع الجنــدري.

مقدمة

وينبغــي القــول أن هــذه الدراســة تتميــز بالعمــل علــى
تغطيــة جوانــب عديــدة تتقاطــع فيمــا بينهــا بشــكل أو بآخــر.
فعلــى ســبيل المثــال؛ تتميــز هــذه الدراســة بكونهــا تبحــث
فــي قضيــة الصــورة النمطيــة للمــرأة فــي وســائل اإلعــام،
وعلــى وجــه الخصــوص تنميــط صــورة المــرأة فــي مجــال
المشــاركة السياســية  -إن وجــدت  ،-بمعنــى أننــا وضمن هذه
الدراســة ال نقــوم باســتعراض الصــورة الســائدة وحســب ،بــل
نســعى إلــى معرفــة األســباب واقتــراح توصيــات وحلــول مــن
شــأنها أن تســاهم فــي معالجــة هــذا النــوع مــن التنميــط
اإلعالمــي.
وقــد تضمــن اإلطــار العملــي والعلمــي للدراســة علــى أربعــة
أدوات للبحــث وجمــع مــا أمكــن مــن مؤشــرات ومعلومــات،
وذلــك بمــا يتناســب مــع أهــداف الدراســة وفرضيتهــا
وأســئلتها ومحاورهــا ،فكانــت األداة األولــى تنظيــم جلســات
عصــف ذهنــي ألكثــر الفئــات المســتفيدة مــن موضــوع
الدراســة ،وهــي فئــة اإلعالمييــن واإلعالميــات ،وفئــة أصحــاب
المصلحــة مــن سياســيين وسياســيات وناشــطات فــي العمــل
النقابــي أو الحزبــي وعمومــ ًا بالسياســي ،وبنــي علــى
نتائــج العصــف الذهنــي أســئلة واستفســارات وقعــت فــي
أداة أخــرى وهــي اســتطالع استكشــافي لــرأي الصحفييــن
فــي موضــوع الدراســة بكافــة محاورهــا ،وأيضــ ًا اللقــاءات
المعمقــة مــع أصحــاب المصلحــة بعــد عــرض أبــرز مــا توصلــت
إليــه الدراســة مــن نتائــج ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:
المنهجية العلمية وأدوات الدراسة
لتحقيــق الغايــة مــن الدراســة وأهدافهــا؛ وبعــد االطــاع
علــى المعلومــات والمعطيــات الســابقة لمســألة تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية فــي وســائل اإلعــام ،اســتقر
رأي الباحثيــن والمشــرفين علــى وضــع األدوات المناســبة
للبحــث فــي أربعــة محــاور أساســية لمثــل هــذا النــوع مــن
التنميــط اإلعالمــي ،حيــث وضعــت كذلــك  3أدوات للبحــث،
وذلــك باالعتمــاد علــى منهــج التحليــل الكمــي والنوعــي

الفئــة الثانيــة :أصحــاب المصلحــة؛ وهــي الفئــة ذات
العالقــة المباشــرة بقضيــة المشــاركة السياســية بشــكل
عــام ،مــع مراعــاة التعمــق فــي االستفســارات المتعلقــة
بمســألة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام
المحليــة بشــكل خــاص ،وســتضم هــذه الفئــة حزبييــن /ات،
ونقابييــن /ات ،وأصحــاب الخبــرة والمتابعــة واالطــاع فــي
مجــال الجنــدر وحقــوق اإلنســان والنشــطاء فــي مؤسســات
المجتمــع المدنــي والعمــل المدنــي العــام ضمــن عينــة
قصديــة مختــارة.
وتــم تصميــم خطــة تكامليــة تراعــي توافــق االستفســارات
التــي ســتطرحها جلســتي العصــف الذهنــي المعمقــة بيــن
الفئتيــن المســتهدفتين ،حيــث وضعــت استفســارات خاصــة
بفئــة اإلعالمييــن واإلعالميــات ،وأخــرى خاصــة بأصحــاب
المصلحــة ،بينمــا وضعــت استفســارات مماثلــة لــكال الفئتيــن
تتضمــن قواســم مشــتركة بينهمــا للخــروج بأفضــل النتائــج
والمقارنــات طبقــ ًا لمتطلبــات وأدوات الدراســة وأســئلتها
االفتراضيــة ،وتــم وضــع عناويــن رئيســة لــكل جلســة مــن
الجلســتين ،فــي الوقــت الــذي وضعــت فيــه أربعــة محــاور
وبعناويــن موحــدة لــكال الجلســتين ،مــع ضــرورة التنبيــه إلــى
أن عناويــن المحــاور تعكــس عناويــن األقســام الموزعــة فــي
اســتمارة اســتطالع رأي الصحفييــن التــي نعــرض منهجيتهــا
الحقــاً ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
1.1المحور األول :المعارف والمهارات والمفاهيم؛
2.2المحور الثاني :المواقف واالنطباعات؛
3.3المحــور الثالــث :مســألة المشــاركة السياســية للمــرأة
لــدى مؤسســات اإلعــام وسياســات التحريــر؛
4.4المحــور الرابــع :اإلعــام ومــا يتعلــق بالمشــاركة
السياســية بشــكل عــام ،والمشــاركة السياســية للمــرأة
بشــكل خــاص فــي التشــريعات المحليــة.
الهدف من جلسات العصف الذهني:
االستفســارات التــي تشــملها جلســتي العصــف المعمقــة
تــم اســتخالصها واســتنباطها مــن اســتمارة اســتطالع
رأي الصحفييــن /ات بهــدف جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن
المعلومــات إلعدادهــا وتجهيزهــا لكــي توضــع فــي الدراســة
بهــدف إثرائهــا وإغنائهــا ومقارنتهــا بمــا تطابــق منهــا مــع
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إجابــات واستفســارات اســتطالع رأي الصحفييــن واللقــاءات
المعمقــة مــع الخبــراء مــن اإلعالمييــن وأصحــاب المصلحــة،
وأمــا الهــدف العــام فهــو اســتقراء حجــم اإلشــكاليات
المتعلقــة بتنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام مــن حيــث
المشــاركة السياســية ،ومــا هــو المتوقــع لهــذه اإلشــكاليات
مســتقبالً ،وكيــف يمكــن مواجهتهــا ،والحــد منهــا.
أســئلة واستفســارات جلســة العصــف الذهنــي األولــى
المخصصــة لفئــة اإلعالمييــن واإلعالميــات:
بلغ عدد أســئلة واستفســارات الجلســة األولى في محاورها
األربعــة علــى  29ســؤاالً واستفســار ًا ،نوقــش غالبيتها بشــكل
مدمــج ،وجــاءت موزعــة علــى محــاور الجلســة األربعــة علــى
النحــو التالي:
المحور األول :المعارف والمهارات والمفاهيم
•هــل يعــرف الصحفيــون والصحفيــات معنــى ودالالت
مصطلــح «الجنــدر» وكيــف يفهمونــه؟.
•إذا كان البعــض يعــرف ويــدرك معنــاه ،فهــل ينعكــس
هــذا الفهــم علــى عملهــم فــي قضايــا المــرأة؟.
•إذا كان اإلعالميــون فــي الغالــب ال يعكســون
فهمهــم بـــ «الجنــدر» فــي عملهــم اإلعالمــي ،فمــا
هــي األســباب والعوائــق التــي تحــول دون ذلــك؟.
•هــل توافــق علــى وجــود تنميــط إعالمــي للمشــاركة
السياســية للمــرأة؟.
•إذا كنــت توافــق علــى أن هنــاك تنميطــ ًا إعالميــ ًا
للمشــاركة السياســية للمــرأة؛ فمــا هــي أبــرز أشــكال
هــذا التنميــط؟.
•مــا هــي أســباب هــذا التنميــط؟ ،هــل هــي :عــدم
استقاللية وسائل اإلعالم عــدم وجــود معــارف
كافيــة عنــد اإلعالمييــن ،ال يتمتــع الصحفيــون بمهــارات
تســاعدهم فــي عملهــم ،ال توجــد ثقافــة حقوقيــة
وقانونيــة ،وانعــكاس التربيــة ومنظومــة التعليــم
والمفاهيــم الدينيــة واالجتماعيــة علــى عملهــم
اإلعالمــي.
•هــل يتلقــى الصحفيــون والصحفيــات تدريبــات
متخصصــة لتطويــر مهاراتهــم وإكســاب معارفهــم
لتغطيــة المشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل خــاص،
وتحقيــق مبــدأ التــوازن فــي التغطيــة اإلعالميــة بيــن
الرجــل والمــرأة بشــكل عــام؟ ،هــل توفــر المؤسســات
اإلعالميــة هــذا النــوع مــن التدريــب؟.
•هــل تتوفــر فــي مؤسســات اإلعــام أو غــرف األخبــار
مدونــات ســلوك أو توجيهــات واضحــة مــن شــأنها
تجــاوز التنميــط اإلعالمــي للمشــاركة السياســية
للمــرأة؟
المحور الثاني :المواقف واالنطباعات
•هــل تعتقــد أن التنميــط اإلعالمــي لمشــاركة المــرأة
فــي السياســة أمــر شــائع فــي اإلعــام األردنــي؟،
وإلــى أي درجــة؟.
•إذا كان التنميــط اإلعالمــي للمشــاركة السياســية
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للمــرأة شــائعاً؛ فــي أي المؤسســات اإلعالميــة يبــدو
أكثــر شــيوعاً ،اإلعــام الحكومــي ،أم المســتقل؟،
وهــل هــو شــائع أكثــر فــي الصحافــة المطبوعــة ،أم
اإللكترونيــة ،أم اإلعــام المرئــي والمســموع؟.
•هــل التنميــط اإلعالمــي لمشــاركة المــرأة السياســية
شــائع فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي؟ ،وإذا كان
شــائع ًا فــي هــذه المواقــع فهــل شــيوعه أكثــر مــن
وســائل اإلعــام التقليديــة؟ ،وإلــى أي درجــة؟.
•هــل يؤثــر التنميــط اإلعالمــي علــى فــرص المــرأة فــي
المشــاركة السياســية؟.
•إذا كنــت تعتقــد أن التنميــط اإلعالمــي يؤثــر على فرص
المــرأة فــي المشــاركة السياســية؛ فمــا الــذي يمكــن
لإلعــام أن يقدمــه كدعــم للمشــاركة السياســية
للمــرأة؟.
•هــل تعتقــد أن المــرأة تحتــاج للتدريــب علــى التعامــل
مــع وســائل اإلعــام إلبــراز مشــاركتها السياســية؟.
•هــل تعتقــد أن عــدم قــدرة المــرأة علــى أن تكــون
صانعــة للقــرار السياســي يســاهم فــي تنميــط
صورتهــا فــي اإلعــام؟.
•هــل تعتقــد أن هناك تنميط ًا إعالمي ًا للرجل السياســي،
وإلــى أي درجــة هــذا التنميــط؟ ،وهــل يفــوق التنميــط
اإلعالمــي للمرأة السياســية؟ ولماذا؟.
•هــل هنــاك أي اختالفــات قائمــة بيــن الجنســين فــي
الســلوك السياســي تؤثــر علــى تغطيتــك اإلعالميــة؟.
•هــل يتــم تصويــر المرأة السياســية بشــكل كاف كخبيرة
مقارنــة مع الرجل السياســي؟.
•هــل التنميــط العــام أو التنميــط لصــورة المــرأة
والرجــل فــي وســائل اإلعــام بســبب تأثيــر المجتمــع
ـاء لــه؟ ،أم أن وســائل اإلعــام مــن يــروج ويرســخ
وإرضـ ً
هــذه الصــورة فــي أذهــان المجتمــع؟ ،أم أن االثنيــن
معــا يشــاركان فــي هــذا التنميــط بنســبة متســاوية أم
متفاوتــة؟.
•كيــف يمكــن لمدونــات الســلوك أن تنجــح فــي معالجــة
وتجــاوز التنميــط اإلعالمــي للمشــاركة السياســية
للمــرأة؟.
•كيــف تؤثــر التغطيــات االعالميــة علــى فــرص المــرأة
المرشــحة فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة
والمركزيــة ..الــخ؟.
•هــل هنــاك وعــي لــدى الصحفييــن بضــرورة وجــود
مدونــات ســلوك أو تعميمــات تهــدف إلــى مراعــاة
المنظــور الجنســاني فــي تغطيــة المشــاركة
السياســية للرجــل والمــرأة؟
المحــور الثالــث :مســألة المشــاركة السياســية للمــرأة لــدى
مؤسســات اإلعــام وسياســات التحريــر (نظــرة اإلعالمييــن
وخبــراء اإلعــام)
•هــل نحتاج لمدونة ســلوك وطنيــة اردنية تراعي منظور
النوع االجتماعي لجميع المؤسسات االعالمية لتحقيق
التوازن والمســاواة في تغطية المرأة إعالميا ،وضمان
تكافــؤ حضورهــا مع الرجل فــي اإلعالم؟.

•هــل لــدى المؤسســة االعالميــة «ســتايل بــوك»
لتحديــد المفاهيــم الخاصــة بتغطيــة النــوع االجتماعي
«الجنــدر» وتحديــدا المشــاركة السياســية للمــرأة.
•هــل يوجــد لــدى المؤسســة االعالميــة إعالميــون
متخصصــون فــي تغطيــة المشــاركة السياســية
للمــرأة؟.
•هــل تراعــي إدارة التحريــر فــي المؤسســة االعالميــة
مســألة التــوازن بيــن المــرأة والرجــل التغطيــة التــي
لهــا عالقــة مباشــرة بالمشــاركة السياســية؟.
•هــل تراعــي سياســات التحريــر فــي مؤسســات اإلعــام
تغطيــة المــواد ذات الصلــة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ()CEDAW؟.
المحور الرابع :التشريعات
•هــل توجــد تشــريعات وقوانيــن تــؤدي إلــى التمييــز
ضــد المــرأة؟.
•هــل تؤثــر هــذه القوانين على الصحفييــن والصحفيات
عند تغطيتهم للمشــاركة السياســية للمرأة؟.
أســئلة واستفســارات جلســة العصــف الذهنــي الثانيــة
المخصصــة لفئــة أصحــاب المصلحــة:
تضمنــت جلســة النقــاش الثانيــة علــى  15استفســار ًا رئيســي ًا
مــن ضمنهــا بعــض االستفســارات الفرعيــة ،وذلــك علــى
النحــو التالــي:
•كيــف تقيــم دور اإلعــام فــي التعامــل مــع المشــاركة
السياســية للمــرأة؟ ،هــل هــو دور إيجابــي داعــم ..أم
دور ســلبي تنميطــي؟ ،ســلبي ًا كان أم إيجابيــاً ..قــدم
تفاصيــل عــن هــذا الــدور؟؛ تحديــدا:
•كيــف يصــور اإلعــام المــرأة السياســية ،وكيــف يصــور
الرجــل السياســي؟.
•هل يوجد اختالف في التغطية ،وكيف؟.
•هــل يتــم التركيــز علــى الصفــات الشــخصية للمــرأة
مثــل شــكلها ،عمرهــا ،أو يتــم التركيــز علــى التقليــل
مــن مهاراتهــا وقدراتهــا؟ ومــاذا غيــر ذلــك؟ ،أم ال
يوجــد اختــاف وأن كليهمــا معــرض للنقــد والتمحيــص
نظــرا لوجودهمــا فــي مواقــع اتخــاذ القــرار؟.
•برأيكــم؛ مــا هــي أشــكال تنميــط اإلعــام للمشــاركة
السياســية للمــرأة؟ (مــع التركيــز علــى صــورة الرجــل
السياســي والمــرأة السياســية).
•إذا كان اإلعــام يلعــب دور ًا ســلبي ًا فــي تنميــط
مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية ،فمــا هــي
أســباب ذلــك:
•ضعف في المعرفة.
•ضعف في المهارات.
•التأثر من المواقف االجتماعية والدينية.
•نهج سياسي للدولة.
•أسباب أخرى؛ ما هي؟.
•مــن يتحمــل مســؤولية ضعــف إظهــار المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ،هــل هــو اإلعــام؟
المــرأة نفســها؟ ،الثقافــة؟ ،المجتمــع؟ ،الدولــة؟؛

وكيــف؟.
•هــل مطلــوب مــن اإلعــام أن يكــون لــه دور فــي دعــم
المشــاركة السياســية للمــرأة؟ ،وإذا كان لــه هــذا
الــدور ،فـــ كيــف؟.
•مــا هــو أكثــر عامــل يســهم فــي تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام؟.
•إلــى أي درجــة يلعــب الرجــال دور ًا فــي تنميــط
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل اإلعــام؟.
•إلــى أي درجــة تلعــب (الدولــة) دور ًا فــي تنميــط
المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام؟.
•إلــى أي درجــة تلعــب الثقافــة (القيــم والعــادات) فــي
تنميــط المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام؟.
•هــل قــام األحــزاب ،البرلمــان ،النقابــات بــأي تقييــم
أو رصــد لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
وســائل اإلعــام؟.
•هــل تســاهم التشــريعات بصفــة عامــة فــي تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي وســائل
اإلعــام؟.
•هــل توجــد نصــوص تشــريعية تســاءل عــن التمييــز
الجنــدري ضــد النســاء؟ ،ومــن بينهــا التمييــز فــي
وســائل اإلعــام؟.
•مــا هــي الخطــوات المطلوبــة ـ مــن أصحــاب المصلحــة
ـ لتغييــر الصــورة النمطيــة للمشــاركة السياســية
للمــرأة فــي وســائل اإلعــام؟.
•هــل يمكــن وضــع محــددات فــي التشــريعات اإلعالميــة
تحــد أو تمنــع مــن تنميــط المشــاركة السياســية للمــرأة
فــي وســائل اإلعــام؟ ،نرجــو تقديــم أمثلــة لهــذه
المقترحــات القانونيــة؟.
•هــل يمكــن ـ ألصحــاب المصلحــة ـ تطويــر مدونة ســلوك
 /سياســات تحريريــة بالشــراكة مــع إدارات وســائل
اإلعــام تحــد و /أو تمنــع تنميــط المشــاركة السياســية
للنســاء فــي وســائل اإلعــام؟ .وهــل هــي كافيــة
برأيكــم؟.

أداة المقابالت المعمقة:
لغايــات هــذه الدراســة تــم بنــاء (مقيــاس) خــاص بــأداة
المقابلــة المعمقــة ،والمتعلقــة بتنفيــذ مقابــات مــع عــدد
مــن أصحــاب المصلحــة وصنــاع القــرار ،وذلــك وفقـ ًا الســتمارة
أســئلة ممنهجــة تــم تصميمهــا لتحقيــق هــذه الغايــة،
اشــتملت علــى عــدد مــن األســئلة المفتوحــة والتــي تحــاول
اإلجابــة علــى التالــي:
•أبــرز األســباب الكامنــة وراء التنميــط الحاصــل فــي
اإلعــام بقضيــة المشــاركة السياســية للنســاء فــي
األردن؛
•اقتــراح بعــض الطــرق واآلليــات التــي مــن شــأنها ان
تدعــم قضيــة مشــاركة المــرأة السياســية.
•التركيــز علــى التدريــب االفضــل الــذي تحتاجــه المــرأة
لتحســين حضــور مشــاركتها السياســية فــي اإلعــام
مــن خــال األســئلة التاليــة:
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•كيــف ومتــى وايــن يمكــن ان تكــون المشــاركة
السياســية للمــرأة أكثــر تأثيــرا فــي االعــام؟؛
•مــن المســؤول عــن تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي االعــام؛
•إلــى اي مــدى تتحمــل المــرأة المســؤولية عــن ضعــف
تمثيلهــا فــي وســائل االعــام؛
•كيــف تؤثــر ثقافــة المجتمــع «الذكــوري» فــي التحيــز
االعالمــي ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
االعــام؟؛
•مــا هــي أبــرز المشــكالت التــي تواجــه المــرأة مــع
اإلعــام؟.
استطالع رأي الصحفيين:
تضمنت خطة ومنهجية االستطالع وعينته على التالي:
أهداف االستطالع:
يهدف هذا االستطالع إلى:
•البحــث فــي معــارف الصحفييــن /ات فــي مســائل
الجنــدر بشــكل عــام ،ومهاراتهــم فــي التغطيــة
اإلعالميــة للمشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل خــاص.
•التعــرف علــى مــدى اهتمــام المؤسســات اإلعالميــة
فــي تدريــب الصحفييــن /ات وصقــل مهاراتهــم
للتغطيــة اإلعالميــة المتوازنــة والعادلــة بيــن المــرأة
والرجــل،خاصــةمــنحيــثالمشــاركةالسياســيةللمــرأة.
•التعــرف علــى مــدى اهتمــام سياســات التحريــر
وغــرف األخبــار فــي المؤسســات اإلعالميــة علــى
توعيــة الصحفييــن بمراعــاة المســاواة الجندريــة
فــي التغطيــات اإلعالميــة ،ومــدى االهتمــام بنشــر
مدونــات الســلوك أو أيــة مبــادئ ومعاييــر توجيهيــة
خاصــة بالمســاواة بشــكل عــام ،والتغطيــة اإلعالميــة
للمشــاركة السياســية بشــكل خــاص.
•التعــرف علــى انطباعــات الصحفييــن واعتقاداتهــم
فيمــا يتعلــق بالتغطيــات اإلعالميــة للمشــاركة
السياســية للمــرأة ،ســواء مــن الجانــب المهنــي ،أو
مــن جانــب سياســات التحريــر ومؤسســات اإلعــام
ا لمحليــة .
•التعــرف علــى مــدى معرفــة الصحفييــن /ات
بالتشــريعات المتعلقــة بمنــع التمييــز الجنــدري أو
الحــد منهــا فــي وســائل اإلعــام.
الغرض من استطالع الرأي:
يهــدف االســتطالع بمكوناتــه الموزعــة علــى  4أقســام إلــى
التعــرف علــى مــا يلــي:
1.1التعــرف علــى مســتوى ثقافــة ومعــارف الصحفييــن/
ات فيمــا يتعلــق بقضايــا الجنــدر والمســاواة بيــن
الرجــل والمــرأة بشــكل عــام.
2.2التعــرف علــى مســتوى ثقافــة الصحفييــن /ات
ومعارفهــم بأشــكال التنميــط والصــور النمطيــة فــي
اإلعــام.
3.3التعــرف علــى مســتوى ثقافــة الصحفييــن /ات
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ومعارفهــم بمدونــات الســلوك المهنــي المتعلقــة
بمنــع التمييــز الجنــدري فــي التغطيــات اإلعالميــة.
4.4التعــرف علــى مــدى معــارف الصحفييــن /ات
باألطــر والمبــادئ التوجيهيــة والمعاييــر المهنيــة
المتعلقــة بتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فيمــا
يتعلــق بالمشــاركة السياســية بشــكل خــاص ،والتنميــط
االجتماعــي بيــن المــرأة والرجــل بشــكل عــام.
5.5التعــرف علــى مــدى اهتمــام المؤسســات اإلعالميــة
فــي تدريــب وتقديــم اإلرشــادات للصحفييــن /ات
وتطويــر مهاراتهــم فيمــا يتعلــق بالمســاواة وعــدم
التمييــز و /أو االنحيــاز فــي الجنــس بين المــرأة والرجل
فــي تغطياتهــم اإلعالميــة.
6.6التعــرف علــى مــدى اهتمــام المؤسســات اإلعالميــة
بمراعــاة السياســات التحريريــة التــي من شــأنها إدماج
معاييــر حقــوق اإلنســان فــي التغطيــات الصحفيــة.
7.7التعــرف علــى مــدى اهتمــام المؤسســات اإلعالميــة
بتوفيــر صحفييــن /ات متخصصيــن فــي تغطيــة قضايــا
وشــؤون المــرأة بشــكل عــام ،ومشــاركة المــرأة فــي
الحيــاة السياســية بشــكل خــاص.
8.8التعــرف علــى انطباعــات الصحفييــن وتصوراتهــم عــن
العمــل اإلعالمــي محلي ـ ًا فــي النواحــي التاليــة:
•مــدى تجنــب الصحفييــن فــي تقديــم صــورة
نمطيــة للنســاء فــي المجتمــع.
•مــدى تجنــب الصحفييــن تكريــس التمييــز علــى
أســاس الجنــس فــي تغطياتهــم وتقاريرهــم
الصحفيــة.
•كيفيــة تصويــر السياســيين مــن الذكــور واإلنــاث
فــي وســائل اإلعــام خــال الحمــات االنتخابيــة.
•تأثيــر التغطيــات اإلعالميــة خــال االنتخابــات
علــى تمثيــل النــوع االجتماعــي ،ودرجــة هــذا
التأثيــر إن وجــد.
•مــدى اهتمــام وســائل اإلعــام بحــق المــرأة
فــي تغطيــة إعالميــة متســاوية مــع الرجــل،
وعلــى أي درجــة يبلــغ هــذا االهتمــام إن وجــد.
9.9التعــرف علــى األســباب التــي تحــد وتمنــع اإلعــام
األردنــي مــن دعــم المشــاركة السياســية للمــرأة.
1010التعــرف علــى أســباب تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام.
1111التعــرف علــى أســباب عــدم المســاواة بيــن الجنســين
فــي التغطيــة اإلعالميــة للمرشــحات فــي فتــرات
االنتخابــات.
1212التعــرف علــى اعتقــادات الصحفييــن /ات فــي
المجــاالت التــي يمكــن للمــرأة أن تحقــق مــن خاللهــا
حضــور ًا أوســع فــي وســائل اإلعــام.
1313التعــرف علــى اعتقــادات الصحفييــن /ات مــن حيــث
مشــاركة المــرأة األردنيــة فــي الحيــاة السياســية
بشــكل فعــال ،وإلــى أي درجــة تكمــن األهميــة فــي
مشــاركتها.
1414التعــرف علــى ميــول الصحفييــن /ات فــي انتخــاب
المرشــحات لمجلــس النــواب.

1515التعــرف علــى مــدى تأييــد الصحفييــن /ات أو عــدم
تأييدهــم لتولــي المــرأة للمناصــب السياســية علــى
مختلــف أشــكالها وأنواعهــا.
1616التعــرف علــى اعتقــادات الصحفييــن بشــأن التغطيــة
اإلعالميــة للمشــاركة السياســية للمــرأة مــن حيــث
التالــي:
•التمييــز مــن حيــث (حجــم التغطيــة اإلعالميــة)
ضــد المشــاركة السياســية للمــرأة لصالــح الرجــل.
•مســتوى دعــم المجتمــع المحلــي للمشــاركة
السياســية للمــرأة فــي صناعــة القــرار
ا لسيا ســي .
•حاجــة المــرأة للتدريــب علــى ممارســة العمــل
السياســي لتعزيــز مشــاركتها فــي الحيــاة
السياســية.
•نجــاح المــرأة فــي تحقيــق مشــاركة سياســية
فعالــة لهــا بالعمــل العــام.
•مســتوى عدالــة تمثيــل المســارة السياســية
للمــرأة فــي الحكومــات ومجلــس األمــة.
•الحاجــة إلــى تعديــل قانــون االنتخــاب لضمــان
مشــاركة وتمثيــل سياســي متكافــئ وعــادل
للمــرأة فــي مجلــس النــواب.
•الحاجــة إلــى تعديــل نظــام الخدمــة المدنيــة
بمــا يضمــن التمثيــل العــادل للنســاء بالمواقــع
القياديــة فــي المؤسســات العامــة.
•وجــوب التــزام رؤســاء الحكومــات بزيــادة تمثيــل
النســاء فــي مجلــس الــوزراء ليصبــح متكافئــ ًا
مــع الرجــال.
1717مدى معارف واعتقادات الصحفيين /ات من حيث:
•وجود تشريعات تحد أو تمنع التمييز الجندري.
•وجــود تشــريعات إعالميــة تلــزم وســائل اإلعــام
باالمتنــاع عــن التمييــز الجنــدري.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن حوالــي  1234صحفيـ ًا وإعالميـاً،
حيــث اشــتمل اإلطــار علــى الصحفييــن واإلعالمييــن األعضــاء
فــي ســجل نقابــة الصحفييــن ،باإلضافــة إلــى كشــوف مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن.
أعتمــد فــي تصميــم عينــة الدراســة أســلوب العينــة القصديــة
المنتظمــة وبمســتوى ثقــة  95%وخطــأ معيــاري مقــداره
 ،5.47%حيــث تــم تقســيم الصحفييــن واإلعالمييــن إلــى فئتين
وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم فــي كل فئــة.
كمــا تــم توزيــع الصحفييــن والصحفيــات فــي كل فئــة حســب
الجنــس وباألســلوب المتناســب مــع الحجــم أيضـاً ،حيــث بلغــت
نســبة الصحفييــن واإلعالمييــن الذكــور  78.8%فــي حيــن
بلغــت نســبة الصحفيــات واإلعالميــات العامــات فــي اإلطــار
.21.2%
وقصــدت الدراســة اختيــار الحــد األدنــى من التوزيع التناســبي
( 70%مقابــل  ،)30%موزعيــن علــى حجــم عينــة الدراســة

وهــي  100صحفــي وصحفيــة ،بحيــث تبلــغ نســبة الصحفييــن
الذكــور  ،70%مقابــل نســبة الصحفيــات اإلنــاث .30%
كذلــك تمــت مراعــاة توزيــع عينــة الدراســة علــى القطاعيــن
الخــاص والعــام ،حيــث تــم اختيــار  70%مــن الصحفييــن
العامليــن فــي القطــاع الحكومــي ،مقابــل  30%مــن
الصحفيــات العامــات بنفــس القطــاع ،وتــم توزيــع العينــة
بنفــس الطريقــة علــى مجتمــع الصحفييــن والصحفيــات
العامليــن فــي القطــاع الخــاص ،وذلــك حســب اآلتــي:
الفئــة األولــى :وتشــمل الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن
فــي القطــاع الحكومــي وبلــغ عددهــم  348صحفيــ ًا
وصحفيــة ،وبلغــت نســبتهم فــي اإلطــار العــام للعينــة
 ،28.2%موزعيــن علــى النحــو التالــي:
 274صحفيــ ًا نســبتهم مــن القطــاع الحكومــي ،78.7%
ونســبتهم مــن اإلطــار العــام للعينــة  ،22.2%وبلــغ عددهــم
فــي العينــة القصديــة للقطــاع الحكومي  21صحفي ًا نســبتهم
مــن اإلطــار العــام  ،1.7%ومــن إطــار العينــة القصديــة .21%
وأمــا الصحفيــات اإلنــاث العامــات فــي القطــاع الحكومــي
فقــد بلــغ عددهــن  74صحفيــة ،شــكلت نســبتهن مــن القطــاع
الحكومــي  ،21.3%ومــن اإلطــار العــام  ،6%وبلغ عددهن في
العينــة القصديــة لإلعــام الحكومــي  9صحفيــات نســبتهن
مــن اإلطــار العــام  ،0.7%ومــن إطــار العينــة القصديــة .9%
الفئــة الثانيــة :وتشــمل الصحفييــن واإلعالمييــن العامليــن
فــي القطــاع الخــاص وبلــغ عددهــم  886صحفي ـ ًا وصحفيــة،
وبلغــت فــي اإلطــار العــام  ،71.8%موزعيــن علــى النحــو
التالــي:
 699صحفيـ ًا نســبتهم مــن القطــاع الخــاص  ،78.9%ونســبتهم
مــن اإلطــار العــام للعينــة  ،56.6%وبلــغ عددهــم فــي العينــة
القصديــة للقطــاع الخــاص  49صحفيــ ًا نســبتهم مــن اإلطــار
العــام  ،4%ومــن إطــار العينــة القصديــة .49%
وأمــا الصحفيــات اإلنــاث العامــات فــي القطــاع الخــاص فقــد
بلــغ عددهــن  187صحفيــة ،شــكلت نســبتهن مــن القطــاع
الخــاص  ،21.1%ومــن اإلطــار العــام  ،15%وبلــغ عددهــن فــي
العينــة القصديــة لإلعــام الخــاص  21صحفيــة نســبتهن مــن
اإلطــار العــام  ،1.7%ومــن إطــار العينــة القصديــة .21%
وتوزعــت أســئلة االســتطالع وخالصاتــه علــى  4أقســام
كالتالــي:
•القسم األول :التدريب والمهارات والمعارف.
•القسم الثاني :غرف األخبار وسياسة التحرير.
•القسم الثالث :االنطباعات.
•القسم الرابع :التشريعات.
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جمع البيانات ومعالجتها:
تــم فــي هــذا االســتطالع اســتخدام أســلوب جمــع البيانــات
مــن خــال االتصــال هاتفيــ ًا مــع الصحفييــن العامليــن فــي
القطــاع االعالمــي ،حيــث تــم اختيــار فريــق عمــل مكــون مــن
باحثيــن وباحثــات مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة فــي جمــع
البيانــات وإجــراء المقابــات الهاتفيــة ،وتــم تدريــب الفريــق
وفــق برنامــج تــم التركيــز مــن خاللــه علــى مــا يلــي:
•التعريف بأهمية وأهداف الدراسة
•كيفيــة التعامــل مــع المجيبيــن بعيــد ًا عــن التحيــز وااليحاء
فــي االجابــات لضمــان دقــة وجــودة البيانــات التي ســيتم
جمعها.
•تدريــب فريــق العمــل علــى كافــة المفاهيــم
والمصطلحــات الموجــودة فــي االســتمارة وكيفيــة
طــرح األســئلة والتعامــل معهــا.
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•تخصيــص باحــث ألغــراض التأكــد مــن جــودة البيانــات مــن
حيــث تدقيــق االســتمارات والتأكــد مــن شــمولية اإلجابــات
واتســاقها.
•تبويــب األســئلة ،والتــي غالبــ ًا مــا تشــتمل علــى بنــود
أخــرى فــي بعــض األســئلة.
وتجــدر االشــارة إلــى أنــه تــم إعــداد برنامــج إدخــال للبيانــات
باســتخدام الحزمــة البرامجيــة  ،CSPro 6.3آخذيــن باالعتبــار
التدقيــق علــى البيانــات المدخلــة مــن حيــث تكــرار االســتمارات
المدخلــة ،والتدقيــق علــى المــدى لــكل ســؤال فــي
االســتمارة وبعــض قواعــد المطابقــة مــن حيــث االتســاق
والشــمول ،ثــم تــم تحويــل البيانــات إلــى الحزمــة البرامجيــة
اإلحصائيــة  ،SPSSوذلــك ألغــراض إعــداد الجــداول االحصائيــة
وتحليــل البيانــات واســتخراج النتائــج النهائيــة لالســتطالع.

نموذج استمارة استطالع رأي الصحفيين:
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الرصد اإلعالمي:
الهــادف لوصــف واقــع الظاهــرة المــراد دراســتها بواســطة الرصــد التكــراري
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ّ
للمــادة المدروســة باعتبــاره المنهــج المناســب ألهــداف وعينــة وأســئلة الدراســة ،والتــي تهــدف لمعرفــة كيفيــة تغطيــة
الصحافــة األردنيــة لجوانــب المشــاركة السياســية للمــرأة محليــ ًا فــي األردن ،وذلــك باســتخدام اســتمارة معلومــات خصصــت
لهــذا الغــرض لتطبيــق عناصــر المنهجيــة عليهــا علــى النحــو التالــي:
تحليل المضمون
الكمــي والكيفــي التــي عرفهــا ( )Berelsonبأنهــا «أســلوب البحــث الــذي يهــدف إلــى
تــم اســتخدام أداة تحليــل المضمــون
ّ
الكمــي والموضوعــي والمنهجــي للمحتــوى الظاهــر للرســالة فــي العمليــة االتصاليــة واإلعالميــة» ،ممــا يتيــح
الوصــف
ّ
الطــرق واألســاليب اإلحصائيــة لتصنيــف الفئــات وجدولــة الوحــدات التحليليــة وقياســها والتعبيــر عــن نتائجها
للدراســة اســتخدام ّ
التحيــز ،كمــا اعتمــدت الدراســة ،بنــاء علــى أداة تحليــل
بقيــم عدديــة ،تهــدف للتحقــق مــن الموضوعيــة والتقليــل مــن أخطــاء
ّ
المضمــون ،الفئــات المرتبطــة بشــكل المــواد الصحفيــة المرصــودة (كيــف نشــرت /طريقــة النشــر) ،الســتخالص المعطيــات ،وذلــك
بالنظــر إلــى التالــي:
أدوات التحليل المستخدمة الستخالص النتائج:
ـد بهــا تصنيــف المــادة الصحافيــة المرصــودة ،بمــا ُيوفـ ُـر أساسـ ًا معقــوالً لنقــاش الفرضيــات التــي اســتندت
األداة الكميــةُ :
ويقصـ ُ
إليهــا الدراســة.
ـع المــادة الصحافيــة والتــي وجــدت أعمــال الرصــد أنهــا
األداة النوعيــةُ :
ـد بهــا تنــاول أبــرز الســمات والخصائــص التــي تطبـ ُ
ويقصـ ُ
تحتــوي علــى مضمــون لقضايــا حقــوق اإلنســان محليـاً.
الرصد
المســتخلصة،
والمطالعــة
شــملت عمليــة «الرصــد» فــي هــذا الســياق أعمــال القــراءة
المعطيــات والبيانات ُ
والمتابعــة ،وتنظيــم ُ
ُ
ُ
وتصنيفهــا وتحليلهــا ،علــى أســس منهجيــة ،وفــي إطــار زمنــي ُمحــدد؛ للناتــج الصحافــي واإلعالمــي المنشــور لمجموعــة
ُمختــارة مــن الوســائل اإلعالميــة والصحافيــة فــي األردن ،وذلــك باســتخدام اســتمارة معلومــات توثــق مــا تــم رصــده مــن الفنــون
الصحفيــة التــي تناولــت التغطيــات الصحفيــة المتعلقــة بالمشــاركة السياســية ســواء للمــرأة أو الرجــل ،وذلــك بنــاء علــى مــا
ورد فــي أســئلة وفرضيــات الدراســة بــأن «التنميــط» فــي وســائل اإلعــام قــد يكــون عام ـ ًا ويشــمل المــرأة والرجــل ،وأنــه مــن
الممكــن أن يشــارك ســواء الصحفييــن أو الصحفيــات معــا فــي هــذا التنميــط بنســبة متســاوية أم متفاوتــة ،وأنــه مــن الصعوبــة
دراســة مــا قــد يشــتمل علــى تنميــط لصــورة المــرأة فــي وســائل اإلعــام ،خاصــة مشــاركتها فــي الحيــاة السياســية أو العمــل
السياســي ،دون دراســة األنمــاط التــي يظهــر فيهــا الرجــل كمشــارك فــي العمــل السياســي.
ويقصــد بـ»الرصــد» فــي هــذه الدراســة توثيــق المــواد اإلعالميــة ضمــن عينــة الدراســة التــي تتنــاول المشــاركة السياســية للرجــل
فــي وســائل اإلعــام ،والمنتجــة مــن الصحفييــن ووســائل اإلعــام المحليــة فقــط فتــرة الدراســة.
العينة والحدود الزمانية والمكانية
حــدود العينــة المرصــودة وأســباب اختيارهــا :يتمتــع العمــل اإلعالمــي فــي األردن بوجــود أشــكال متعــددة مــن وســائل اإلعــام
المرئــي والمســموع والمطبــوع واإللكترونــي ،كمــا يتمتــع بوجــود وســائل إعــام حكوميــة وعموميــة ،وأخــرى مســتقلة،
ويتفــرع مــن وســائل اإلعــام المســتقلة وســائل إعــام دينيــة مؤدلجــة.
وفــي هــذه الدراســة ،وبنــاء علــى متطلبــات االلتــزام بشــروط وجوانــب إنجازهــا ،فقــد عمــد الباحثــون علــى اختيــار  3مواقــع
إعالميــة إلكترونيــة ،وصحيفتــان مطبوعتــان ،وقــد تــم اختيارهــا كعينــة قصديــة ( )Purposive Sampleبهــدف إخضاعهــا للدراســة
والتحليــل لتوافــر خصائــص معينــة فيهــا ترتبــط بنمــط المؤسســات اإلعالميــة المرصــودة ،وسياســاتها التحريريــة ،وملكيتهــا،
وجمهورهــا ،باإلضافــة إلــى ســامة وضمانــة العــودة إلــى أرشــيفها اإللكترونــي ،مــع مراعــاة التنــوع بيــن إعــام حكومــي
ومســتقل ،وأيضـ ًا إعــام مجتمعــي وآخــر مؤدلــج ،وأيضـ ًا بنــاء علــى عــدة اعتبــارات علميــة تمــت مراجعتهــا ،ومنهــا اســتطالعات
االنتشــار والتأثيــر لعينــة وســائل اإلعــام المرصــودة ،وذلــك ضمــن االعتبــارات التاليــة:
•االنتشار والتوزيع.
•التأثير والمتابعة.
•التنوع الثقافي وااليديولوجي.
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•التنوع بين اإلعالم المستقل الخاص والحكومي العام.
•إمكانيــة العــودة إلــى أرشــيف العينــة المرصــودة ،وإمكانيــة الوصــول إلــى المــواد المســتهدفة بمــا يتيحــه اإلطــار الزمنــي
للدراســة ومتطلباتهــا ،ولذلــك تــم اســتثناء اإلعــام المرئي والمســموع.
وســائل اإلعــام المرصــودة :شــملت أعمــال الرصــد المــواد الصحافيــة المنشــورة فــي  5وســائل إعالميــة محليــة ،وتــم توزيعهــا
بشــكل تراتبــي علــى مــدار فتــرة الدراســة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
مــن حيــث الملكيــة واالســتقاللية :شــملت العينــة علــى  3مؤسســات إعالميــة مســتقلة هــي :صحيفــة الغــد اليوميــة ،وكالــة
عمــون اإلخباريــة ،وصحيفــة الســبيل اليوميــة ،ومؤسســة إعالميــة تمثــل اإلعــام الرســمي وهــي وكالــة األنبــاء األردنيــة «بتــرا».
مــن حيــث النــوع :شــملت الوســائل اإلعالميــة المرصــودة علــى صحيفتيــن مطبوعتيــن همــا :صحيفــة الــرأي اليوميــة وهــي
صحيفــة تملــك مؤسســة الضمــان االجتماعــي أكثريــة أســهمها وتؤثــر الحكومــة فــي قرارهــا ،وصحيفــة الغــد اليوميــة ،وهــي
صحيفــة يملكهــا القطــاع الخــاص وتتمتــع بهامــش مــن االســتقاللية ،كمــا شــملت علــى رصــد  3مواقــع إلكترونيــة وهــي :موقــع
«عمــون» اإلخبــاري مــن فئــة اإلعــام المســتقل ،وموقــع وكالــة األنبــاء األردنيــة «بتــرا» ،ويقــع ضمــن فئــة اإلعــام الحكومــي،
وأخيــر ًا الموقــع اإللكترونــي لصحيفــة الســبيل ،وهــو أقــرب لإلعــام الحزبــي المؤدلــج.
وتالي ًا التعريف بكل الوسائل اإلعالمية المرصودة مصنفة حسب مليكتها واستقالليتها ،وذلك على النحو التالي:
مؤسسات اإلعالم الحكومية:
•صحيفــة الــرأي  :http://alrai.comتصــدر عــن المؤسســة الصحفيــة األردنيــة ،أصدرتهــا الحكومــة األردنيــة عــام  1971للــرد
علــى الهجمــات اإلعالميــة بعــد حــرب  ،1967وتــم اختيارهــا ضمــن عينــة الدراســة لكونهــا صحيفــة مقربــة مــن التيــار المحافــظ،
شــبه حكوميــة تمثــل وجهــة نظرهــا ،وهــي ذات ملكيــة مختلطــة تهيمــن عليهــا الحكومــة حيــث تمتلــك مؤسســة الضمــان
االجتماعــي غالبيــة أســهمها ،وتعبــر الصحيفــة عــن الــرأي الرســمي فــي سياســاتها التحريريــة وتغطياتهــا اإلخباريــة،
وهــي مــن أكثــر الصحــف األردنيــة توزيع ـ ًا وانتشــار ًا ،وتتمتــع بمــوارد ماليــة جيــدة بســبب حجــم اإلعالنــات التجاريــة الــذي
يتوافــر لهــا.
•وكالــة األنبــاء األردنيــة (بتــرا)  :www.petra.gov.joصــدرت اإلرادة الملكيــة الســامية بإنشــاء وكالــة األنبــاء األردنيــة كدائــرة
مســتقلة مــن دوائــر وزارة اإلعــام بتاريــخ .1969 /16/7
مؤسسات اإلعالم المستقلة:
•صحيفــة الغــد  :https://alghad.comصحيفــة يوميــة مســتقلة تصــدر عــن الشــركة المتحــدة للصحافــة ،صــدر عددهــا األول
فــي األول مــن آب عــام  ،2004تمتلــك أكبــر قاعــدة مشــتركين في المملكة ،تغطي مختلف القطاعــات والمواضيع المحلية
واإلقليميــة والدوليــة .تــم اختيارهــا باعتبارهــا صحيفــة مســتقلة ماليـ ًا وسياســي ًا عــن الحكومــة ،وتم ّثــل التيــار الحداثــي فــي
الصحافــة األردنيــة ذو السياســة المســتقلة .كمــا تمتــاز الصحيفــة بالتنــوع والتعدديــة فــي تغطياتهــا لمختلــف الشــؤون،
إضافــة إلــى عــدم التزامهــا بطــرح سياســي أو أيديولوجــي معيــن.
•موقــع عمــون اإلخبــاري :موقــع إعالمــي مســتقل ،بــدأ انطالقتــه كموقــع إخبــاري مســتقل علــى اإلنترنــت عــام  ،2009وأخــذ
بالتوســع واالنتشــار فــي األردن كواحــدة مــن أوائــل المنافــذ اإلعالميــة المســتقلة علــى شــبكة اإلنترنــت فــي األردن.
مؤسسات اإلعالم المؤدلجة:
•موقــع صحيفــة الســبيل اإللكترونــي  :https://assabeel.netصحيفــة يوميــة ،تصــدر عــن دار الســبيل للصحافــة والنشــر،
صــدر العــدد األول منهــا كصحيفــة أســبوعية فــي  13أكتوبــر  ،1993وانتظمــت فــي الصــدور صبــاح كل ثالثــاء مــا يزيــد علــى
 15عام ـاً .وفــي  10شــباط  2009انضمــت للصحــف اليوميــة لتصبــح الســابعة بينهــا ،وهــي تعبــر فــي سياســتها التحريريــة
وتغطياتهــا ـ رغــم أنهــا مســجلة كشــركة خاصــة ـ اإلعالميــة عــن التيــار اإلســامي فــي األردن والمتمثــل بجماعــة االخــوان
المســلمين وحــزب جبهــة العمــل اإلســامي ،حيــث تتبنــى مواقــف الحــزب والجماعــة فــي األردن ،وقدمــت الصحيفة نفســها
باعتبارهــا صحيفــة حقيقيــة تســعى لنقــل الحــدث بموضوعيــة ومهنيــة .اســتمرت الصحيفــة بالصــدور حتــى نهايــة العــام
 2019ثــم توقفــت عــن الصــدور ألســباب ماليــة ،لكــن موقعهــا اإللكترونــي مســتمر بالنشــر ،حيــث وعلــى مــدار الســنوات
الماضيــة كان للصحيفــة موقــع إلكترونــي إخبــاري مســتقل ،وتــم اختيــار الموقــع اإللكترونــي للصحيفــة باعتبــاره أفضــل
الوســائل اإلعالميــة المؤدلجــة متاحـ ًا مــن حيــث الرصــد واألرشــفة ،كمــا يمثــل الصحافــة الحزبيــة المؤدلجــة (التيار اإلســامي)
والــذي يخاطــب جمهــور محــدد برســائل معينــة.
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من حيث الشخصيات المرصودة:
عمــدت الدراســة علــى رصــد مــا نشــر مــن أخبــار ومعلومــات لشــخصيات سياســية فــي وســائل اإلعــام المحليــة المتوفــرة
فــي منهجيــة الرصــد ،وروعــي فــي ذلــك «الجنــدر» بيــن المــرأة السياســية والرجــل السياســي ،كمــا روعــي التنــوع الوظيفــي
والفكــري واأليديولوجــي للشــخصيات المرصــودة ،وتــم اختيــار  6شــخصيات سياســية بشــكل قصــدي علــى هــذا األســاس،
توزعــت بيــن  3نســاء سياســيات ،يقابلهــن  3رجــال سياســيين ،وأمــا الحــدود الزمانيــة لرصــد الشــخصيات فجــاءت كالتالــي:
أول  15يــوم مــن تولــي الشــخصية المرصــودة منصبــه/ا السياســي ،وآخــر  15يــوم علــى تولــي الشــخصية المرصــودة منصبــه/ا
السياســي.
وأما الشخصيات المرصودة فجاءت على النحو التالي:
الوزيرة جمانة غنيمات مقابل الوزير د .محمد المومني /وزارة اإلعالم؛ وتوزعت فترة الرصد للشخصيتين كالتالي:
الفترة الزمنية

جمانة غنيمات

د .محمد المومني

الفترة األولى

من  14ولغاية 2018 /6/28

من  15ولغاية  30مايو /أيار 2016

الفترة الثانية

من  10/23ولغاية 2019 /11/6

من  1ولغاية 2016 /6/15

النائــب ديمــة طهبــوب مقابــل النائــب صالــح العرموطــي /مجلــس النــواب ،وتوزعــت فتــرة الرصــد للشــخصيتين كالتالــي ،مــع
مراعــاة أن الشــخصيتين مــا يــزاال فــي منصبهــا كنــواب فــي مجلــس النــواب ،وبالتالــي تــم اختيــار آخــر  15يــوم لرصــد مــا نشــر
عنهمــا فــي الفتــرة التــي ســبقت عمليــة البــدء بالرصــد:
الفترة الزمنية

ديمة طهبوب

صالح العرموطي

الفترة األولى

من  7ولغاية 2016 /11/21

من  7ولغاية 2016 /11/21

الفترة الثانية

من  15فبراير ولغاية  1مارس 2020

من  15فبراير ولغاية  1مارس 2020

النائــب وفــاء بنــي مصطفــى مقابــل النائــب مصطفــى ياغــي /مجلــس النــواب ،وجــاءت فتــرة الرصــد للشــخصيتين متماثلــة
للشــخصيتين الســابقتين ديمــة طهبــوب وصالــح العرموطــي ،وذلــك كالتالــي:
الفترة الزمنية

وفاء بني مصطفى

مصطفى ياغي

الفترة األولى

من  7ولغاية 2016 /11/21

من  7ولغاية 2016 /11/21

الفترة الثانية

من  15فبراير ولغاية  1مارس 2020

من  15فبراير ولغاية  1مارس 2020

الحدود المكانية :تقع الحدود المكانية للدراسة في المملكة األردنية الهاشمية.
استمارة الرصد:
لتحقيــق الغايــة مــن الدراســة ولتطبيــق أدواتهــا ،تــم تصميــم اســتمارة معلومــات ترصــد وتجمــع أدوات التحليــل المســتخدمة
(األداة الكميــة ،األداة النوعيــة) ،وذلــك لتطبيقهــا علــى وســائل اإلعــام المرصــودة ضمــن فتــرة إجــراء الدراســة ،وتــم اســتنباط
أقســام اســتمارة الرصــد واستفســاراتها المتفرعــة مــن خــال
خالصــة الدراســات الســابقة ،وأهــداف وأســئلة وفرضيــات الدراســة ومشــكالتها ،وجــاءت موزعــة بعــد وضــع الخانــات المخصصــة
عــن هويــة االســتمارة مــن حيــث رقمهــا ويــوم تاريــخ الرصــد حســب عينــة الرصــد ،وعــدد المــواد المرصــودة علــى أربعــة أقســام
رئيســية بهــدف التحليــل المتســق مــع اســتمارة اســتطالع رأي الصحفييــن واللقــاءات المعمقــة مــع الخبــراء ،ومجموعتــي
العصــف الذهنــي حســب مــا هــو وارد فــي منهجيــة الدراســة ،وذلــك علــى النحــو التالــي ،مــع اإلشــارة إلــى وضــع خاصيــة فئــات
(أخــرى) حســبما تخــرج بــه عمليــة الرصــد.
فئات التحليل
تعــرف فئــات التحليــل بأنهــا «مجموعــة مــن التصنيفــات أو الفصائــل التــي يقــوم الباحــث بإعدادهــا تبعــ ًا لطبيعــة المضمــون
ومحتــواه ،وهــدف التحليــل ،الســتخدامها فــي وصــف هــذا المضمــون ،وتصنيفــه بأعلــى نســبة ممكنــة مــن الموضوعيــة
والشــمول ،بمــا يتيــح إمكانيــة التحليــل ،واســتخراج النتائــج بسالسة(.34حســين )1983،وباالطــاع علــى محتويــات عينــة الدراســة
خــال تغطياتهــا لمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية للمــرأة ،وبالنظــر للدراســات الســابقة واإلطــار النظــري ،قيســت نســبة تواجــد
34
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المــرأة كشــريكة فــي الحيــاة والعمــل السياســي مقارنــة مــع العــدد العــام للمــواد الصحفيــة المنشــورة فــي عينــة الدراســة،
وقورنــت مــع العــدد العــام للمــواد المنشــورة مــن حيــث مشــاركة الرجــل فــي العمــل السياســي خــال فتــرة الدراســة الزمنيــة،
وصنفــت فئــات التحليــل بمــا يحقــق نتائــج الدراســة علــى النحــو التالــي:
أقسام واستفسارات استمارة الرصد:
توزعت استمارة الرصد على  4أقسام رئيسية هي:
القسم األول :خصائص وسمات المضمون والشكل الصحفي :وتضمن هذا القسم على  6أجزاء هي:
•الجزء األول :عدد المواد المرصودة ،وعدد الكلمات الواردة فيها ،وتكرارها في مؤسسات ومواقع إعالمية أخرى.
•الجــزء الثانــي :نــوع المــواد المرصــودة مــن حيــث خصائــص وســمات العمــل الصحفــي والتــي تتضمــن علــى األنمــاط
والفنــون الصحفيــة المســتخدمة فــي الصحافــة األردنيــة ،وهــي :خبــر صحفــي ،صــورة ،قصــة خبريــة ،تقريــر صحفــي،
مقــال ،إعــان تجــاري ،إعــان خدمــة عامــة ،مقابلــة ،كاريكاتــور ،تحقيــق صحفــي ،فيديــو ،إنفوغــراف.
•الجزء الثالث :التوزيع الجندري من حيث محرر المادة الصحفية و /أو كاتبها إن كانت مقاالً.
•الجــزء الرابــع :األقســام التــي وردت فيهــا المــواد المرصــودة؛ وتوزعــت جندريـ ًا أيضـ ًا متضمنــة علــى مختلــف مــا يــرد مــن
مســميات ضمــن أعمــال الصحيفــة المطبوعــة أو الموقــع اإللكترونــي المتعــارف عليــه فــي العمــل اإلعالمــي محليــ ًا
فــي األردن ،مــع إضافــة خاصيــة أقســام (أخــرى) ،وذلــك علــى النحــو التالــي :صفحــة أولــى أو (ســايد رئيســي) ،صفحــة
أخيــرة ،محليــات ،ديــن ،حــوادث ،اقتصــاد ،عربــي ودولــي ،رياضــة ،برلمــان ،تربيــة وتعليــم ،ثقافــة وفنــون ،منوعــات ،مجتمع،
فيديــو ،شــباب وجامعــات ،مقــاالت ،دراســات وتحقيقــات ،أخبــار مصــورة ،مناســبات.
•الجــزء الخامــس :االقتباســات ومصدرهــا؛ ويقصــد بهــا القــوى الفاعلــة فــي المــواد المرصــودة وتوزعــت علــى قســمين؛
األول عــدد الكلمــات المقتبســة مــن الشــخصية المرصــودة ،والثانــي عــدد الكلمــات المقتبســة مــن القــوى الفاعلــة
األخــرى فــي المــواد المرصــودة موزعــة حســب الجنــدر ومصنفــة حســب الجهــة التــي تعمــل لديهــا أو تخصصهــا وجــاءت
كالتالــي :وزارات ومؤسســات حكوميــة ،نقابــات ،نــواب ،وزراء ســابقون ،كتــاب ،وزراء عــرب ،منظمــات مجتمــع مدنــي،
مســتثمرون ورجــال أعمــال ،حزبيــون ،أعيــان ،رئيــس الــوزراء ،مســؤولون عــرب ،مواطنــون ،منظمــات دوليــة وإقليميــة،
مؤسســات شــبه حكوميــة ،أكاديميــون ،حقوقيــون ،دبلوماســيون ،شــخصيات اجتماعيــة ،مؤسســات إعالميــة ،األجهــزة
األمنيــة ،أحــزاب ،نشــطاء ،مؤسســات ومصــادر إعالميــة.
•الجــزء الســادس :موضــوع المــواد المرصــودة وتصنيفاتهــا؛ وجــاءت كالتالــي :اقتصــاد ،التميــز واإلبــداع ،مناســبات وطنيــة،
حــق الحصــول علــى المعلومــات ،السياســة الخارجيــة ،الصحافــة واإلعــام ،شــؤون المــرأة ،أعمــال خيريــة ،الالجئيــن،
أنشــطة حكوميــة ،مناقشــات مجلــس النــواب ،قوانيــن وتشــريعات ،حقــوق اإلنســان ،التطبيــع ،ديــوان الخدمــة المدنيــة،
التربيــة والتعليــم ،تكنولوجيــا المعلومــات ،الســياحة ،وســائل التواصــل االجتماعــي ،الخدمــات العامــة ،األمــن العــام،
قضايــا اجتماعيــة ،االنتخابــات.
القسم الثاني :مؤشرات التنميط في المواد المرصودة؛ وتضمن هذا القسم على  4أجزاء هي:
•الجــزء األول :الصــورة المرصــودة للشــخصية ووصفهــا؛ ويقصــد بهــا إن كانــت المــواد اإلعالميــة المرصــودة تتضمــن علــى
صــورة ،ووصــف هــذه الصــورة ،وســياقات الصــورة مــن حيــث :الشــخصية لوحدهــا ،الشــخصية مــع آخريــن ،تعبيريــة ،صــورة
ليســت للشــخصية.
•الجــزء الثانــي :الصفــات الشــخصية؛ ويقصــد بهــا إن كانــت المــواد المرصــودة تتضمــن علــى وصــف محــدد للشــخصية
المرصــودة مــن حيــث :المظهــر ،الحالــة االجتماعيــة ،العائلــة أو العشــيرة ،العمــر ،العــرق ،األصــل والطفولــة.
•الجــزء الثالــث :الخلفيــة المهنيــة؛ ويقصــد بهــا إن كانــت المــواد المرصــودة تتضمــن علــى وصــف محــدد لمهنــة الشــخصية
المرصــودة ،أو المهــن والمهــارات التــي يمتلكهــا ،ســواء بوصــف إيجابــي أو ســلبي ،إضافــة إلــى ربــط الشــخصية
المرصــودة بانتمائــه إلــى حــزب سياســي معيــن ،أو لديــه أمــاك واســتثمارات يتولــى إدارتهــا ،أو يديــر مؤسســة عامــة أو
شــركة أو مصنــع أو مؤسســة خاصــة.
•الجــزء الرابــع :الصفــات القياديــة؛ ويقصــد بهــا إن كانــت المــواد المرصــودة تتضمــن علــى وصــف للصفــات القياديــة
للشــخصية المرصــودة ،ســواء وردت بشــكل ســلبي أو إيجابــي ،وذلــك مــن حيــث :البراعــة السياســية /االســتراتيجية،
النزاهــة ،مهــارات اتصــال قويــة ،ثابــت /ة ،جديــر /ة بالثقــة ،حاســم ،مؤثــر /متصــل جيــد ًا ،غيــر مؤثــر ،غيــر ُكفــؤ ،فاســد ،ليــس
جديــر ًا بالثقــة.
القســم الثالــث :المحــددات الموضوعيــة والمهنيــة للمــواد المرصــودة؛ ويقصــد بهــا مــا تضمنتــه المــواد المرصــودة مــن
عبــارات أو تحليــات أو إضافــات لهــا عالقــة بمهنيــة العمــل الصحفــي واإلعالمــي وموضوعيتــه ،وقــد وضعــت محــددات إيجابيــة
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وأخــرى ســلبية ،لكــن فرزهــا يظــل مســألة تقديريــة إال إذا تضمنــت المــادة المرصــودة عبــارات أو كلمــات وإضافــات واضحــة تمــس
بمهنيــة العمــل الصحفــي ،وأمــا المحــددات اإليجابيــة فهــي( :متــوازن ،غيــر منحــاز ،محايــد ،نقــد مبــاح ،حــق الــرد ،الدقــة ،احتــرام
الخصوصيــة) ،وأمــا المحــددات الســلبية فهــي( :غيــر متــوازن ،منحــاز ،غيــر محايــد ،نقــد غيــر مبــاح ،تجاهــل حــق الــرد ،عــدم الدقــة،
االعتــداء علــى الخصوصيــة).
صدق وثبات أداة الدراسة:
•الصــدق الظاهــري (صــدق المحكميــن) :فــي ســبيل التأكــد مــن صــدق ثبــات (اســتمارة تحليــل المضمــون) بصورتهــا
األوليــة ،عرضــت علــى ثالثــة محكميــن مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص ،وقامــوا بتحكيــم االســتمارة وإبــداء مقترحاتهــم
ومالحظاتهــم وتوصياتهــم وصــوالً للصيغــة النهائيــة لهــا بمــا يتناســب وأهــداف الدراســة.
•صــدق وثبــات أداة الدراســة (اســتمارة تحليــل المضمــون) :يعــرف الثبــات بأنــه الوصــول إلــى حــدوث توافــق أو تطابــق
للنتائــج التــي توصــل إليهــا أكثــر مــن باحــث باســتخدام فئــات التحليــل ذاتهــا علــى ذات المضمــون .وتــم التأكــد مــن ثبــات
األداة مــن خــال االســتعانة بمحلليــن مســتقلين إثنيــن إلعــادة تحليــل الفئــات بمــا نســبته ( )10%واحتســاب معامــل االتفــاق
بيــن العينتيــن ،علم ـ ًا بــأن معامــل الثبــات المقبــول يفــوق مــا نســبته ( .)80%وقــد اتفــق المحللــون علــى تطابــق النتائــج
دون ظهــور أي اختــاف لعينــة نســبتها  10%مــن النتائــج طبقــت علــى  10استفســارات مــن اســتمارة الرصــد موزعــة علــى
أقســامها الثالثــة ،فــكان عــدد تكــرار االتفــاق  2مقســم ًا علــى  + 2صفــر ( )0وهــو (قيمــة االختــاف إذ لــم يحصــل أي
اختــاف للمحكميــن)  X 100حيــث بلــغ ناتــج معــدل الصدقيــة والثبــات .100%

2 ÷ 2 + 0 X 100 = 100 %
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الملحــق رقــم ( :)2قائمــة بأســماء المشــاركين /ات فــي جلســتي العصــف الذهنــي
والمقابــات المعمقــة
قائمة المشاركين في جلسة العصف الذهني األولى المخصصة لإلعالميين واإلعالميات المنعقدة بتاريخ :22/2/2020
ميسر الجلسة :نضال منصور /الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين
اإلسم

المسمى الوظيفي

الجهة /المؤسسة

1.1عمر الدهامشة

صحفي

وكالة األنباء األردنية /بترا

«2.2هبة الحياة» عبيدات
3.3هالة عاهد
4.4طارق سلطان النواصرة
5.5هديل غبون
6.6نورالدين الخمايسة
7.7عبدالكريم الوحش
8.8رنا الحسيني
9.9خضر المشايخ
1010هبة جوهر
1111سهير جرادات
1212سعد حتر
1313أسامة الرنتيسي
1414د .سوسن غرايبة
1515سوسن زايدة
1616د .أيمن هلسا
1717آالء زيدان
1818وليد حسني
1919محمد غنيم
2020إسالم البطوش

صحفية
محامية وناشطة حقوقية
معد برامج
صحفية
مدير تحرير
مدير تحرير
صحفية
إعالمي
إعالمية
إعالمية
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الملحق رقم ( :)3توثيق المقابالت المعمقة
نــدرج تالي ـ ًا توثيق ـ ًا لجميــع مــا نفــذ مــن لقــاءات معمقــة مــع أصحــاب المصلحــة الخاصيــن لهــذه الدراســة ،تــم ترتيبهــا حســب مــا
تــم إنجــازه مــن لقــاءات متتاليــة أوالً بــأول ،وبطريقــة غيــر قصديــة مــع حفــظ األلقــاب:

ً
رئيسة معهد تضامن النساء /وزير دولة لشؤون اإلعالم سابقا «أسمى خضر»:
ال يبــدي اإلعالميــون اهتمامــا كبيــرا بقضايــا المــرأة وفــي
أحيــان كثيــرة يظهــرون وكأنهــم غيــر معنييــن بالمشــاركة
السياســية للمــرأة ،وال يهتمــون بمــدى النضــج السياســي
الــذي وصلــت اليــه المــرأة االردنيــة ومــدى فعاليتهــا
ومشــاركتها فــي الحيــاة السياســية.

بهــا ،فعلــى ســبيل المثــال ال يــزال مجتمعنــا ينظــر للرجــل بانــه
االقــدر علــى القيــام بالعمــل السياســي والمــرأة بخــاف
ذلــك ولذلــك تجــده ينتخــب الرجــل الــذي ال يملــك ايــة خبــرة
أو كفــاءة ،بالرغــم مــن ان منافســاته مــن النســاء قــد يملكــن
الخبــرة والقــدرة الكافيــة للتفــوق علــى الرجــل.

مــن الواضــح ان ثقافــة المجتمــع هــي التــي تفــرض نفســها
علــى تغطيــة اإلعــام للمشــاركة السياســية للمــرأة وبمــا
ينعكــس علــى تنميــط صورتهــا فــي االعــام ،بحيــث يتــم
تكريــس صــورة المــرأة فــي المنــزل ،بمعنــى التركيــز علــى
دور المــرأة الخدماتــي فــي البيــت ،فيمــا تبقــى صــورة الرجــل
المهيمــن صاحــب القــرارات.

وفــي هــذا اإلطــار دعنــي اعيــدك الــى مجلــس النــواب،
فعضويــة اللجــان االساســية ذات البعــد السياســي
والســيادي ال تضــم الكثيــر مــن النائبــات بخــاف اللجــان ذات
البعــد الخدماتــي التــي تكثــر النســاء فــي عضويتهــا ،هــذه
النتيجــة تعكــس الواقــع تمامــا فحتــى فــي المؤسســة
التشــريعية هنــاك تنميــط وتمييــز ضــد المــرأة.

ويمكننــا هنــا عقــد مقاربــة واضحــة تكشــف لنــا عــن مــدى
تنميــط صــورة المــرأة «الخدماتيــة» ،فقــد حققــت المــرأة
بعــض الحضــور االعالمــي فــي المجالــس البلديــة مــن خــال
عضويتهــا فــي تلــك المجالــس لطبيعــة عمــل هــذه المجالــس
الخدماتيــة ،وبالتالــي ظهــرت المــرأة فــي هــذه المجالــس
فــي اإلعــام بصــورة مــا وهــو مــا يكــرس تنميــط المــرأة فــي
دورهــا الخدماتــي ،لكــن لــم يهتــم اإلعــام كثيــرا فــي تســليط
الضــوء علــى تجربــة المــرأة فــي عضويــة المجالــس المركزيــة
لكونهــا مجالــس ترســم سياســات وهــو مــا ال يتوافــق
والصــورة التنميطيــة للمــرأة فــي المجتمــع وفــي اإلعــام
علــى حــد ســواء.

هنــاك معادلــة مصلحيــة بيــن اإلعــام والمــرأة السياســية
يجــب ان تتــم فــي إطــار تكريــس فهــم اوســع وأفضــل لــدى
االعالمييــن ألدوار المــرأة السياســية واالجتماعيــة ممــا
يــؤدي الــى تجــاوز الفهــم التقليــدي النمطــي لــدور المــرأة
وبالتالــي تجــاوز الثقافــة الذكوريــة الســائدة فــي وســائل
اإلعــام ولــدى االعالمييــن أنفســهم.

االمــر نفســه ينطبــق علــى هــذه الصــورة حيــن تنخــرط المــرأة
فــي الحيــاة العامــة فبالرغــم مــن ان المــرأة تريــد خدمــة
مجتمعهــا وتطويــره وتســعى ألن تكــون شــريكة فــي صنــع
القــرار إال أن ثقافــة المجتمــع ال تســمح لهــا للقيــام بهــذا
الــدور ،ولننظــر بجديــة الــى االنتخابــات النيابيــة علــى ســبيل
المثــال فبالرغــم مــن ان عــدد النســاء الناخبــات ( )52%أكثــر مــن
عــدد الناخبيــن الذكــور فــإن نســبة تمثيلهــن فــي المجالــس
النيابيــة ال تتجــاوز نســبة  ،15%ولــوال الكوتــا لمــا اســتطاعت
المــرأة الوصــول الــى البرلمــان إال بحــاالت اســتثنائية ال تتعــدى
اصابــع اليــد الواحــدة.
إذن اإلعــام لــه دور مهــم فــي مســؤولية تنميــط صــورة
المشــاركة السياســية للمــرأة ،ذلــك أن المجتمــع الذكــوري لــه
دور واضــح وكبيــر فــي هــذا الجانــب ايضــا ،فــا يــزال مجتمعنــا
ينظــر للمــرأة نظــرة ســلبية ،وال يؤمــن بــان المــرأة تســتطيع
القيــام بمهمــات تفــوق المهمــات التــي يقــوم الذكــور

مــن هنــا تبــدو ضــرورة الدعــوة لبنــاء حــوارات ومكاشــفات
صريحــة بيــن الطرفيــن ،ووضــع اســس وبرامــج عمــل لكيفيــة
تحقيــق الشــراكة بيــن جميــع أطــراف القضيــة وهــي المــرأة
واالعــام والحكومــة ،مــن اجــل رفــع الحساســية لــدى
االعالمييــن والحكومــة للنــوع االجتماعــي وقضايــاه وعلــى
قاعــدة ان مشــاركة المــرأة فــي الشــؤون السياســية شــرط
اساســي لتنميــة المجتمــع واالصــاح الديمقراطــي وتحقيــق
قيــم المواطنــة والعدالــة ،آلنهــا مصلحــة وطنيــة عليــا.
ربمــا يتوجــب فــي هــذا الجانــب تدخــل مؤسســات اعالميــة
بإجــراء حــوار جــاد بينهــا وبيــن المنظمــات والحــركات النســائية
لتقريــب اهميــة الــدور االعالمــي للمشــاركة السياســية
للمــرأة قــد يكــون ايجابيــا الــى حــد كبيــر ،فالمــرأة تحتــاج
للتدريــب فــي كيفيــة التعامــل مــع االعــام ،وكيفيــة الظهــور
فيــه وكيفيــة مخاطبــة الــراي العــام ونقــل افكارهــا والتعبيــر
عــن نفســها بــكل وضــوح ضمــن خطــاب اعالمــي واضــح.
واالعــام بالنتيجــة ليــس عــدوا للمــرأة بقــدر مــا هــو حليــف
قوي ومؤثر شــريطة ان تتعرف النســاء على كيفية التعامل
معــه بانفتــاح وشــفافية وبثقــة وبامتــاك المعلومــة بحيــث
تتحــول الــى مصــدر مؤثــر فــي االعــام ،حينهــا ســتجد المــرأة
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لنفســها مكانــا واســعا فــي وســائل اإلعــام تســتطيع مــن
خاللــه التأثيــر فــي الــرأي العــام.
وللحقيقــة فــإن المــرأة عندما تكون فــي المواقع الخدماتية
تكــون معلوماتهــا اقــل بكثيــر مــن معلوماتهــا لــو كانــت فــي
مركــز صنــع القــرار ورســم السياســات أو فــي مواقــع قياديــة
متقدمــة ،ومــن هنــا تبــدو مشــكلة امتــاك المعلومــة فــي
غايــة االهميــة كشــرط لتصبــح المــرأة السياســية مصــدرا
مهمــا لإلعالمييــن فــي نقــل االخبــار وتداولهــا واتاحتهــا
للجمهــور وصــوال الــى التعليــق علــى االحــداث.
إن عــدم تقديــر المــرأة ألهميــة المعلومــات لإلعــام وعــدم
ادراكهــا ألهميــة اإلعــام فــي الوصــول الــى النــاس والــراي
العــام مشــكلة قائمــة عنــد المــرأة االردنيــة الناشــطة
سياســيا فــي العمــل العــام وهــذا مــا يحرمهــا مــن الحضــور
فــي وســائل اإلعــام بمــوازاة ومســاواة الرجــال
هنــاك ايضــا فهــم ملتبــس لــدى المجتمــع الذكــوري بما ذلك
لــدى بعــض االعالمييــن يتمثــل فــي ان تقــدم المــرأة فــي
مشــاركتها السياســية يمثــل اعتــداء منهــا علــى حــق ليــس
لهــا وهــو حــق مطلــق للرجــل ،ومــن هنــا يتــم ابــراز المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي اإلعــام بصــورة الشــخصية الضعيفــة
وال تملــك القــدرة علــى اتخــاذ قــرار.
وفــي هــذا الجانــب تبــرز معضلــة أمــام المــرأة فحيــن تصــرح
بمــا يجــب ان ال يقــال تتعــرض لضغــوط كبيــرة ليســت لديهــا
القــدرة علــى تحملهــا لتصــل الــى عائلتهــا واهلهــا وبيتهــا
بمــا يعنــي تأليــب المجتمع ضدهــا ،بمعنى اســتنفار المجتمع
الذكــوري لمواجهتهــا.
حيــن تكــون المــرأة مطيعــة وتمثــل الــدور التقليــدي لهــا
بــدون صــوت وبــدون ايــة مخالفــات أو معارضــة فــإن اإلعــام

112

يصمــت عنهــا ،لكنهــا إذا اتخــذت مواقــف ال يقبلهــا الرجــل
أو المجتمــع الذكــوري فــإن مشــكلتها تبــدأ مــن هنــا ،وفــي
حــال أخطــأ الرجــل السياســي فــإن اإلعــام يتعامــل مــع هــذا
الخطــأ باعتبــاره خطــأ عاديــا وقــد يتــم التعامــل معــه اعالميــا
باعتبــاره حدثــا عاديــا لكــن إذا اخطــأت المــرأة السياســية فــإن
اإلعــام يوبخهــا ويهاجمهــا بــل ويصــل الحــد بــه إلــى التدخــل
فــي حياتهــا الخاصــة ويصــر علــى إظهارهــا بمظهــر الضعيــف
الــذي ال يملــك القــدرة علــى الــرد أو المناقشــة وهــذا مــن
أخطــر اشــكال تنميــط صــورة المــرأة السياســية فــي اإلعــام.
لقــد مــررت بتجربــة مــن هــذا النــوع عندمــا كنــت وزيــرة
وقمــت بالتصريــح حــول التمويــل األجنبــي واشــتراط ان
مصــدر التمويــل واإلنفــاق معروفــا ،واشــرت فــي حينــه ردا
علــى ســؤال نيابــي الــى ان بعــض موازنــة التمويــل هــو
تمويــل أجنبــي ومنــح اجنبيــة ،وتمــت مهاجمتــي وانتقــادي
الشــخصي ،لكننــي اســتطعت التعايــش مــع هــذه الحالــة
والــرد ،لكــن بالنتيجــة تشــعر بالغبــن لكونــك انثــى.
وهنــاك ظاهــرة تمثــل مشــكلة حقيقيــة إذ لدينــا مــا
يســمى المــرأة ضــد المــرأة ،فكثيــر مــن النســاء فــي مواقــع
المســؤولية يعتقــدن ان ظهــور النســاء فــي وســائل
اإلعــام مجــرد عمــل اســتعراضي ال أكثــر وال أقــل ،ولدينــا
كمــا فــي كل المجتمعــات التنافــس بيــن الرجــال والنســاء،
لكــن تبقــى المنافســة لصالــح الرجــل أكثــر مــن صالــح المــرأة،
وعلينــا االعتــراف بــان لدينــا شــريحة واســعة مــن النســاء ال
ينتخبــن النســاء بســبب ذكوريــة وثقافــة المجتمــع والســلوك
االجتماعــي عامــة الــذي يفــرض نفســه علــى النســاء باعتبــار
ان الرجــل هــو االقــدر علــى تمثيــل المــرأة فــي البرلمــان أو
فــي البلديــة أو فــي لجــان الالمركزيــة وقــس علــى ذلــك
النقابــات واألحــزاب وغيرهــا ،فضــا عــن وجــود نســاء يتبنيــن
الثقافــة الذكوريــة ويدافعــن عنهــا.

وزير اإلعالم األسبق «د .محمد المومني»:
تمثــل الثقافــة االجتماعيــة الســائدة العامــل االول فــي
تنميــط صــور المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام
بشــكل خاصــة وصــورة المــرأة بشــكل عــام ،فاإلعالمــي
بالنتيجــة هــو ابــن مجتمعــه وبيئتــه وبالتالــي يجــد نفســه
منســاقا الــى تلــك البيئــة ومعطياتهــا.
هــذه البيئــة االجتماعيــة تجــد لهــا عــدة معطيــات فــي
االعــام ،وال يوجــد وعــي كافــي لــدى االعالمييــن تجــاه
قضايــا المــرأة والنــوع االجتماعــي ،وبالرغــم مــن توفــر
الــدورات التدريبيــة للعديــد مــن االعالمييــن واالعالميــات اال
ان هــذه الثقافــة الجندريــة ال تــزال ضعيفــة وال تنعكــس علــى
تغطيــات المشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام.
نحــن بحاجــة لــدورات تدريبيــة متخصصــة فــي قضايــا المــرأة
بشــكل عــام ،والمشــاركة السياســية للمــرأة بشــكل خــاص،
فــي الوقــت الــذي ال يــزال فيــه البعــض مــن االعالمييــن ينظــر
نظــرة مجحفــة للمــرأة وقضاياهــا ،ولذلــك نــرى التغطيــة
االعالميــة للرجــل أكثــر واوســع منهــا للمــرأة ،وعلينــا االعتــراف
بانحيــاز اإلعــام للرجــل علــى حســاب المــرأة ،ولذلــك أســباب
منهــا الثقافــة االجتماعيــة العامــة ،وثقافــة االعالمييــن
ومــدى اهتمــام المؤسســات االعالميــة بقضايــا المــرأة ثــم
المــرأة نفســها التــي تتحمــل هــي االخــرى مســؤولية هــذا
التنميــط والتغييــب لهــا فــي االعــام.
واالعالميــون يستســهلون التغطيــة غيــر المهنيــة لقضايــا
المــرأة وأمورهــا ،بــل ويلجــأ البعــض لتضخيــم اخطــاء المــرأة
المنخرطــة فــي العمــل العــام وصــوال الــى تضخيــم االحــداث
واالخطــاء التــي قــد تصــدر عنهــا لكونهــا االقــل قــدرة علــى
المواجهــة والدفــاع عــن نفســها ،وال تســتطيع مواجهــة
االعــام ،بمعنــى ان اخطــاء المــرأة تجــد اهتمامــا في اإلعالم
أكثــر منهــا للرجــل ،بــل وقــد تصــل بعــض التغطيــات اإلعالميــة
ألخطــاء المــرأة الــى التدخــل فــي شــؤون حياتهــا الخاصــة.

ولعــل مــن أســباب تنميــط صــورة المشــاركة السياســية للمرأة
فــي اإلعــام ناتــج عــن عــدم قدرتهــا أو حتــى رغبتهــا فــي
التواصــل المباشــر مــع وســائل اإلعــام المختلفــة ،ألســباب
عديــدة مــن بينهــا ثقافــة المجتمــع الذكوريــة ،وقــدرات
المــرأة الشــخصية نفســها وعــدم امتالكهــا المعلومــة،
وعــدم مبادرتهــا بالتواصــل مــع اإلعــام الــذي يستســهل
التعامــل مــع قوالــب وقوائــم المصــادر الجاهــزة والتــي
تتكــون فــي غالبيتهــا العظمــى مــن الرجــال.
االعالميــون انفســهم بحاجــة لــدورات تدريــب متخصصــة
فــي تغطيــة النــوع االجتماعــي وقضايــا المــرأة بشــكل عــام،
وكذلــك علــى المؤسســات االعالميــة االهتمــام بهــذا الجانــب
مــن حيــث التركيــز علــى إظهــار دور المــرأة ومشــاركتها
السياســية بشــكل ايجابــي دون تمييــز ،بــل وخلــق صحفييــن
واعالمييــن متخصصيــن فــي قضايــا النــوع االجتماعــي
وقضايــا المــرأة ،إذ ال تــزال غالبيــة المؤسســات االعالميــة
االردنيــة تخلــوا مــن هــذه الفئــة مــن االعالمييــن المتخصصيــن
اال القليــل منهــم ونالحــظ ان هــؤالء القلــة اختــاروا التخصــص
فــي تغطيــة قضايــا المــرأة بجهدهــم الشــخصي وليــس
بتوجيــه مــن مؤسســاتهم االعالميــة.
والمــرأة ايضــا بحاجــة الــى التدريــب علــى كيفيــة التعامــل مــع
اإلعــام والتواصــل معــه ،وبنــاء خطــاب أعالمــي واضــح فضــا
عــن توعيتهــا فــي الجوانــب القانونيــة والتشــريعية ،وكيفيــة
امتــاك المــرأة للمعلومــة وتقديمهــا لإلعالمييــن وكيفيــة
مخاطبــة الــرأي العــام والتعبيــر عــن نفســها وقضايــا بوضوح.
المــرأة االردنيــة قطعــت شــوطا فــي العمــل السياســي
والعمــل العــام لكنــه ال ينعكــس فــي اإلعــام بشــكل ايجابــي،
وال يظهــر لنــا ان اإلعــام لديــه اهتمــام فــي تغطيــة قضايــا
المــرأة ومتابعتهــا بشــكل دائــم ،فضــا عــن غيــاب «المصــدر
المــرأة» وهــو امــر يتحمــل مســؤولية غيابــه المــرأة نفســها،
ووســائل اإلعــام علــى اختالفهــا.
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األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة «د .سلمى النمس»:
تعانــي المــرأة مــن حالــة تنميــط عــام لصــورة المــرأة االردنيــة
خاصــة إذا كانــت سياســية أو ناشــطة فــي العمــل العــام أو
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،فاإلعــام يتعامــل معهــا
باعتبارهــا امــرأة قبــل ان تكــون فاعلــة سياســية أو ناشــطة
اجتماعيــة ،ويتــم فــرض صــورة نمطيــة عليهــا مــن قبــل
اإلعــام الــذي يحكــم عليهــا أحيانــا مــن شــكلها وســلوكها
ومكانتهــا االجتماعيــة.
وال اظــن ان اإلعــام فقــط هــو المســؤول عــن هــذه الصــورة
النمطيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام،
فالمجتمــع مســؤول عــن حالــة التنميــط هــذه التــي تنتقــل
بالضــرورة الــى االعالمييــن فهــم بالنتيجــة أبنــاء مجتمعهــم
ويعبــرون عنــه.
علينــا االعتــراف بوجــود اختــاف فــي الكفــاءات والخبــرات
بيــن الرجــال انفســهم وبيــن النســاء ،لكــن الفــرق واضــح فــي
تعامــل اإلعــام التمييــزي بيــن الرجــل والمــرأة ففــي حالــة
تغطيــة الرجــل يتــم منحــه مســاحة اوســع مــن المــرأة واذا
اخطــأ فــإن خطــأه مغفــور ويتعامــل اإلعــام معــه باعتبــاره
حــدث عــادي بخــاف تغطيــة اإلعــام لخطــأ المــرأة الــذي يتــم
توجيهــه نحــو حياتهــا الشــخصية ويتــم اســقاط كل ثقافــة
المجتمــع الســلبية ضــد المــرأة عليهــا ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى
حياتهــا االجتماعيــة والعائليــة والخاصــة ،والمــرأة فــي هــذه
الحــال تتعــرض لمــا يصــل الــى اغتيــال الشــخصية ،وخيــر مثــال
علــى ذلــك مــا يحــدث فــي مجلــس النــواب وتحديــدا فــي
قضيــة مــا بــات يعــرف لألســف بقضيــة «الملوخيــة» التــي
اقــام اإلعــام الدنيــا ولــم يقعدهــا بالرغــم مــن ان القصــة
كلهــا ال تحتــاج لــكل هــذا التعنيــف والتعليقــات علــى الحادثــة،
لكــن ألن مصدرهــا امــرأة حصــل الــذي حصــل.
اضافــة لذلــك فــإن لدينــا مشــكلة االن فــي تعريــف مــن
هــو االعالمــي ومــن هــو الصحفــي ،ومــن هــو االعالمــي
الرســمي واالعالمــي المســتقل ،ولكــن وبالنتيجــة فــإن هــذا
اإلعــام يعمــل علــى تنميــط أكثــر لصــورة المــرأة بشــكل عــام
ومشــاركة المــرأة السياســية علــى وجــه الخصــوص.
وال بــد مــن االشــارة هنــا الــى وجــود تفــاوت لــدى العامليــن
فــي اإلعــام أو حتــى الرجــال السياســيين فــي الحساســية
لقضايــا النــوع االجتماعــي والجنــدر ،واقصــد هنــا ان التنميــط
ال يتوقــف فقــد عنــد اإلعالمييــن بــل عنــد مســؤولين فــي
الحكومــة واشــير هنــا الــى الســائحة الكنديــة التــي تبيــن
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اصابتهــا بمــرض الكورونــا فــي االردن ونقلــت العــدوى ألكثــر
مــن  20مواطنــا قيــل انهــم صافحوهــا وعلــق وزيــر الصحــة
علــى ذلــك بــكالم بــدا فيــه التنميــط الواضــح لصــورة المــرأة.
ونالحــظ ان وصــول المــرأة لمواقــع صنــع القــرار دون ان
تكــون مؤهلــة لهــذا الموقــع ســينعكس ســلبا علــى المــرأة
عامــة وليــس عليهــا شــخصيا ،وهــذا يحصــل عندنــا كثيــرا ممــا
يســاهم فــي تنميــط صــورة المــرأة غيــر الكفــؤة التــي ال
تمتلــك خبــرات ،لينتقــل التنميــط الــى التعميــم بــان المــرأة ال
تصلــح للمواقــع القياديــة وان مكانهــا البيــت وتربيــة االوالد
ورعايــة الــزوج  ...الــخ.
وهنــا تبــرز صــورة اخــرى فــإن لدينــا نســاء فــي موقــع القــرار
تســاهم فــي تكريــس الصــورة النمطيــة للمــرأة فــي االعــام،
وعلينــا االعتــراف بوجــود نســاء ضــد النســاء وتلــك حقيقــة
يجــب التعامــل معهــا باعتبارهــا حقيقــة قائمــة ،إذ أن وجــود
نســاء بأجنــدة ذكوريــة حاضــرة تمامــا فــي مجتمعنــا.
نحــن مبرمجيــن اجتماعيــا فــي ســلوكنا وتفكيرنــا ،ومــن
الصعــب تفكيــك الصــورة االجتماعيــة للمــرأة فــي «الالوعــي»
المجتمعــي ،لكــن هنــاك مــن نجــح وهنــاك مــن يتقصــد تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام لدفــع
المــرأة الــى خــارج العمــل السياســي والعمــل العــام ،ألن
مثــل هــؤالء يؤمنــون بــان الفضــاء العــام ليــس مكانــا للمــرأة
وان مكانهــا فــي منزلهــا.
ومــن هنــا علــى المــرأة ان تعمــل علــى كســر الصــورة
النمطيــة التــي يرســمها اإلعالميــون ومنافســوها مــن
الرجــال ،وعليهــا ان تجابــه االســئلة النمطيــة مــن اإلعــام عــن
شــكلها وحياتهــا الخاصــة بشــجاعة وان تحــول تلــك االســئلة
الــى فــرص لخروجهــا مــن التنميــط المقصــود ،ويتطلــب
هــذا االمــر بنــاء مهــارات وخبــرات تســاعدها علــى رفــض
االنجــرار الــى اي حــوار اعالمــي يســعى بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر لتنميــط صورتهــا .وعليهــا تلقــي خبــرات ومهــارات
فــي كيفيــة التعامــل مــع وســائل االعــام ،وان تســعى
المتــاك المعلومــة واليــات التواصــل مــع اإلعــام لمجابهــة
التنميــط والمحافظــة علــى خصوصيتهــا ،وان تتحــول لمصــدر
معلومــات لإلعالمييــن ،وهــذا يتــم بالتدريــب الــى جانــب
تدريــب االعالمييــن علــى قضايــا النــوع االجتماعــي واصــول
تغطيــة قضايــا المــرأة بعيــدا عــن التحيــز والتمييــز الــذي
يــؤدي الــى التنميــط.

ً
رئيسة اتحاد المرأة األردنية /عضو مجلس األعيان سابقا «آمنة الزعبي»:
ان عــدم وجــود اســتراتيجية وطنيــة جــادة تضمــن منظومــة
قيميــة ســبب رئيســي لتنيــط صــورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي االعــام ،فــا توجــد ضوابــط واضحــة ،وال توجــد
رؤيــة أو اليــات محــددة ممــا انعكــس ســلبا علــى الكثيــر مــن
القضايــا المتعلقــة بتغطيــة المــرأة فــي االعــام.
أشــير الــى مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات علــى ســبيل
المثــال فهــي ال تملــك حريــة االختيــار وتخضــع لثقافــة
المجتمــع وقــرار العائلــة فــي االنتخــاب ،ويســاهم اإلعــام
فــي هــذا الجانــب بالترويــج ألفــكار مختلفــة معــززا العشــائرية
كأســاس لخيــارات الناخبيــن ممــا يحــول دور المــرأة الــى دور
هامشــي ال أثــر لــه الن ال دور سياســي لهــا.
مــن هنــا تبــرز مســؤولية اإلعــام والمجتمــع والمــرأة
باعتبارهــم مســؤولين عــن تنميــط صــورة المشــاركة
السياســية للمــرأة فــي االعــام ،بينمــا علــى الدولــة دور
يتوجــب عليهــا القيــام بــه ،مــن حيــث تعديــل التشــريعات
والقوانيــن التــي تتضمــن تمييــزا وتنميطــا للمــرأة وانتقاصــا
مــن دورهــا ومكانتهــا فــي المجتمــع ،فبعــض التشــريعات
تســاهم فــي تنميــط صــورة المــرأة.
والمــرأة فــي احيــان كثيــرة ليســت حليفــة جيــدة لدعــم دور
المــرأة السياســي ،ففــي بعــض األحيــان تســاهم فــي تقديم
المــرأة بصــورة نمطيــة فــي وســائل االعــام ،ومــع ذلــك فمن
االجحــاف تحميــل المــرأة مســؤولية تنميــط صورتهــا.
الدولــة تتحمــل فــي هــذا الجانــب مســؤولية تكريــس الصــورة
النمطيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام ،وكذلــك
اإلعــام الشــعبي وحتــى مؤسســات المجتمــع المدنــي

واالحــزاب ،وحتــى اإلعــام الحليــف للمــرأة وقضاياهــا.
وال يمكننــا انــكار وجــود تمييــز فــي اإلعــام ضــد المــرأة
التــي وصلــت لمواقــع سياســية جعلتهــا فــي موقــع اتخــاذ
القــرار ،ويصــل التنميــط االعالمــي الــى اقتحــام خصوصيتهــا
وحياتهــا الشــخصية وتشــويهها ،وال يتــم تقييــم أداءهــا
وانمــا يتعمــد اإلعــام تصيــد الهفــوات للنســاء اكثــر بكثيــر
مــن تصيــده لهفــوات الرجــال ،ممــا ينتــج عنــه تمييــزا مكشــوفا
بيــن الرجــل والمــرأة ،وهنــاك رجــال اقــل خبــرة مــن النســاء لكــن
اخطــاء الرجــال ال تظهــر فــي اإلعــام بالصــورة التــي يتــم
فيهــا إظهــار اخطــاء النســاء.
علــى المــرأة التــدرب علــى مهــارات االتصــال والتواصــل
مــع االعــام ،وعليهــا امتــاك خطــاب عــام حقوقــي متــزن
وواضــح ومقنــع وهــي اولويــة يجــب ان تهتــم المــرأة بهــا،
وربمــا يتــم ذلــك مــن خــال ورشــات تدريــب قــد ينفذهــا
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن للمــرأة لتدربيهــا وإكســابها
خبــرات فــي كيفيــة التعامــل مــع االعــام ،كذلــك فانــه يجــب
تدريــب االعالمييــن علــى قضايــا النــوع االجتماعــي والتغطيــة
المثلــى لقضايــا المــرأة ،وحقــوق االنســان ،والجنــدر وغيرهــا
مــن القضايــا ذات المســاس المباشــر بقضايــا المــرأة.
ان التنميــط االعالمــي للمشــاركة السياســية للمــرأة يؤثــر
ســلبا علــى حضورهــا ويحرمهــا مــن مخاطبــة الــرأي العــام
وعــرض آرائهــا وافكارهــا ومشــاريعها ،فالمــرأة االردنيــة
ليســت اقــل قــدرة وخبــرة وفكــرا مــن الرجــل ،لكــن ذكوريــة
المجتمــع التــي تنعكــس علــى اإلعــام تســاهم فــي تكريــس
تنميــط صــورة المــرأة.

المديرة التنفيذية في اتحاد المرأة األردنية «ناديا شمروخ»:
لدينــا مشــكلة فــي احصــاء االرقــام ،كــم وزيــرة ،وكــم نائبــه
وكــم قاضيــة وكــم امــرأة فــي مركــز صنــع القــرار؟ ،بينمــا
المشــاركة السياســية للمــرأة إن لــم تكــن مــن القاعــدة
فهــي مشــكلة ،علــى ســبيل المثــال كــم امــرأة تشــارك
فــي االنتخابــات النيابيــة ،لكــن كــم امــرأة تنجــح وتصــل الــى
البرلمــان؟.
حــن نتحــدث عــن اســتهداف النخــب النســائية ،فالنســاء تترشــح
وتنجــح ،والكوتــا ســاعدت فــي وصــول المــرأة الــى البرلمــان،
بينمــا ظــل دور االحــزاب ضعيفــا ،ومرتبــط بصــوت الرجــل
وتوجهاتــه ،وهنــاك بالطبــع العشــائرية ودورهــا فــي تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة والتــي تنعكــس فــي

اإلعــام باعتبــار ان اإلعــام واالعالمييــن هــم ناقلــون لثقافــة
المجتمــع وذكوريتــه.
االعــام يغطــي الواقــع وهــو صــوت المجتمــع وصورتــه،
وبالتالــي فــإن اإلعــام يعكــس الصــورة النمطيــة للمــرأة فــي
المجتمــع ،ويــروج لتلــك االفــكار وال يســتطيع الخــروج عليهــا
الن ثقافــة المجتمــع ال تقبــل الخــروج علــى هــذا التنميــط
الــذي يــرى فــي المــرأة ربــة بيــت وليســت امــرأة منخرطــة
فــي العمــل السياســي والعمــل العــام وترســم سياســات
وتطــرح افــكارا.
هــذه العقليــة الذكوريــة لــن تســمح لإلعــام بنشــر تغطيــة
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متوازنــة للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي مواجهــة الرجــل،
كمــا ان المــرأة نفســها تتحمــل مســؤولية اســتمرار تنميــط
صورتهــا فــي اإلعــام الــذي يهتــم بمــن يقــدم المعلومــة
وينشــط ويفــرض نفســه علــى اإلعــام بالخبــرة والكفــاءة
والتواصــل والمعلومــات وســهولة وصــول اإلعــام اليهــا.
الهجــوم علــى المــرأة في اإلعالم اســهل بكثير من الهجوم
علــى الرجــل فــي حــال اخطــأ أي منهمــا ،ويظهــر اســتقواء
اإلعــام علــى المــرأة أكثــر مــن الرجــل ،حتــى فــي اللقــاءات
والحــوارات فــإن المقابلــة االعالميــة مــع المــرأة تكون مختلفة
إذا كانــت مــع الرجــل ،والمســاحة التــي يمنحهــا اإلعــام للمــرأة
اقــل مــن المســاحة التــي يمنحهــا للرجــل ،وهــذه كلهــا بســبب
العقليــة الذكوريــة والنمطيــة التــي يتــم النظــر والتعامــل
فيهــا مــع المــرأة ،وفي ثقافتنا الذكوريــة يتم توصيف المرأة
بأنهــا «مســترجلة» إذا مــا انخرطــت فــي العمــل السياســي أو
العمــل العــام ،وهــو توصيــف يســتهدف االنتقــاص مــن المــرأة
ومكانتهــا ودورهــا وصــوال الــى اتهامهــا.

والمجتمــع ينظــر للمــرأة بناء على ثقافة الالوعي المترســبة
فــي عقليــة المجتمــع وثقافتــه ،فهــي مســتضعفة ،ال تصلــح
للعمــل السياســي واقــل قــدرة مــن الرجــل علــى األداء ،ومــن
هنــا عندمــا يتــم انتقــاد المشــاركة السياســية للمــرأة فــي
اإلعــام فــإن هــذا النقــد يصــل الــى حياتهــا الشــخصية وقــد
يصــل الــى ســمعتها بعكــس الرجــل.
ال بــد مــن التأكيــد علــى ان االعالمييــن لديهــم مفاهيــم ملتبســة
عــن النــوع االجتماعــي والجنــدر وقضايــا المــرأة بشــكل عــام ممــا
يســتدعي تدريــب االعالمييــن علــى التغطيــات المثلــى لقضايــا
النــوع االجتماعــي وقضايــا المــرأة ،وكذلــك فــإن المــرأة بحاجــة
للعديد من التدريب الكتساب مهارات تتعلق بكيفية تعاملها مع
االعــام ،وكيفيــة الوصــول والتواصــل مــع المؤسســات االعالميــة
واالعالمييــن حتــى تكون حاضــرة ولتحول الى مصدر للمعلومات
ممــا سيســمح لهــا بالحصــول علــى مســاحة ظهــور أوســع فــي
اإلعــام ممــا سيســاهم فــي تخفيــف الصــورة النمطيــة لهــا.

الكاتب والناشط السياسي والنائب السابق «جميل النمري»:
تطــورت صــورة المــرأة فــي اإلعــام فــي الســنوات االخيــرة
النعــكاس المكتســبات التــي حققتهــا لمشــاركتها السياســية
فــي البرلمــان وفــي الحكومــات ،وانتقالهــا مــن كونهــا
صــورة رمزيــة منمطــة للمــرأة كنــوع مــن الحضــور الرمــزي
الفولكلــوري الــى الحضــور الحقيقــي.
فــي البدايــة وعندمــا تــم اقــرار كوتــا للمــرأة فــي مجلــس
النــواب قــام اإلعــام بالتعامــل مــع هــذه القضيــة باحتفاليــة
زائفــة فــي المناســبات وفــي االحتفــاالت ،وهــي نفــس
طريقــة تعامــل الذكــور مــع المــرأة وقيــادات مجلــس النــواب
داخــل المجلــس ولجانــه الدائمــة.
ثــم اثبتــت المــرأة حضورهــا الجــدي فــي منافســة الرجــل
والحضــور فــي التعبيــر السياســي وفــي المقارعــة فــي
القضايــا العامــة بحيــث أصبــح يحســب لهــا حســاب كمــا الرجــل،
وقــد تحســن هــذا الحضــور بانعكاســه فــي وســائل االعــام.

ووقوفهــا ،إذ علــى المــرأة وبموجــب الثقافــة الذكوريــة
يجــب ان تكــون متحفظــة وخائفــة ومتــرددة قليلــة الــكالم
ومســتعدة لالنســحاب وال قــدرة لهــا علــى المواجهــة
والنقــاش ،بمعنــى ان اخطــاء المــرأة عــار وعــورة بخــاف
اخطــاء الرجــل التــي ينظــر اإلعــام اليهــا باعتبارهــا اخطــاء
عاديــة.
مــا تتعــرض لــه المــرأة فــي مشــاركتها السياســية يصــل الــى
حــد اغتيــال الشــخصية مــن قبــل وســائل اإلعــام والمجتمــع
نفســه وهــذا امــر محبــط للمــرأة ،ألن اإلعــام يتعامــل
مــع اخطــاء المــرأة بطريقــة فضائحيــة ويتــم تكريــس ذلــك
اســتنادا للصــورة النمطيــة واالنطباعيــة عــن المــرأة باعتبارهــا
غبيــة ،وقليلــة الحيلــة ،وتعجــز عــن الحضــور العــام ،واالعــام
يجــاري هــذه الصــورة ويتعامــل معهــا ويكــرس هــذه الصورة
النمطيــة باعتبارهــا موضوعــا فضائحيــا يظهــر اخطــاء المــرأة .

نحــن مــا زلنــا فــي بدايــة الطريــق لتغييــر الصــورة النمطيــة
للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام ،وللخــروج مــن
الصــورة المحنطــة للمــرأة مــن الطابــع الفولكلــوري لهــا،
وعلــى مســتوى اخــر فــا تــزال االحــكام المســبقة علــى
المــرأة خصوصــا التعامــل مــع الخطــاب النســوي ســلبي جــدا
ومخجــل.

يحــدث هــذا فــي الوقــت الــذي تحســنت فيــه مشــاركة المــرأة
فــي االعــام ،لكــن ال تــزال المشــكلة قائمــة وتتكــرر ،فمــا يحث
للمــرأة فــي اإلعــام يحــدث لهــا فــي قطاعــات اخــرى مثــل
قطــاع التعليــم وقطــاع الصحــة ،ومجلــس النــواب واالحــزاب
وحتــى مؤسســات المجتمــع المدنــي فــا تــزال المــرأة تتعرض
فــي هــذه المؤسســات للتنميــط والتمييــز ،ولذلــك تحــرم
المــرأة مــن شــغل المواقــع القياديــة وتمنــح للرجــال.

تظهــر الصــورة النمطيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي
اإلعــام أكثــر مــا تظهــر حينمــا تخطــيء المــرأة فــي قضيــة
مــا ،عندهــا ينبــري اإلعــام الــى نقدهــا وتوبيخهــا وصــوال
الــى حياتهــا الشــخصية مــرورا بلباســها وطريقــة كالمهــا

وعلينــا االعتــراف بــان التمييــز والتنميــط يقــع علــى المــرأة
االعالميــة العاملــة فــي الصحافــة واالعــام فقــد تكــون
تمتلــك خبــرات ومهــارات أوســع مــن العديــد مــن زمالئهــا
الرجــال ،لكــن عنــد توزيــع المقاعــد القياديــة واالداريــة فإنهــا
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تذهــب للرجــال وتســتثنى النســاء منهــا ،وهــو تمييــز ظاهــر
وواضــح للعيــان فــي مختلــف مؤسســاتنا االعالميــة.
االيديولوجيــة الذكوريــة هــي التــي تقــود المجتمــع وذات
نفــوذ كبيــر وطاغــي ،وهــذه االيديولوجيــة هــي التــي
تضــع المــرأة دائمــا تحــت التأطيــر ،وتبقــى محكومــة لهــذه
االيديولوجيــة فــي الوســط االعالمــي الــذي تحكمــه ذات
االيديولوجيــة الذكوريــة المجتمعيــة وبالتالــي تنعكــس فــي
المواقــف العمليــة فلــدى بعــض االعالمييــن نزعــة ذكوريــة

فــي تغطيــة قضايــا المــرأة والنــوع االجتماعــي وحتــى تجــاه
زميالتهــم فــي العمــل وفــي داخــل المؤسســة االعالميــة
الواحــدة.
هــذه المشــكلة تحتــاج لمناقشــتها مــن مختلــف جوانبهــا
وتفرعاتهــا ،ممــا يســتوجب علــى المؤسســات االعالميــة
تدريــب إعالمييهــا وخاصــة الجــدد منهــم علــى كيفيــة تغطية
قضايــا المــرأة ورفــع حساســيتهم لقضايــا الجنــدر ،واعتقــد ان
ايــة مناقشــة لقضايــا الجنــدر ستكشــف المســتور حتمــا.

المحامية والعضو السابق في مجلس نقابة المحامين «سميرة زيتون»:
مــن االســباب الجوهريــة لتنميــط صورة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي اإلعــام هــي ثقافــة المجتمــع والمــرأة نفســها،
واالعــام ،فحضــور المــرأة فــي اإلعــام يبقــى فــي أدنــى
حــدوده ،ويتــم التعامــل مــع المــرأة ضمــن صورتهــا النمطيــة
التــي يتــم إظهارهــا فــي الدعايــة االعالميــة كإعالنــات
العطــور والجواهــر ومنظفــات الغســيل وغيرهــا.
والمــرأة ال ينقصهــا عقــل أو قــدرة أو تجربــة ومــع ذلــك ال
يــزال المجتمــع ينظــر اليهــا بعيــن ذكوريــة ،ويتعامــل معهــا
باعتبارهــا جســد فقــط ،وماكينــة لخدمــة الــزوج والعائلة...الــخ.
هــذا التنميــط الســيء لصــورة المــرأة ســببه المجتمــع
وثقافتــه وســلوكياته ونظرتــه للمــرأة وقــد انعكســت هــذه
النظــرة المجتمعيــة علــى االعالمييــن الذيــن يحملــون افــكار
نمطيــة عــن المــرأة ويعكســونها فــي اعمالهــم وفــي
تغطياتهــم االخباريــة.
لــم تأخــذ المــرأة حقهــا فــي تســلم المواقــع القياديــة
واالداريــة وظلــت ضحيــة هــذه النظــرة النمطيــة الذكوريــة
التــي تعتمــد علــى قاعــدة التفــوق الذكــوري ،بالرغــم مــن
ان الواقــع يقــول غيــر ذلــك ،فالمــرأة العاملــة أو المــرأة
السياســية لديهــا مهمــات اوســع واكبــر مــن مهمــات الرجــل
فإلــى جانــب مســؤوليتها السياســية واالداريــة واالجتماعيــة
لديهــا مســؤوليات البيــت والعائلــة .وكمــا قلــت فــإن اإلعــام
جــزء مــن المجتمــع ويعكــس نفســه فــي موقــف االعالمييــن
مــن المــرأة وقضايــا مشــاركتها السياســية ،ولذلــك تــراه
يظهــر هــذه المشــاركة بمــا تســتحقه مــن االهتمــام الن
اعتبــارات المجتمــع تحكمــه ومــن هنــا ال تبــدو قضيــة تنميــط
صــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي اإلعــام ســتتغير
فــي المــدى المنظــور.

عندمــا تخطــيء المــرأة السياســية فــإن هــذا الخطــأ يتعامــل
االعالميــون معــه باعتبــاره قضيــة كبــرى وفــي غايــة
الخطــورة ويتــم توجيــه االنتقــادات الالذعــة وصــوال الــى
حياتهــا الشــخصية واغتيالهــا ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى حياتهــا
الخاصــة وعلــى عائلتهــا ،وهــذا مــا يدفــع بالمــرأة السياســية
أو الناشــطة فــي العمــل العــام لتجنــب اإلعــام الــذي يبحــث
عــن ايــة أســباب ليــرى المــرأة فــي حــاالت ضعفهــا ،وفشــلها.
واالعــام هنــا يتولــى بنفســه شــيطنة المشــاركة السياســية
للمــرأة فــي االعــام ،بينمــا إذا اخطــأ الرجــل فــإن هــذا الخطــأ
يتــم التعامــل معــه مــن قبــل اإلعــام باعتبــاره حــدث عابــر ال
أثــر لــه وال قيمــة ،ومــن هنــا تبــرز قصديــة التنميــط لصــورة
المــرأة فــي اإلعــام ألن اإلعــام نفســه لــم يســتطع تجــاوز
النظــرة الذكوريــة التقليديــة للمــرأة.
وفــي الجانــب االخــر فإننــي أعتقــد ان للمــرأة دور أيضــا
فــي تكريــس تنميــط مشــاركتها السياســية فهــي لــم
تقــدم نفســها فــي اإلعــام بشــكل يظهــر قدرتهــا علــى
تحمــل المســؤولية والمحــاورة والنقــاش ضمــن خطــاب
سياســي واعالمــي مؤثــر ،كمــا انهــا لــم تقــدم نفســها
لإلعــام باعتبارهــا قــادرة علــى امتــاك المعلومــة وبالتالــي
هــي قــادرة ان تكــون مصــدرا للمعلومــات وهــو مــا يريــده
االعالميــون عــادة.
المــرأة تحتــاج بــذل جهــود الكتســاب مهــارات التواصــل
مــع الجمهــور ومــع اإلعــام ومــع الــراي العــام ،وكذلــك
االعالمييــن فهــم يحتاجــون للتدريــب علــى تغطيــة قضايــا
المــرأة ورفــع حساســيتهم لقضايــا النــوع االجتماعــي ،فضــا
عــن وضــع مدونــات ســلوك فــي الوســائل االعالميــة لضمــان
تغطيــة أكثــر عدالــة فــي قضايــا المــرأة.
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هنــاك قصــور واضــح فــي تغطيــة اإلعــام للمشــاركة
السياســية للمــرأة ،ربمــا الن اإلعــام يحاكــي المجتمــع الــذي
يمتلــك نظــرة ســلبية للمشــاركة السياســية للمــرأة ،ولذلــك
فــإن اإلعــام يغطــي قضايــا المــرأة ومشــاركتها السياســية
وفقــا لمــا يريــده الجمهــور ،ممــا يعنــي المزيــد مــن تنميــط
صــورة المــرأة والتركيــز علــى ســلبياتها بخــاف الرجــل.
وال يبــدو اإلعــام والمجتمــع الذكــوري مســؤوال فقــط عــن
هــذا التنميــط بــل تشــاركهم فــي ذلــك المــرأة نفســها،
ومؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا االحــزاب التــي
تنظــر للمــرأة كرقــم فقــط ،وكذلــك مجلــس النــواب وحتــى
التشــريعات والقوانيــن التــي يســاهم بعضهــا فــي تنميــط
المشــاركة السياســية للمــرأة مثــل قانــون االحــزاب الــذي
يشــترط لتأســيس الحــزب وجــود  10%مــن النســاء ،فلمــاذا
هــذه النســبة فقــط ولمــاذا ال يشــترط القانــون ان تكــون
المــرأة ممثلــة ايضــا فــي المراكــز القياديــة الحزبيــة علــى
ســبيل المثــال إذا كانــت الحكومــة لديهــا الرغبــة بتمكيــن
المشــاركة السياســية للمــرأة.
والمــرأة تســاهم بشــكل كبيــر فــي تنميــط صورتهــا وعلــى
ســبيل المثــال فــإن النســاء فــي مجلــس النــواب لــم تســتطع
معظمهــن عكــس صــورة ايجابيــة للمــرأة تحــت قبــة البرلمــان
وهــي تمــارس دورهــا السياســي والتشــريعي والرقابــي
ممــا انعكــس ســلبا علــى صــورة المــرأة التــي ظهــرت ضعيفــة
وال قــدرة لهــا علــى توجيــه خطــاب للــرأي العــام مقنــع
ومؤثــر ،ممــا كــرس الصــورة النمطيــة الذكوريــة للمــرأة
فــي مجتمعنــا والتــي تقــول بــان المــرأة ال تصلــح للعمــل
السياســي والمشــاركة السياســية.
هــذه المعيقــات كفيلــة لوحدهــا النعكاســها الســلبي
لنمطيــة المشــارة السياســية فــي االعــام ،فالصحافــة
بالنتيجــة تبحــث عــن صاحــب الخطــاب المؤثــر وصاحــب الموقــف
المؤثــر الــذي يلفــت نظــر الشــعب ،ولضعــف اداء المــرأة
فــي مجلــس النــواب بشــكل خــاص وفــي الحيــاة السياســية
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االردنيــة بشــكل عــام فــإن تنميــط صــورة المــرأة فــي اإلعــام
ال يحتــاج للكثيــر مــن الجــدل حــول مــن يقــف خلفــه ومــن
يتســبب بــه ،وبالنتيجــة فــإن كل النســاء الناشــطات سياســيا
تأثــرن ســلبا بضعــف اداء البرلمانيــات فــي مجلــس النــواب.
اعتقــد ان مــن أســباب عــدم قــدرة المــرأة علــى الظهــور
فــي اإلعــام وتغييــر صورتهــا النمطيــة ضعفهــا االقتصــادي
والمالــي ،الــى جانــب الخــوف الــذي يحكــم شــخصيتها فهــي
تخــاف مــن موقــف المجتمــع منهــا فــي حــال أخطــأت فــي
قضيــة مــا ألن اإلعــام لــن يرحمهــا حينهــا وســيصل الــى
حياتهــا الشــخصية ممــا يؤثــر علــى خصوصيتهــا وعائلتهــا،
ولذلــك تجــد المــرأة اقــل معارضــة مــن الرجــال وأكثــر هــدوء
ألن تعامــل اإلعــام مــع اخطــاء الرجــل ال تــكاد تذكــر بخــاف
تعاملــه مــع اخطــاء المــرأة التــي يتحــول خطأهــا الــى مســألة
شــخصية تصــل الــى حــد االغتيــال الشــخصي ،وقــد يصــل الحــال
بهــا الــى تعرضهــا لالبتــزاز.
هنــاك العديــد مــن المســائل التــي تبــدو المــرأة بحاجــة اليهــا
للمســاهمة فــي تغييــر صورتهــا النمطيــة فــي اإلعــام مــن
أبرزهــا التدريــب علــى القوانيــن والتشــريعات وقضايــا المــرأة
وكيفيــة التعامــل مــع اإلعــام وامتــاك المعلومــات وعقــد
ورشــات تدريــب لإلعالمييــن للتوعيــة والتثقيــف تجــاه تغطيــة
قضايــا النــوع االجتماعــي والجنــدر ألن قلــة مــن االعالمييــن
لديهــم درايــة بهــذا الموضــوع خاصــة اإلعالمييــن الجــدد.
ومــن المهــم التأكيــد ان المنظمــات النســائية ال تقــدم
الكثيــر للمــرأة للرفــع مــن خبراتهــا ومهاراتهــا الثقافيــة
لتعينهــا فــي عملهــا السياســي وتقريبهــا مــن وســائل
االعــام ،وال ارى بحكــم خبرتــي أي جهــد حقيقــي مشــترك
بيــن المنظمــات النســائية ووســائل اإلعــام علــى اختالفهــا
لتغييــر الصــورة النمطيــة للمشــاركة السياســية للمــرأة فــي
االعــام ،واالعالميــون يفهمــون المســاواة فــي التغطيــة
بيــن الرجــل والمــرأة بخــاف مفهومــه.

ً
وزيــر الدولــة لشــؤون اإلعــام ســابقا ورئيــس تحريــر ســابق لجريــدة الغــد «جمانــة
غنيمــات»:
هنــاك مــا يشــبه التنميــط علــى التنميــط لصــورة المرأة بشــكل
عــام ،ففــوق التنميــط المتــداول للمــرأة هنــاك تنميــط اخــر
لصــورة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي االعــام ،وهنــاك
بالتأكيــد جملــة عوامــل لهــذا التنميــط اولهــا المجتمــع
الذكــوري الــذي ال يتعامــل مــع المــرأة بمســاواة مــع الرجــل.
هــذا المجتمــع بعقليتــه وســلوكه الذكــوري يحاكــم
المشــاركة السياســية للمــرأة مــن خــال شــكلها الخارجــي
فقــط ،وال ينظــر لشــكل الرجــل ،والمشــكلة االعمــق ان حضــور
المــرأة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة وفــي الحكومــات
وفــي المواقــع السياســية واالداريــة هــو مجــرد وجــود
ديكــوري ،وعلــى المــرأة هنــا ان تثبــت نفســها وبعكــس ذلــك
فــإن العقليــة الذكوريــة الســلطوية ســتبقى هــي القــوة
فــي تنميــط صــورة المــرأة المرتبطــة بالمطبــخ وبالعائلــة.
هنــاك حكــم جنــدري مســبق علــى المــرأة المشــاركة فــي
العمــل السياســي والعمــل العــام ويبقــى اداءهــا لألســف
يحتكــم لعقليــة المجتمــع الذكوريــة التــي ال تــرى المــرأة
خــارج المطبــخ ومــا تقــوم بــه مــن ادوار.
أذكــر هنــا عندمــا دخلــت الحكومــة تــم الحكــم علينــا كوزيــرات
فــي بدايــة عمــل الحكومــة باعتبارنــا عديمــات الخبــرة
والكفــاءة ،لكــن األخطــر مــا أطلقــه إعالميــون وسياســيون
علينــا مــن توصيفــات مثــل «حكومــة الوزيــرات المطلقــات»،
لكنهــم لــم يتحدثــوا عــن الــوزراء «المطلقــون» ،وتمــت
محاكمتنــا بهــذه النظــرة الذكوريــة دون ان ينظــروا الــى
عمــل الوزيــرات ومــا انجزنــه ،ومــا هــي خبراتهــن ،لقــد كان
الحكــم علــى الشــكل ،وقــد تعرضــت لعشــرات المواقــف مــن
هــذا القبيــل ،فقــط تــم التركيــز علــى مــا ارتديــه مــن مالبــس،
وتســريحة شــعري وطريقــة وقوفــي ولهجتــي وكالمــي
وحركــة يداي...الــخ ،ووصــل االمــر الــى التدخــل فــي حياتــي
الشــخصية والخاصــة ،بــل أقحمــوا ابنتــي فــي عملــي
السياســي.
هنــاك مــا يشــبه سياســة غيــر معلنــة تهــدف الــى تكســير
مشــاركة المــرأة فــي العمــل السياســي ،ومــن هنــا يكــرس
اإلعــام الصــورة النمطيــة الســائدة للمــرأة ،فــا يوجــد نقــد
منطقــي وعقالنــي وموضوعــي للمــرأة أو تقييــم حقيقــي
يســتند الــى مــا تقدمــه مــن منجــزات وافــكار.

وحتــى نتحــدث بشــفافية اوســع فــإن اإلعــام أو حتــى
التشــريعات أو وضــع اســتراتيجيات لــن تنجــح فــي تغييــر هــذا
الواقــع الذكــوري مــا لــم يتــم العمــل علــى تغييــر عقليــة
المجتمــع ونظرتــه للمــرأة ممــا يســتدعي مــن الحكومــات
إدخــال ثقافــة حقــوق االنســان ومفاهيــم المســاواة
والجنــدر والنــوع االجتماعــي فــي المناهــج الدراســية االولى
لتربيــة النشــأ الجديــد علــى هــذه المفاهيــم وبالتالــي الرفــع
مــن حساســية الطلبــة للنــوع االجتماعــي ومفاهيــم حقــوق
االنســان والمســاواة وعــدم التمييز...الــخ.
ويجــب علــى اإلعــام والمجتمــع محاكمة المــرأة في عملها
السياســي علــى منجزهــا وليــس علــى شــكلها ووضعهــا
االجتماعــي ،ومــن هنــا امامنــا الكثيــر إلنجــازه والعمــل
عليــه والمــرأة هنــا مطالبــة بالمزيــد مــن النضــال لتحقيــق
مكاســب حقيقيــة ،وحتــى تنجــح فــي هــذه المواجهــة يجــب
ان تكــون الحركــة النســائية قويــة جــدا ،وكذلــك مؤسســات
المجتمــع المدنــي التــي يجــب ان تكــون فاعلــة ،ومــن تجربتي
الشــخصية فلــم تقــم الحركــة النســائية االردنيــة بدعمــي في
مواجهــة مــا كنــت اتعــرض لــه أو تتعــرض لــه زميــات وزيــرات،
وكذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي كانــت تختلــف
مــع بعضهــا البعــض حــول دعمــي ام ال.
وعلينــا االعتــراف بوجــود قصــور فــي اإلعــام فــي بعــض
النواحــي المتعلقــة بتغطيــة المشــاركة السياســية للمــرأة،
فاإلعــام أيضــا مســؤول عــن تنميــط هــذه الصــورة للمشــاركة
السياســية للمــرأة ،وال أنكــر وجــود العديــد مــن الزميــات
والزمــاء الذيــن يتبنــون الدفــاع عــن قضايــا المــرأة ولديهــم
حساســية كافيــة لقضايــا النــوع االجتماعــي لكــن هــذا ال
يكفــي.
وعلينــا االعتــراف أيضــا ان المــرأة األردنيــة نفســها تحمــل
عقليــة ذكوريــة لكونهــا نتــاج البيئــة والمجتمــع ،فالمــرأة
مثــا فــي االنتخابــات ال تصــوت للمــرأة ،ولذلــك ليــس مــن
المســتغرب ابــدا ان تجــد امــرأة ضــد المــرأة ،وهــذا امــر موجود
لألســف فــي كل القطاعــات.
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الملحــق رقــم ( :)4انطباعــات المســتجيبين والمســتجيبات فــي أوجــه االختــاف
بالتغطيــة اإلعالميــة بيــن السياســيين الذكــور والسياســيات اإلنــاث
1.1تفضل اإلناث عن الذكور بسبب تكوين األنثى أحن وموقفها ألين.
2.2الســيدات الالتــي يعملــن فــي وســائل اإلعــام غيــر كفــؤات «عــدم وجــود الكفــاءة» ،وهــذا يولــد عنــد العنصــر الذكــري
مجــاالً للســخرية مــن المــرأة.
3.3عدد اإلناث أقل من الذكور ،ولذلك يلجأ الصحفيون واإلعالميون لتغطية الرجال أكثر من النساء.
4.4حجــم تواجــد اإلنــاث فــي الحيــاة السياســية أقــل بكثيــر مــن الذكــور فــي المناصــب السياســية ،لكــن بشــكل عــام طبيعــة
الشــخص ومواقفــه تفــرض وجــوده فــي وســائل اإلعــام.
5.5النــواب والسياســيين لهــم حضــور دائــم ولهــم نفــوذ والقــدرة والمرونــة للوصــول لإلعــام بشــكل ســهل ،ووجودهــم
تحــت مجالــس نيابيــة أو محليــة يتحركــون مــن خاللهــا.
6.6التركيز على دور الرجل والتقليل من دور المرأة.
7.7الجوانب اإلنسانية والشخصية الخاصة.
8.8يميل إلى السياسيين الذكور بصورة إيجابية أكثر من اإلناث ألن الحيز واألشياء المتاحة تكون متوفرة أكثر.
9.9مشــاركة المــرأة السياســية تختلــف مــن حيــث الخبــرة فــي الحيــاة السياســية وعــدم اســتمرارية المــرأة فــي العمــل
لســنوات طويلــة.
1010حضــور المــرأة السياســية وظهورهــا يكــون أقــل فــي المناســبات مــن حضــور الرجــل السياســي ،ولذلــك تكــون التغطيــة
أقــل.
1111األداء الفعلي لكل شخص كرجال وإناث.
1212دور المرأة نفسها ،عادات المجتمع والثقافة.
1313ذكورية المجتمع أفرزت رجال سياسيين أكثر من النساء من حيث العدد.
1414الرجل يتمتع بنشاط أكثر من المرأة وأجرأ منها ،والعدد المحدود للسياسيات اإلناث.
1515لــدى السياســيين الرجــال قــدرة للوصــول إلــى أماكــن ال تصــل لهــا السياســيات اإلنــاث ،وأيض ـ ًا االرتبــاط العشــائري للرجــل
أقــوى مــن االرتبــاط العشــائري للمــرأة ،فالبعــض يــرى أن المــرأة عــورة.
1616األريحية بالحوار مع الرجل بشكل أفضل من المرأة بالمجال السياسي.
1717الحساســية فــي تغطيــة العنصــر األنثــوي أكثــر مــن الرجــال ألنهــا تتحــول إلــى قضايــا عشــائرية ومحاكــم فــي بعــض
األحيــان.
1818تنحاز التغطيات للرجال أكثر بناء على العادات والتقاليد.
1919الحرية أكبر من خالل الرجال أكثر من النساء.
2020قدرة الرجال للوصول إلى الجهات اإلعالمية من خالل الدعم المالي أو بعض االمتيازات أكثر من اإلناث.
2121إظهار وتركيز الضوء على النائب أكثر من النائب المرأة.
2222تفضل اإلناث عن الذكور بسبب تكوين األنثى أحن وموقفها ألين.
2323عدد اإلناث أقل من الذكور ،ولذلك يلجأ الصحفيون واإلعالميون لتغطية الرجال أكثر من النساء.
2424الصورة النمطية التي كرستها العادات والتقاليد.
2525عدم االتزان والموضوعية بتناول المادة الصحفية.
2626انحياز وعالقات شخصية للرجال أكثر من النساء.
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2727إعطاء الرجل حرية أكثر من النساء بالوسائل المتاحة.
2828من حيث القدرات المالية ،إدامة العالقات مع الرجال أكثر من النساء.
2929انتقــاد الجمهــور للوزيــر الرجــل ،يهاجــم تصريــح الوزيــر أو أداؤه ،بينمــا عندمــا تكــون المتحــدث وزيــرة فــإن هنــاك نــوع مــن
الهجــوم الشــخصي ،وطريقــة ظهورهــا أكثــر مــن صلــب الموضــوع.
3030الذكور أكثر امتداد وسلطة ،وأقوى مالي ًا واجتماعياً ،يكون داعم ًا أكثر وهذا يساعده على التواصل بشكل أكثر.
3131ألن تغطيــة اإلعــام لمداخــات النــواب الذكــور تختلــف عــن النــواب اإلنــاث أو النظــرة لهــم بــأن النســاء مــن النــواب وصلــوا
للنيابــة عــن طريــق الكوتــا.
3232عــدد السياســيين الذكــور أعلــى مــن عــدد السياســيات النســاء ،وايضــ ًا التركيــز علــى أخطــاء السياســيات ومحاســبتهن
عليهــا أكثــر مــن السياســيين الذكــور.
3333التركيز على أخطاء المرأة خاصة في الالمركزية من خالل اإلعالم.
3434ال يوجد انخراط للنساء في مجالس النواب ومقتصرة على الذكور فقط.
3535وسائل اإلعالم تستهين بدور المرأة وتقلل من عقليتها وإدارتها.
3636ال تؤخذ قرارات المرأة السياسية على محمل الجد في وسائل اإلعالم.
3737تغطيــة أكبــر ألخبــار الرجــال السياســيين مــن النســاء ،وعــدم أخــذ نشــاط النســاء السياســيات علــى محمــل الجــد وتهمــش
جهودهــا.
3838عالقة المرأة السياسية مع المجتمع والصحافة.
3939بعــض الصحفييــن يركــزون فــي تغطياتهــم اإلعالميــة علــى النــواب (الرجــال) إلبــراز أنشــطتهم ،فــي المقابــل يغيبــون
المــرأة السياســية عــن المشــهد وينتظــرون منهــا أي خطــأ حينهــا يبــدؤون بالتركيــز عليهــا.
4040أحيان ًا يتم إبراز دور المرأة بشكل منفصل أو بتقارير مخصصة موجهة على المرأة.
4141الغالبية من الصحفيين منحازون للرجل ،والرجل يطرح قضايا المرأة بناء على الخلفية المجتمعية.
4242التركيز على إنجازات الذكور أكثر من اإلناث ،وأخطاء اإلناث مضاعفة دائما وتسلط الضوء عليها.
4343يكــون نوعـ ًا مــن الهجــوم أكبــر فــي حــال إذا أخطــأت األنثــى ،وعالقــات الذكــور اإلعالمييــن تكــون أكبــر وتغيــب األنثــى عــن
اإلعالم.
4444التغطيــة للذكــور تركــز علــى أفكارهــم وطروحاتهــم ســواء بالتأييــد أو الرفــض لهــا ،لكــن لإلنــاث غالبـ ًا تتخذ طابــع هجومي
وكثيــر ًا مــا تهتــم بالمظاهــر الخارجية.
4545مــن حيــث الحجــم والتكــرار والموقــع والمســاحة وعــدد الكلمــات وطــول التقريــر وتنــوع المــادة ال يكــون نفــس الشــيء،
وايضـ ًا قلــة عــدد النســاء فــي المناصــب القياديــة العليــا وذلــك يــؤدي أن ظهورهــا يكــون أقــل.
4646فــي وســائل اإلعــام يطغــى الرجــل السياســي فــي الحديــث بالمواضيــع المتعلقــة بالشــؤون السياســية أكثــر مــن المــرأة
بســبب االعتقــاد الســائد بــأن المــرأة ضعيفــة فــي هــذا المجــال وأن الرجــل أكثــر ثقــة بالتحــدث بالشــؤون السياســية للمــرأة.
4747المرأة يتم تغطيتها بشكل يسخف من وجودها وبشكل هجومي.
4848طبيعة المرأة بالتواصل مع الناس اجتماعي ًا خجولة أكثر من الرجل.
4949تتغلب التغطية السياسية للبرلمانيين الذكور بناء على مصالح شخصية.
5050التركيــز علــى الرجــال أكثــر مــن النســاء بســبب عــدم معرفــة المــرأة بأهميــة اإلعــام وإيصــال صــورة جيــدة ومتواصلــة عــن
عملهــا السياســي.
5151التحيز للرجال دائماً.
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام 1998
كمؤسســة مجتمــع مدنــي تنشــط فــي الدفــاع عــن
الحريــات اإلعالميــة فــي األردن بعــد سلســلة مــن
االنتكاســات علــى الصعيــد المحلــي بــدأت مــن إصــدار
قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت فــي عــام 1997
ً
والــذي وضــع قيــودا متزايــدة علــى اإلعــام وتســبب
فــي إغــاق العديــد مــن الصحــف.

ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذير البناء
الديمقراطــي فــي األردن والعالــم العربــي باإلضافــة
إلــى احتــرام حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة
والتنميــة فــي ظــل مجتمــع منفتــح مبنــي علــى
أســس مــن الحــوار والالعنــف.

ويحافــظ المركــز علــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن
منظمــات المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا
فــي العمــل السياســي بــأي شــكل من اإلشــكال ،ولكن
فــي ســياق دفاعــه عــن حريــة اإلعــام واإلعالمييــن
يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات التــي تشــكل قيــدا علــى حريــة اإلعــام.

و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة فــي العالم
العربــي مــن أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات
واحتــراف اإلعالمييــن ،عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة،
كمــا ويعمــل مــع الصحافــة ومؤسســات المجتمــع
المدنــي علــى حمايــة البنــاء الديمقراطــي واحتــرام
مبــادئ حقــوق اإلنســان.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعم
حريــة التعبيــر واإلعــام فــي العالــم العربــي وبمــا
يكفــل االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع
مدنــي تســعى إلــى الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفير
الحمايــة للصحفييــن العــرب والتصــدي لالنتهــاكات
التــي يتعرضــون لهــا و تعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم
المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر للمعلومــات
و تغييــر وتطويــر التشــريعات التــي تفــرض قيودا على
حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة
داعمــة إلعــام حــر ومســتقل.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي
لالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره
فــي الدفــاع عــن الديمقراطيــة والحريــات العامــة
واإلصــاح.
• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة
والثقافيــة الحاضنــة لإلعــام.

