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 تمذَى

 

اٌجذ٠ً ٚ٘ٛ اػالَ ِٛاغٕٟ ٠ّٕؼ اٌفشصخ ٌٍّٛاغ١ٕٓ ثبػزجبسٖ  ثبإلػال٠َٕذسط االػالَ اٌغّؼ١برٟ ظّٓ صٕف ِب ٠ؼشف 

٠ٚز١ّض ٘زا إٌٛع ِٓ  .إلٔزبط ِعب١ِٓ ٚرج١ٍغ سعبئً اػال١ِخ،ثّخزٍف ششائؾُٙ ٚرٛعٙبرُٙ ٚأزّبءارُٙ ،اػالَ لشة 

 شثؾ١خ .اٌاالػالَ ثصجغزٗ غ١ش 

ٚ٘ٛ  2011ٌغٕخ  116بسح ا١ٌٗ ِٓ اٌّشعَٛ  ػذد سغُ أٔٗ ٚلؼذ االشع اٌزٛٔغٟ االػالَ اٌغّؼ١برٟ ثب٘زّبَ اٌّشش   ٌُ ٠ؾع

أفشدرٗ ثىشاعٟ  إرِب عؼً ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب اٌّغزمٍخ ٌالرصبي اٌغّؼٟ ٚاٌجصشٞ رٌٛٝ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ٌٙزا إٌٛع ِٓ االػالَ 

 ششٚغ: 

 اٌّزؼٍك ثبٌؾصٛي ػٍٝ اعبصح اؽذاس ٚاعزغالي لٕبح اراػ١خ عّؼ١بر١خ . وشاط ششٚغ  -

 ثبٌؾصٛي ػٍٝ اعبصح ٚاعزغالي لٕبح رٍفض٠خ عّؼ١بر١خ .وشاط ششٚغ اٌّزؼٍك  -

ٚرٛصػذ عغشاف١ب ػٍٝ ػذ٠ذ إٌّبغك ٚاٌغٙبد ِّب  2014رُ اؽذاس اراػبد عّؼ١بر١خ أطٍمذ فٟ اٌجش فٟ  ،ٚثٕبء ػٍٝ رٌه

 اراػبد ِٛصػخ ػٍٝ ٔؾٛ اٌزبٌٟ : 9عؼً االػالَ اٌغّؼ١برٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

  

 انمُبح  جثيشكض ان يجبل انجث اجبصح تبسَخ انحصىل عهً 

 6سادَى  يذَُخ تىَظ يُبطك والَبد تىَظ انكجشي 2012عجتًجش  02

 اراعخ صىد انًُبجى  يذَُخ لفصخ يُبطك والَخ لفصخ 2012عجتًجش  02

 سادَى َفضاوح يذَُخ لجهً يُبطك والَخ لجهٍ 2012عجتًجش  02

يُطمخ انشلبة يٍ والَخ عُذٌ  2012عجتًجش  02

 ثىصَذ

 انمصشٍَ أف أو يذَُخ انشلبة

 اراعخ انجشَذ  يذَُخ تىصس يُبطك والَخ تىصس 2012عجتًجش  02

 اراعخ آيبل  يذَُخ تىَظ يُبطك والَبد تىَظ انكجشي 2012عجتًجش  02

يذَُخ حبجت  يُبطك والَخ انمُشواٌ 2012عجتًجش  02

 انعُىٌ

 دسَى أف أو

 هُب انمصشٍَ  انمصشٍَ خَُذي انمصشٍَيذَُخ  2012عجتًجش  02

 اف اوانمصشٍَ  انمصشٍَ خَُذي والَخ انمصشٍَيُبطك  2012عجتًجش  02

 

ِٓ ٌٝ ِغبػذح ٘زٖ االراػبد ػجش ظّبْ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ ا١ٌّٕٙخ اٌؼ١ٍب اٌّغزمٍخ ٌالرصبي اٌغّؼٟ ٚ اٌجصشٞ إ عؼذ ا١ٌٙئخ

ٍٝ األلً وبًِ اٌٛلذ فٟ صؾفٟ ػ ةاذاٌغّؼ١بر١خ ،ػٍٝ ششغ أز ثبإلراػبدفٟ ارفبل١بد االعبصح اٌخبصخ  ١ص،ص  ٕاٌزخالي 

ٙب فٟ دٚساد رى١ٕ٠ٛخ ٚرذس٠ج١خ ػذ٠ذح ٚفٟ ص١بغخ ِخزٍف اٌٛصبئك اٌزٛع١ٙ١خ ٚاٌّشعؼ١خ ١وّب أششوذ ٔبشطوً اراػخ، 

 اٌّزؼٍك ثجؼط األؽذاس ٚاٌّٛاظ١غ . 

ِجبدسارٙب ٌزشع١خ صؾبفخ اٌمشة ٌٍؼًّ ػٍٝ ظّبْ دػُ اإلراػبد اٌغّؼ١بر١خ ٚرط٠ٛش إٔزبعٙب ٚرشغ١غ  ٚؽشصب ِٕٙب ػٍٝ

ثبة  2016ٔٛفّجش  4اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٌىً اٌّٛاغ١ٕٓ، فزؾذ ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب اٌّغزمٍخ ٌالرصبي اٌغّؼٟ ٚاٌجصشٞ ثزبس٠خ 

غٕخ ٚرٕمغُ ٘زٖ إٌّؼ إٌٝ خّغخ أصٕبف ظجطزٙب ٌ .2015اٌزششؾبد ٌالعزفبدح ِٓ ِٕؼ ثشٔبِظ اٌذػُ اٌزٞ رُ اؽذاصٗ عٕخ 

خبصخ أؽذصذ ٌٍغشض ٚرزىْٛ ِٓ سئ١ظ ا١ٌٙئخ وشئ١ظ ٌٍغٕخ ٚػعٛ ِٓ ِغٍظ ا١ٌٙئخ ٚػعٛ ِٓ إٌمبثخ اٌٛغ١ٕخ 

ٌٍصؾبف١١ٓ ٚػعٛ ِٓ إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍضمبفخ ٚاإلػالَ ٚػعٛ ِٓ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚػعٛ ِٓ ٔمبثخ اإلراػبد اٌغّؼ١بر١خ 

٘زٖ األصٕبف اٌخّغخ ِٓ إٌّؼ فٟ : ِٕؾخ اإلٔزبط ِٕٚؾخ رط٠ٛش  ٚرزّضً .ٚػعٛ ِٓ االرؾبد اٌٛغٕٟ ٌإلراػبد اٌغّؼ١بر١خ

 .ِٕؾخ اإلٔزبط ِٕٚؾخ رط٠ٛش اٌغٛدح ِٕٚؾخ صؾفٟ ٚرمٕٟ ِٕٚؾخ اٌزى٠ٛٓ ِٕٚؾخ اٌزأع١ظ : اٌغٛدح ِٕٚؾخ صؾفٟ ٚرمٕٟ
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 خ انشصذيُهجُّ 

 

ػٍٝ سصذ ٔفبر اٌفبػ١ٍٓ  اٌؼ١ٍب اٌّغزمٍخ ٌالرصبي اٌغّؼٟ ٚ اٌجصشٞ ألذِذ ا١ٌٙئخبس ِّبسعزٙب ٌصالؽ١زٙب اٌزؼذ١ٍ٠خ، فٟ اغ

 .2017ٔٛفّجش  19اٌٝ  2017ٔٛفّجش  13اٌغ١بع١١ٓ اٌٝ االراػبد اٌغّؼ١بر١خ خالي اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ 

 ٚلذ شٍّذ ػ١ٍّخ اٌشصذ ٘زٖ عذ اراػبد ِٓ ِغّٛع رغغ ٟٚ٘ : 

 .ساد٠ٛ آِبي  –اراػخ اٌغش٠ذ  –اد٠ٛ ٔفضاٚح س –اٌمصش٠ٓ أف أَ  –اراػخ صٛد إٌّبعُ  – 6ساد٠ٛ

ألعجبة ،ٕ٘ب اٌمصش٠ٓ ٚدس٠ُ أف أَ  –ٟٚ٘ ساد٠ٛ اٌشلبة  ،ٕب ٌُ ٔغزطغ سصذ اٌضالس اراػبد اٌّزجم١خٌٝ أٔ  رغذس اإلشبسح إ

 رم١ٕخ خبسعخ ػٓ ٔطبلٕب .

رٕبعت اٌؾ١ض اٌضِٕٝ اٌّغٕذ  ْ ػ١ٍّخ سصذ اٌزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ رزّضً فٟ عّغ اٌّؼط١بد راد صٍخ فٟ عج١ً ِالؽظخ ِذٜإ

ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛاػذ ٚاٌعٛاثػ ِٓ  إٌٝأخذ اٌىٍّخ ٚل١بط ؽغُ ؽعٛسُ٘ ثبالعزٕبد ػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجش ،ٌٍفب

 ٔبؽ١خ اٌىُ ٚاٌى١ف.

  ّح انًذ 

 ِٓ اٌغبػخ اٌغبثؼخ صجبؽب اٌٝ اٌؼبششح صجبؽب  -

 اٌظٙشِٓ اٌغبػخ ِٕزصف إٌٙبس اٌٝ اٌغبػخ اٌضب١ٔخ ثؼذ  -

  ِٓ اٌغبػخ اٌخبِغخ ِغبء اٌٝ اٌغبػخ اٌغبثؼخ ِغبء -

 انًتغُشاد 

 ٔٛاة ِغٍظ اٌشؼت ٚ ِؤعغخ اٌشئبعخ  ،أػعبء اٌؾىِٛخ  ،٠عُ األؽضاة اٌغ١بع١خ ٚإٌّز١ّٓ ٌٙباٌفبػً اٌغ١بعٟ :

ِذاخٍخ ؽٛاس٠خ ، رصش٠ؼ ،رٌه فٟ ٌمبء  وب٠ْزٕبٚي خالٌٙب اٌفبػً اٌغ١بعٟ اٌىٍّخ عٛاء  اٌزِٟذح أخز اٌىٍّخ : اٌّذح اٌض١ِٕخ 

 أٚ غ١ش رٌه ِٓ األشىبي اٌصؾف١خ .

اٌزؼب١ٌك اٌّٛعٙخ ،اٌش٠جٛسرغبد ،ِذح اٌجش : ِغّٛع اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّخصصخ ٌٍفبػً اٌغ١بعٟ ٚرشًّ ِذح رمذ٠ُ اٌّٛظٛع 

 ِذح أخز اٌىٍّخ  ٚ  ٌٍفبػً اٌغبعٟ

 انًحىس / انًىضىع 

 اٌفبػً اٌغ١بعٟ أٚ رذخالد اٌصؾفٟ ... ِذاخٍخ ُ رؾذ٠ذٖ ِٓ خالي ٠ز  ، ؼ١ٓ ٘ٛ ِعّْٛ ؽذس ِ

 انذوس 

 .٠ىْٛ ِؤع غبر١ب، ع١بع١ب  أٚ ِخزٍطب عٟ دٚس ١ّ٠ ض رذخٍٗ ٠ٚؾذ د صفزٗ.ٌىً فبػً ع١ب

َ اٌفبػً اٌغ١بعٟ وّؼج ش ػٓ ٔشبغ ِؤعغبرٟ دْٚ اٞ اشبسح اٌٝ ٠ٛ٘زٗ اٌؾضث١خ ) ِضبي :ِشبسوخ  دٚس ِؤعغبرٟ :ؽ١ّٕب ٠مذ 

خ رّض١ً اٌذٌٚخ اٌزٛٔغ١خ فٟ اٌخبسط /اٌّشبسوخ فٟ أشطخ اٌؾىِٛخ  ّ   (. اٌفبػً اٌغ١بعٟ فٟ ِٙ

 .دٚس ع١بعٟ :ؽ١ّٕب ٠ظٙش اٌفبػً اٌغ١بعٟ ثصفزٗ اٌؾضث١خ
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دٚس ِخزٍػ :ؽ١ّٕب ٠ّضط اٌفبػً اٌغ١بعٟ ث١ٓ صفزٗ اٌّؤعغبر١خ اٌشع١ّخ ٚصفزٗ اٌؾضث١خ)ِضبي :سئ١ظ اٌغّٙٛس٠خ ٠زؾذ س 

ٚ اِبَ ...(ٚخطزٗ وشئ١ظ اء رٛٔظ (اٚ ٠ّضط ث١ٓ خطـزٗ اٌٛظ١ف١خ )سئ١ظ عّؼ١خ س٠بظ١خ ,سئ١ظ ِؤعغخ اػٓ اصِخ ٔذ

 ٟؽضة ع١بع

  انتمُُى 

اعزغٛاة  ؽىُ صش٠ؼ ػٍٝ اٌفبػً اٌغبعٟ ِٓ اٌّزىٍُ )اٌصؾفٟ فٟ ِؼظُ اٌؾبالد ٌٚىٓ أ٠عب اٌخجشاء، خالي ٠غزٕزظ ِٓ

ػشة ػٕٙب ثٛظٛػ ػٓ غش٠ك اٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد أ اٌزٟرؤخز ثؼ١ٓ االػزجبس األؽىبَ اٌم١ّ١خ ِٛاغ١ٕٓ فٟ اٌشبسع ...(.

 ٚٔجشح اٌصٛد ٚاالشبساد .

 ِؾب٠ذ /ِزٛاصْ –ا٠غبثٟ  –٠ٕمغُ اٌزم١١ُ اٌٝ صالس ِغز٠ٛبد : عٍجٟ 

  انغُبق 

ػٕبصش ػذ٠ذح أّ٘ٙب  ٚفك  ٠زُ رؾذ٠ذٖ.عٍج١ب أٚ ِزٛاصٔب  –َ ف١ٗ اٌفبػٍٟ اٌغ١بعٟ ٠ٚىْٛ اِب ا٠غبث١ب غبس اٌزٞ ٠مذ  ٘ٛ اإل 

 رؼذد ِصبدس اٌخجش ... –ٔٛػ١خ غشػ اٌؾذس  –و١ف١خ غشػ اٌؾذس 

  ٍانجعذ انجغشاف 

 ع٠ٛٙب أٚ د١ٌٚب. ،رشرجػ اٌّٛاظ١غ اٌّطشٚؽخ خالي ِذح أخز اٌىٍّخ ٚصِٓ اٌجش ثأثؼبد عغشاف١خ ِخزٍفخ فزىْٛ اِب ٚغ١ٕب 
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خانعبي ُتبئجان  

 

 : تغطُخ انفبعهٍُ انغُبعٍُُ عهً يختهف االراعبد يذح تىصَع

 

   انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 اراعخ صىد انًُبجى 00:41:15 25,58

 اراعخ انمصشٍَ أف أو  00:31:20 19,43

 اراعخ انجشَذ أف أو 00:27:40 17,16

 أف أو  6سادَى  00:20:59 13,01

 َفضاوح أف أو 00:20:48 12,9

 سادَى أيم  00:19:12 11,91

 انًجًىع انعبو 02:41:14 100
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 : يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُختىصَع 

 

 أصناف الفاعلين السياسيين انًجًىع 

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 (يؤعغبتٍ دوس) انحكىيخ 01:35:34 59.27

 (يؤعغبتٍ دوس) انشعت َىاة يجهظ سئبعخ 00:01:57 1.21

 (يؤعغبتٍ دوس) يؤعغخ انشئبعخ 00:03:28 2.15

 (عُبعٍ دوس)   أحضاة عُبعُخ 01:00:15 37.37

 انًجًىع  02:41:14 100.0
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 : تغطُخ انفبعهٍُ انغُبعٍُُ حغت انُىع االجتًبعٍ

 النوع االجتماعي  سجبل َغبء

 اراعخ انجشَذ أف أو 94,46 5,54

 اراعخ انمصشٍَ أف أو  96,73 3,27

 اراعخ صىد انًُبجى 94,58 5,42

 َفضاوح أف أو 95,01 4,99

 أف أو  6سادَى  89,62 10,38

 سادَى أيم  83,65 16,35

 انًجًىع  93,10 6,90
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 (يذح انجثيذح أخز انكهًخ و) انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُختىصَع 

   يذح أخز انكهًخ انجث يذح انًجًىع

 حشكخ انُهضخ 00:11:45 00:16:02 00:27:47

 َذاء تىَظ 00:03:17 00:14:12 00:17:29

 حشان تىَظ االسادح - 00:03:49 00:03:49

 انتُبس انذًَمشاطٍ - 00:01:45 00:01:35

 حشكخ انشعت - 00:01:32 00:01:32

 حشكخ يششوع تىَظ 00:00:17 00:01:10 00:01:27

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش - 00:01:20 00:01:20

 حضة انجُبء انىطٍُ - 00:01:12 00:01:12

 انججهخ انشعجُخ - 00:01:03 00:01:03

 أفبق تىٍَ - 00:01:02 00:01:02

 حضة االصالح انىطٍُ - 00:00:32 00:00:32

 حشكخ َذاء انتىَغٍُُ ثبنخبسج - 00:00:18 00:00:18

 انحضة انجًهىسٌ - 00:00:18 00:00:18

 حضة انجذَم انذًَمشاطٍ - 00:00:11 00:00:11

حضة انتكتم انذًَمشاطٍ يٍ أجم انعًم  00:00:10 - 00:00:10

 وانحشَبد
 حضة انًغبس انذًَمشاطٍ االجتًبعٍ - 00:00:07 00:00:07

 انحضة انحش انذعتىسٌ انتىَغٍ - 00:00:06 00:00:06

 انحشكخ انذعتىسَخ - 00:00:04 00:00:04

 يغتمهٍُ  - 00:00:03 00:00:03

 انًجًىع  00:15:29 00:44:46 01:00:15

 

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

 مدة أخذ الكلمة

 مدة البث
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 انتمُُى

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 02:01:15 75,2

 عهجٍ 00:30:15 18,76

 اَجبثٍ 00:09:44 6,04

 انًجًىع  02:41:14 100%

 

 

  انغُبق

الزمنيالحيز  النسبة المئوية  السياق  

 اَجبثٍ 00:31:18 19,41

 عهجٍ 00:41:44 25,88

 يحبَذ 01:28:12 54,70

 انًجًىع 11:00:00 011

 

 

6% 

19% 

75% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19% 

26% 

55% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 : حغت أَىاع انجشايج يذح انتغطُختىصَع 

 

 أَىاع انجشايج انحُض انضيٍُ

 يىجض اخجبسٌ 00:46:42

 يجهخ اخجبسَخ / ثشَبيج حىاسٌ 00:46:40

 َششح اخجبسَخ 00:37:42

 ثشَبيج اخجبسٌ تشفُهٍ 00:17:40

 ثشَبيج تشفُهٍ 00:06:04

 ثشَبيج اجتًبعٍ 00:04:26

 ثشَبيج ثمبفٍ 00:01:54

 ثشَبيج تفبعهٍ / يُكشوتشوتىاس 00:00:06

 انًجًىع 02:41:14

 

 

 

 

 

 

00:00:00 00:07:12 00:14:24 00:21:36 00:28:48 00:36:00 00:43:12 00:50:24

 ميكروتروتوار/ برنامج تفاعلي 

 برنامج ثقافي

 برنامج اجتماعي

 برنامج ترفيهي

 برنامج اخباري ترفيهي

 نشرة اخبارية

 برنامج حواري/ مجلة اخبارية 

 موجز اخباري
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 : حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

   انغُبعخ 01:10:06

 يحبوس فشعُخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد اٌغ١بع١خ 00:37:13

  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:15:57

 اٌّغبس االٔزخبثٟ  00:06:46

 اٌشؤْٚ اٌخبسع١خ 00:03:03

 ٔشبغ األؽضاة 00:01:57

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:01:43

 اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 00:01:28

 اٌؼٕف اٌغ١بعٟ / االس٘بة / اٌؾشة 00:01:00

 اٌؾ١بح اٌخبصخ ٌٍفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ 00:00:33

 ِٛاظ١غ ع١بع١خ أخشٜ  00:00:26

   انًغبئم االجتًبعُخ 00:41:58

 يحبوس فشعُخ ِٛاظ١غ اعزّبػ١خ أخشٜ 00:01:16

 

 

 

  

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:21:36

 اٌطفٌٛخ 00:00:07

 األعشح / اٌؼاللبد األعش٠خ 00:00:26

 اٌمعب٠ب اٌذ١ٕ٠خ 00:00:09

 اٌفمش / اٌعّبْ االعزّبػٟ 00:00:56

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:17:28

   االلتصبد 00:31:19

  يحبوس فشعُخ ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ داالعزشار١غ١ب 00:12:53

 األعؼبس / ؽمٛق اٌّغزٍٙهاالعزٙالن /  00:12:27

 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ 00:02:42

 اٌز١ّٕخ اٌغ٠ٛٙخ 00:02:38

 اٌطبلخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 00:00:22

 إٌمً / األشغبي اٌؼبِخ 00:00:14

 ِٛاظ١غ الزصبد٠خ أخشٜ 00:00:03

   انعذانخ 00:10:59

  يحبوس فشعُخ اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:07:42

 ؽمٛق االٔغبْ 00:03:17

   انشَبضخ 00:02:06

   انعهىو وانصحخ 00:01:30

  يحبوس فشعُخ اٌطت ٚإٌظبَ اٌصؾٟ 00:00:45

 اٌزٍٛس ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 00:00:45

   يىاضُع أخشي 00:00:54
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 : حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انجعذ انىطٍُ 02:05:27 77,8

 انجُىة انغشثٍ 00:17:10 10,6

 انجُىة 00:06:16 3,9

 انجعذ انذونٍ 00:05:49 3,6

 تىَظ انكجشي 00:02:44 1,7

 انجُىة انششلٍ 00:01:49 1,1

 انىعظ انغشثٍ 00:01:08 0,7

 انىعظ انششلٍ 00:00:33 0,3

 انشًبل انغشثٍ 00:00:18 0,2

 انًجًىع 02:41:14 100
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 اذاعة الجريد أف أم

 

راػخ اٌغش٠ذ أف أَ ٟ٘ اراػخ ربثؼخ ٌٍغّؼ١خ اٌزٛٔغ١خ إلػالِٟ اٌغش٠ذ رجش فٟ ِٕبغك ٚال٠خ رٛصس ٚرٙزُ أعبعب ثبٌز١ّٕخ فٟ إ

.اٌغٙخ ٚاٌزؼش٠ف ثبٌضمبفخ اٌّؾ١ٍخ وّب رٛفش فعبء ٌٍٕمبػ ٚاٌؾٛاس ؽٛي اٌّٛاظ١غ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌٛغ١ٕخ  

  

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  االجًبنُخ نتغطُخانًذح انضيُُخ تىصَع 

 - انًجًىع 

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 الحكومة )دور مؤسساتي( 00:25:32 92.29

6.87 00:01:54 
 ) دور سياسي( أحزاب سياسية

0.84 00:00:14 
 مؤسسة الرئاسة )دور مؤسساتي(

 انًجًىع 00:27:40 100.0

 

 

 

 

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

دور )الحكومة 
 (مؤسساتً

دور ) السٌاسً  
 (سٌاسً

دور )مؤسسة الرئاسة 
 (مؤسساتً

00:25:32 

00:01:54 
00:00:14 

 الحٌز الزمنً
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 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُختىصَع 

 - يذح انجث انًجًىع

 َذاء تىَظ 00:01:54 00:01:54

 انًجًىع 00:01:54 00:01:54

 

ٚرٌه غ١ٍخ دل١مخ رُ رخص١ص أغٍجٙب ٌٍؾىِٛخ  27ثٍغذ اٌّذح االعّب١ٌخ ٌزغط١خ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ فٟ اراػخ عش٠ذ أف أَ 

صب١ٔخ.  14دل١مخ أِب إٌٛاة ٚاٌغ١بع١ْٛ غ١ش اٌّّضٍْٛ فٟ اٌجشٌّبْ فٍُ ٠ؾظٛا عٜٛ ثذل١مز١ٓ ر١ٍُٙ ِؤعغخ اٌشئبعخ ثّذح  25

٠ٚؼٛد لصش اٌّذح اٌّخصصخ ٌٍزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ اعّبال اٌٝ أؼذاَ ؽعٛس اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚلٍخ اٌؾذ٠ش ػٓ أٔشطزُٙ فٟ 

خ ِٕٙب اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ  ٚاالعزّبػ١خ أِب اٌّٛا ع١ض ٚإٌششاد االخجبس٠خ فمذ الزصشد فٟ أغٍجٙب أغٍت ثشاِظ االراػخ خبص

ػٍٝ إٌشبغ اٌّؤعغبرٟ ٌشئ١ظ اٌؾىِٛخ ٚاٌٛصساء. ٚ٘زا ِب ٠فغش رخص١ص ِذح ثش ٌؾضة ٚاؽذ فمػ غ١ٍخ وبًِ األعجٛع 

 .اظبفخ اٌٝ غ١بة ِذح رٕبٚي اٌىٍّخ ٌغ١ّغ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ

 انتمُُى

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:23:26 84,7

 عهجٍ 00:04:14 15,3

 انًجًىع انعبو 00:27:40 100

 

 

  عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:04:14 00:21:18 00:25:32

 يؤعغخ انشئبعخ - 00:00:14 00:00:14

 َذاء تىَظ - 00:01:54 00:01:54

 انًجًىع  0:04:14 0:23:26 0:27:40

 

خ خبصخ   ِ األخجبس ٚ ٘ٛ ِب ػىظ اٌزم١١ُ اٌّؾب٠ذ ٌّخزٍف اٌفبػ١ٍٓ  ِٛاع١ضغغٝ اٌغبٔت اإلخجبسٞ ػٍٝ اٌّبدح اإلػال١ِخ اٌّمذ

( اٌزٟ ػىغذ رم١١ّب عٍج١ب ٌٍؾىِٛخ فزّؾٛسد ؽٛي اٌزؼبًِ اٌغٍجٟ ٌٛص٠ش %15اِب إٌغجخ اٌّزجم١خ ) % 85اٌغ١بع١١ٓ ثٕغجخ 

 .االعزّبػ١خاٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ِغ ٍِف إٌبعؾ١ٓ فٟ ِٕبظشاد ٚصاسح اٌشؤْٚ 

15% 

85% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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  انغُبق

 

 السياق انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:19:15 70

 عهجٍ 00:04:14 15

 اَجبثٍ 00:04:11 15

 انًجًىع 00:27:40 100
 

 

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع 

 انحكىيخ 00:03:57 00:04:14 00:17:21 00:25:32

 يؤعغخ انشئبعخ 00:00:14 - - 00:00:14

 َذاء تىَظ - - 00:01:54 00:01:54

 انًجًىع 0:04:11 0:04:14 0:19:15 0:27:40

 

  السٌاق كان فً مجمله محاٌدا مع وجود سٌاقات سلبٌةنالحظ من خالل الجدول و الرسم البٌانً المصاحب لهما أن 

أخرى إٌجابٌة تساوت فً النسب، راجعة باألساس إلى تفاعل الضٌوؾ أو الصحافٌٌن مع المشاؼل االجتماعٌة للمواطنٌن و

 .و قرارات الحكومة فً هذا الشأن من خالل البرامج االجتماعٌة المقّدمة

 

 

 

 

 

15% 

15% 

70% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

   االلتصبد 00:08:41

  يحبوس فشعُخ األػّبي ٚاٌّشبس٠غ )اٌغ١بؽخ / اٌزغبسح ...( 00:00:44

 االعزٙالن / األعؼبس / ؽمٛق اٌّغزٍٙه 00:06:45

 ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ داالعزشار١غ١ب 00:01:12

   انعذانخ 00:00:46

  يحبوس فشعُخ اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:00:46

   انغُبعخ 00:05:43

  يحبوس فشعُخ  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:03:40

 اٌشؤْٚ اٌخبسع١خ 00:01:27

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:00:36

   انًغبئم االجتًبعُخ 00:12:10

  يحبوس فشعُخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:05:50

 اٌعّبْ االعزّبػٟاٌفمش /  00:00:05

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:06:15

   انشَبضخ 00:00:20

 

رصذ سد اٌّغبئً االعزّبػ١خ لبئّخ اٌّؾبٚس اٌّطشٚؽخ ٌذٜ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ِٓ خالي اٌجشٔبِظ االعزّبػٟ األَ 

ٙب اٌّغبئً ر١ٍ االعزّبػ١خ.ٚ اٌطفً ٚ اٌّزؼٍ ك أعبعب ثزفبػً ٚص٠ش اٌشؤْٚ االعزّبػ١خ ِغ ِخزٍف اٌمعب٠ب 

ُ  اٌغ١بع١خ ِٓ خالي رغط١خ إخجبس٠خ ثبألعبط   ٌّخزٍف ٔشبغبد ٚ لشاساد اٌؾىِٛخ.االلزصبد٠خ ص
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انجعذ انىطٍُ 00:15:34 56,27

 انجُىة انغشثٍ 00:09:22 33,86

 تىَظ انكجشي 00:01:31 5,48

 انجعذ انذونً  00:01:13 4,40

 انًجًىع  00:27:40 100,00

 

 

 

نالحظ من خالل الجدول و الخرٌطة المصاحبة له أن البعد الوطنً كان االبرز فً مختلؾ المواضٌع المطروحة لدى  

  %03الفاعلٌن السٌاسٌٌن من خالل تؽطٌة إخبارٌة هامة لنشاطات الحكومة أساسا، ٌلٌه الجنوب الؽربً بنسبة تجاوزت 

             إلذاعات الجمعٌاتٌة فً إعالم القرب بصفة نسبٌة.هو مجال بّث إذاعة الجرٌد أؾ أم عاكسة بذلك دور او
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أف أم القصريناذاعة   

 

اذاعة القصرٌن أؾ أم هً اذاعة تابعة لجمعٌة الشعانبً للنهوض بالثقافة الرقمٌة والملتٌمٌدٌا بالقصرٌن تحصلت على 

الثقافً  وتهتم بالشؤون المحلٌة والتبادلوٌشمل مجال بثها مناطق والٌة القصرٌن  0202سبتمبر  20تأشٌرة البث فً 

 الى اٌجاد قناة للحوار والتواصل فً المنطقة .  وبمشاؼل الجهة، كما تسعى

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُختىصَع 

 - انًجًىع 

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

79.04 00:24:46 

 الحكومة )دور مؤسساتي(

20.96 00:06:34 

 ) دور سياسي(  أحزاب سياسية

 انًجًىع  00:31:20 100

 

 

 

نصؾ ساعة خالل كامل األسبوع وٌعود قصر هذه المدة أساسا  لفاعلٌن السٌاسٌٌن حوالًالتؽطٌة  الزمنٌة مدةالبلػ مجموع 

ل الؽنائٌة حتى فً سجلنا كثرة فً الفواص لى فراغ فً البرمجة بصفة عامة حٌثالى قلة البرامج السٌاسٌة خاصة وا

والنً تمٌز حضور أعضائها بالدور % 79وقد حظٌت الحكومة بالنصٌب األوفر من مدة التؽطٌة بنسبة أوقات الذروة. 

 للنواب والسٌاسٌٌن ؼٌر الممثلٌن فً البرلمان والذٌن تمٌز حضورهم بالدور السٌاسً. %12المؤسساتً وتم تخصٌص 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

 (دور سٌاسً) السٌاسً   (دور مؤسساتً)الحكومة 

00:24:46 

00:06:34 

 الحٌز الزمنً
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 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُخانًذح تىصَع 

 االنتماءات الحزبية  يذح انجث يذح أخز انكهًخ انًجًىع 

 َذاء تىَظ 00:02:56 00:01:35 00:04:31

 حشكخ انُهضخ 00:01:57 - 00:01:57

 انحضة انجًهىسٌ 00:00:06 - 00:00:06

 انًجًىع  00:04:59 00:01:35 00:06:34

 

 

 

 لمدة البث دقائق 5دقائق خالل كامل األسبوع حٌث تم تخصٌص  6 األحزاب السٌاسٌة حوالًالمدة االجمالٌة لتؽطٌة بلؽت 

ودقٌقة واحدة لمدة تناول الكلمة وهً مدة زمنٌة ضعٌفة تدل على عدم ادراج تؽطٌة التعددٌة السٌاسٌة ضمن برامج 

  االذاعة.

 انتمُُى

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:17:38 56,28

 عهجٍ 00:13:05 41,76

 اَجبثٍ 00:00:37 1,97

 انًجًىع  00:31:20 100,00

 

 

00:00:00

00:00:43

00:01:26

00:02:10

00:02:53

00:03:36

00:04:19

00:05:02

 الحزب الجمهوري حركة النهضة نداء تونس

 مدة أخذ الكلمة

 مدة البث

2% 

42% 

56% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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  انغُبق

 انغُبق انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 عهجٍ 00:17:13 54,95

 يحبَذ 00:09:51 31,44

 اَجبثٍ 00:04:16 13,62

 انًجًىع  00:31:20 100

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يتىاصٌ انًجًىع 

 انحكىيخ 00:03:25 00:13:48 00:07:33 00:24:46

 حشكخ انُهضخ - 00:01:38 00:00:19 00:01:57

 َذاء تىَظ 00:00:51 00:01:47 00:01:53 00:04:31

 انحضة انجًهىسٌ  - - 00:00:06 00:00:06

 انًجًىع 0:04:16 0:17:13 0:09:51 0:31:20

 

 ٌلٌه التقٌٌم السلبً . %56متوازنا بنسبة  االتقٌٌم الصحفً للفاعلٌن السٌاسٌٌن خالل كامل األسبوع فً أؼلبه تقٌٌمكان 

وتعود النسبة المرتفعة للتقٌٌم السلبً الى األسلوب التهكمً الذي ٌعتمده بعض  .%1ثم االٌجابً بنسبة  %21 بنسبة

األحٌان ٌندرج الحدٌث عن  بنعكس على نسب السٌاق ففً أؼلوهو ما انشطة الفاعلٌن السٌاسٌٌن الصحفٌٌن فً تؽطٌة أ

 . %22واالٌجابً   %02أما السٌاق المتوازن فقد مثل   %55سلبً وذلك بنسبة السٌاسٌٌن ضمن سٌاق 

14% 

55% 

31% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 - اَجبثٍ عهجٍ يتىاصٌ انًجًىع

 انحكىيخ 00:00:37 00:10:37 00:13:32 00:24:46

 حشكخ انُهضخ - 00:00:41 00:01:16 00:01:57

 َذاء تىَظ - 00:01:47 00:02:44 00:04:31

 انحضة انجًهىسٌ - - 00:00:06 00:00:06

 انًجًىع  0:00:37 0:13:05 0:17:38 0:31:20
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 حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

   االلتصبد 00:05:08

 يحبوس فشعُخ ؽمٛق اٌّغزٍٙهاالعزٙالن / األعؼبس /  00:00:20

 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ 00:02:08

 االعزشارغ١بد ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ 00:02:40

  انعذانخ 00:04:09

 يحبوس فشعُخ ؽمٛق االٔغبْ 00:01:19

 اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:02:50

   انغُبعخ 00:04:02

 يحبوس فشعُخ  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:01:01

 ٔشبغ األؽضاة 00:01:22

 اٌشؤْٚ اٌخبسع١خ 00:00:40

 ِٛاظ١غ ع١بع١خ أخشٜ  00:00:07

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد اٌغ١بع١خ 00:00:41

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:00:11

   انعهىو وانصحخ 00:00:35

 يحبوس فشعُخ اٌطت ٚإٌظبَ اٌصؾٟ 00:00:35

   انًغبئم االجتًبعُخ 00:17:19

 يحبوس فشعُخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:13:25

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:03:54

   يىاضُع أخشي 00:00:07
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 البعد الجهوي انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انىطٍُانجعذ  00:26:35 84,84

 انجُىة 00:02:08 6,81

 انجعذ انذونٍ 00:01:33 4,95

 انىعظ انغشثٍ 00:01:04 3,4

 انًجًىع  00:31:20 100

 

 

 

تم تؽطٌتها فً عالقة بالفاعلٌن  التًرؼم اهتمام االذاعة بمشاؼل الجهة وبالشأن الثقافً فقد تعلقت أؼلب المحاور 

  %85السٌاسٌٌن بقضاٌا اجتماعٌة واقتصادٌة وأٌضا بمواضٌع العدالة والسٌاسة خاصة على المستوى الوطنً بنسبة 

وٌفسر ضعؾ نسب المحاور المخصصة للشؤون المحلٌة بعدم ادراج الفاعلٌن السٌاسٌٌن فً البرامج الثقافٌة والبرامج 

 و الخبراء.ذه البرامج حضور المجتمع المدنً ة حٌث طؽى على هالمهتمة بمشاؼل الجه
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  صوت المناجماذاعة 

 

من  .وتؽطً مناطق والٌة قفصة 1321خرٌن تبث منذ مارس صوت اآلاذاعة صوت المناجم : هً اذاعة تابعة لجمعٌة 

أهدافها االهتمام بمشاؼل الجهة والتعرٌؾ بالثقافة المحلٌة كما تسعى الى التعرٌؾ بالمجتمع المدنً بالجهة واالهتمام 

 بالجانب البٌئً والصحً وبمشاؼل عمال المناجم. 

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُختىصَع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

دور ) السٌاسً  
 (سٌاسً

دور )الحكومة 
 (مؤسساتً

دور )مؤسسة الرئاسة 
 (مؤسساتً

00:33:44 

00:06:09 
00:01:22 

 الحٌز الزمنً

 - انًجًىع

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

) دور  أحزاب سياسية 00:33:44 81.78
 سياسي(

الحكومة )دور  00:06:09 14.91
 مؤسساتي(

مؤسسة الرئاسة )دور  00:01:22 3.31
 مؤسساتي(

 انًجًىع 00:41:15 100.0
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وهً   دقٌقة 23 حوالً طٌلة أسبوع كامل سٌاسٌٌن بإذاعة صوت المناجمالفاعلٌن اللتؽطٌة  بلػ الحٌز الزمنً المخّصص

اذ تخصص االذاعة نسبة كبٌرة من  ،ٌعود ذلك لندرة البرامج السٌاسٌة واالخبارٌة مقارنة بالبرامج األخرىو .مدة قصٌرة

والنشرات االخبارٌة.  الموا جٌزبرمجتها للبرامج الفنٌة والترفٌهٌة والتفاعلٌة مقابل برنامج سٌاسً واحد وعدد من   

تلٌهم   %81لٌة للنواب والسٌاسٌٌن ؼٌر الممثلٌن فً البرلمان وذلك بنسبة اجموقد تم تخصٌص الجزء األكبر من المدة اال

 . %0ورئاسة الجمهورٌة ب  %25الحكومة بنسبة 

 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُختىصَع 

 االنتماءات الحزبية يذح انجث يذح أخز انكهًخ انًجًىع

 حشكخ انُهضخ 00:12:04 00:11:45 00:23:49

 َذاء تىَظ 00:05:04 - 00:05:04

 انتُبس انذًَمشاطٍ 00:00:58 - 00:00:58

 انججهخ انشعجُخ 00:00:57 - 00:00:57

 حشكخ يششوع تىَظ 00:00:51 - 00:00:51

 حضة انجُبء انىطٍُ 00:00:51 - 00:00:51

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش 00:00:23 - 00:00:23

 حضة االصالح انىطٍُ 00:00:17 - 00:00:17

 حضة انتكتم انذًَمشاطٍ يٍ أجم انعًم وانحشَبد - 00:00:10 00:00:10

 حشكخ انشعت 00:00:10 - 00:00:10

 انحضة انجًهىسٌ 00:00:07 - 00:00:07

 حضة انًغبس انذًَمشاطٍ االجتًبعٍ  00:00:07 - 00:00:07

 انًجًىع 00:21:49 00:11:55 00:33:44

 

 

00:00:00

00:02:53

00:05:46

00:08:38

00:11:31

00:14:24

00:17:17

00:20:10

00:23:02

00:25:55

 مدة أخذ الكلمة

 مدة البث
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دقٌقة   12حظٌت حركة النهضة باألؼلبٌة الكبرى بحوالً  دقٌقة و 00ٌة األحزاب السٌاسٌة بلؽت المدة المخصصة لتؽط

زب أن حركة النهضة هً الحنالحظ أحزاب أخرى كما  23دقائق وتم توزٌع باقً المدة على  5ٌلٌها حزب نداء تونس ب 

 دقائق . 23كلمة تجاوزت الوحٌد الذي حظً بمدة تناول 

 انتمُُى

 انتمُُى  انحُض انضيٍُ  انُغجخ انًئىَخ

 يتىاصٌ 00:31:09 75,52

 عهجٍ 00:06:46 16,40

 اَجبثٍ  00:03:20 8,08

 انًجًىع 00:41:15 100

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ - - 00:06:09 00:06:09

 يؤعغخ انشئبعخ - 00:00:43 00:00:39 00:01:22

 انتُبس انذًَمشاطٍ  00:00:17 00:00:16 00:00:15 00:00:85

 حضة انتكتم انذًَمشاطٍ يٍ أجم انعًم وانحشَبد - 00:00:10 - 00:00:10

 انججهخ انشعجُخ  - - 00:00:57 00:00:57

 حشكخ انشعت  - 00:00:10 - 00:00:10

 حشكخ انُهضخ  00:02:53 00:01:18 00:19:38 00:23:49

 حشكخ يششوع تىَظ  - - 00:00:51 00:00:51

 َذاء تىَظ - 00:03:59 00:01:05 00:05:04

 حضة انجُبء انىطٍُ 00:00:10 - 00:00:41 00:00:51

 حضة االصالح انىطٍُ  - - 00:00:17 00:00:17

 انحضة انجًهىسٌ  - - 00:00:07 00:00:07

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش  - - 00:00:23 00:00:23

 حضة انًغبس انذًَمشاطٍ االجتًبعٍ  - - 00:00:07 00:00:07

8% 

16% 

76% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 ايجابي

 سلبي 

 محايد
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 غُبقان

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:16:52 40,89

 اَجبثٍ  00:13:57 33,82

 عهجٍ  00:10:26 25,29

 انًجًىع 00:41:15 100

 

 

 - اَجبثٍ  عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:00:11 - 00:05:58 00:06:09

 يؤعغخ انشئبعخ - 00:00:43 00:00:39 00:01:22

 انتُبس انذًَمشاطٍ  00:00:17 00:00:16 00:00:15 00:00:85

 حضة انتكتم انذًَمشاطٍ يٍ أجم انعًم وانحشَبد - 00:00:10 - 00:00:10

 انججهخ انشعجُخ  - - 00:00:57 00:00:57

 حشكخ انشعت  - 00:00:10 - 00:00:10

 حشكخ انُهضخ  00:13:19 00:04:45 00:05:45 00:23:49

 حشكخ يششوع تىَظ  - - 00:00:51 00:00:51

 َذاء تىَظ - 00:04:12 00:00:52 00:05:04

 حضة انجُبء انىطٍُ 00:00:10 - 00:00:41 00:00:51

 حضة االصالح انىطٍُ  - - 00:00:17 00:00:17

 انحضة انجًهىسٌ  - - 00:00:07 00:00:07

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش  - - 00:00:23 00:00:23

 حضة انًغبس انذًَمشاطٍ االجتًبعٍ  - - 00:00:07 00:00:07

  

 .%8 بنسبةواالٌجابً  %26ٌلٌه التقٌٌم السلبً بنسبة   %76تمٌز التقٌٌم الصحفً للفاعلٌن السٌاسٌٌن بالحٌاد وذلك بنسبة 

دقائق من التقٌٌم االٌجابً ٌلٌها حزب التٌار  0ز حزب حركة النهضة عن باقً الفاعلٌن السٌاسٌٌن بحوالً وقد تمٌّ 

دقائق فً  2ثوان و فً المقابل تم تقٌٌم حزب نداء تونس سلبٌا لمدة  23ثانٌة وحزب البناء الوطنً ب  27الدٌمقراطً ب 

حٌن بلؽت مدة التقٌٌم السلبً لحركة النهضة دقٌقة واحدة كما تجلى هذا الفارق على مستوى السٌاق فؽالبا ما حظً حزب 

دقٌقة فً حٌن لم ٌندرج الحدٌث عن حزب نداء تونس سوى ضمن سٌاق  20حركة النهضة بسٌاق اٌجابً وذلك لمدة 

التقٌٌم والسٌاق الى ما سجلناه من انحٌاز خالل برنامج "بولٌتٌكا"  الى  دقائق وٌعود هذا الفارق فً 2سلبً وذلك لمدة 

 حزب حركة النهضة على حساب حزب نداء تونس.

25% 

41% 

34% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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 سحغت انًحبو يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

   االلتصبد 00:03:19

 يحبوس فشعُخ األػّبي ٚاٌّشبس٠غ  00:00:07

 ؽمٛق اٌّغزٍٙهاالعزٙالن / األعؼبس /  00:00:22

 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ 00:00:34

 ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ داالعزشار١غ١ب 00:02:16

   انعذانخ 00:00:16

 يحبوس فشعُخ اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:00:16

   انغُبعخ 00:36:01

 يحبوس فشعُخ  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:00:49

 ٔشبغ األؽضاة 00:00:19

 اٌشؤْٚ اٌخبسع١خ 00:00:07

 ِٛاظ١غ ع١بع١خ أخشٜ  00:00:04

 اٌّغبس االٔزخبثٟ  00:05:54

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد اٌغ١بع١خ 00:27:11

 اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 00:00:30

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:00:07

 اٌؼٕف اٌغ١بعٟ / االس٘بة / اٌؾشة 00:01:00

   انعهىو وانصحخ 00:00:10

 يحبوس فشعُخ اٌطت ٚإٌظبَ اٌصؾٟ 00:00:10

   انًغبئم االجتًبعُخ 00:00:43

 يحبوس فشعُخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:00:26

 اٌطفٌٛخ 00:00:07

 اٌفمش / اٌعّبْ االعزّبػٟ 00:00:10

   انشَبضخ 00:00:34

   يىاضُع أخشي 00:00:12
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انجعذ انىطٍُ 00:39:37 96,04

 انجعذ انذونٍ 00:00:44 1,78

 تىَظ انكجشي 00:00:35 1,41

 انجُىة انششلٍ 00:00:10 0,40

 انجُىة انغشثٍ 00:00:05 0,20

 انىعظ انغشثٍ 00:00:04 0,16

 انًجًىع  00:41:15 100,00

 

 

ح  دلبئك  3 دل١مٟ فٟ ؽ١ٓ رُ رخص١ص 36رصذ س ِؾٛس اٌغ١بعخ عٍّخ اٌّؾبٚس اٌّطشٚؽخ ٌذٜ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ثّذ 

ٌُٚ ٠خصص ٌّٕطمخ  %96صب١ٔخ ٌٍّغبئً االعزّبػ١خ ٚ رؼٍمذ أغٍت اٌّؾبٚس ثبٌجؼذ اٌٛغٕٟ ثٕغجخ  43ٌّؾٛس االلزصبد ٚ

ب فٟ ػاللخ ثبٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ٠ٚؼٛد ػذَ ظٙٛس اٌّؾبٚس ِٓ اٌّؾبٚس اٌزٟ رُ رغط١زٙ %0.2اٌغٕٛة اٌغشثٟ عٜٛ 

اٌشئ١غ١خ ٌإلراػخ ٟٚ٘ ِشبغً ػّبي إٌّبعُ ٚاٌّغبئً االعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاٌصؾ١خ ٌّٕطمخ لفصخ اٌٝ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؼاللخ 

 فٟ اٌجشاِظ االعزّبػ١خ. ذٌّّٟٔغزٜٛ اٌٛغٕٟ فٟ اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ ٚاٌٝ  االوزفبء ثبٌّغزّغ ااٌث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ػٍٝ 
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أف أم 6راديو   

فٟ اٌجش فٟ  أطٍمذٚ 2014عٕخ  إعبصحرؾصٍذ ػٍٝ (. RAPPELعّؼ١بر١خ ربثؼخ ٌغّؼ١خ اٌزؼج١ش اٌؾش )ساثبي/ إراػخٟ٘  6ساد٠ٛ 

ػٍٝ  االػزّبدِٕبغك رٛٔظ اٌىجشٜ ٚ رزؼٍك رٛعٙبرٙب األعبع١خ خصٛصب ثبٌذفبع ػٓ ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚ  6رغطٟ ساد٠ٛ  .2007د٠غّجش 

 ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ وً اٌّغبالد ٚ اٌّٛاظ١غ اٌزٟ ٠زُ رٕبٌٚٙب وّب رغؼٝ إٌٝ رؾم١ك اٌزٕٛع ٚ رمذ٠ُ إػالَ ثذ٠ً. 

 

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُختىصَع 

 - انًجًىع 

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

72.84 00:15:17 
 الحكومة )دور مؤسساتً(

 السٌاسً  ) دور سٌاسً( 00:04:58 23.67
رئاسة مجلس نواب الشعب )دور  00:00:34 2.7

 مؤسساتً(
0.79 00:00:10 

 مؤسسة الرئاسة )دور مؤسساتً(
 انًجًىع  00:20:59 .100

 

 

 

 

نظرا  %73للحكومة بنسبة تجاوزت نالحظ من خالل الجدول والرسم البٌانً المصاحب له أن الحضور األبرز كان 

 للتؽطٌة اإلخبارٌة المهّمة لنشاطها)الحكومة( مع تخصٌص جانب ضعٌؾ لنشاط مختلؾ األحزاب السٌاسٌة.        
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 الحٌز الزمنً
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 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُختىصَع 

 االَتًبءاد انحضثُخ يذح انجث

 تىَظ َذاء 00:02:16

 حشكخ انشعت 00:00:57

 هضخُحشكخ ان 00:00:50

 

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش 00:00:42

 أفبق تىَظ 00:00:23

 حشكخ يششوع تىَظ 00:00:08

 انججهخ انشعجُخ 00:00:06

 انحضة انحش انذعتىسٌ انتىَغٍ 00:00:06

 انحشكخ انذعتىسَخ 00:00:04

 انًجًىع 00:05:32

 

 

 

 

ٌّز الزمن المخّصص لألحزاب السٌاسٌة مجتمعة لم ٌتجاوز  نالحظ من خالل الجدول و الرسم البٌانً المصاحب له أن الح

الست دقائق وهو ما ٌعكس ؼٌاب برامج سٌاسٌة و تحالٌل تعنى بالشأن السٌاسً و نشاطات و رؤى مختلؾ الفاعلٌن 

ز الحٌز الزمنً لمدة البث الدقٌقة الواحدة لكل حزب من االحزاب السٌاسٌٌن من االحزاب، فباستثناء نداء تونس لم ٌتجاو

 المذكورة بالجدول )ثمانٌة احزاب( طٌلة أسبوع. 
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 مُُىتان

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:18:32 88,32

 عهجٍ 00:02:01 9,61

 اَجبثٍ 00:00:26 2,07

 انًجًىع  00:20:59 100

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:00:11 00:02:01 00:13:05 00:15:17

 سئبعخ يجهظ َىاة انشعت - - 00:00:34 00:00:34

 يؤعغخ انشئبعخ - - 00:00:10 00:00:10

 أفبق تىَظ - - 00:00:23 00:00:23

 انججهخ انشعجُخ - - 00:00:06 00:00:06

 انحشكخ انذعتىسَخ - - 00:00:04 00:00:04

 حشكخ انشعت  - - 00:00:57 00:00:57

 حشكخ انُهضخ - - 00:00:42 00:00:42

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:08 00:00:08

 َذاء تىَظ 00:00:15 - 00:01:35 00:01:50

 انحضة انحش انذعتىسٌ انتىَغٍ - - 00:00:06 00:00:06

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش - - 00:00:42 00:00:42

 

نتبٌن من خالل الجدولٌن و الرسم البٌانً أن تعامل الصحفٌٌن كان متوازنا مع مختلؾ الفاعلٌن السٌاسٌٌن و هذا راجع إلى 

طبٌعة المادة اإلعالمٌة التً كانت خبرٌة بامتٌاز مع محدودٌة التحلٌل و التعلٌق عن الخبر الذي كان تارة إٌجابٌا لنداء 

 حكومة. تونس و أخرى إٌجابٌا او سلبٌا لل
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 انغُبق

 السياق انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:14:38 69,74

 عهجٍ 00:04:30 21,45

 اَجبثٍ 00:01:51 8,82

 انًجًىع  00:20:59 100

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:01:36 00:03:38 00:10:03 00:15:17

انشعتسئبعخ يجهظ َىاة  - - 00:00:34 00:00:34  

 يؤعغخ انشئبعخ - - 00:00:10 00:00:10

 أفبق تىَظ - - 00:00:23 00:00:23

 انججهخ انشعجُخ - - 00:00:06 00:00:06

 انحشكخ انذعتىسَخ - - 00:00:04 00:00:04

 حشكخ انشعت  - 00:00:30 00:00:27 00:00:57

 حشكخ انُهضخ - - 00:00:42 00:00:42

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:08 00:00:08

 َذاء تىَظ 00:00:15 00:00:22 00:01:13 00:01:50

 انحضة انحش انذعتىسٌ انتىَغٍ - - 00:00:06 00:00:06

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش - - 00:00:42 00:00:42

 

ٌّز الزمنً المخّصص  للفاعلٌن السٌاس ٌقتصر على المواجٌز ٌن ٌطؽى الخبر على المادة اإلعالمٌة المقّدمة بل كاد الح

ة راجعة للتعلٌق على الخبر.       ٌاإلخبارٌة و هو ما ٌفّسر أن النسبة األكبر للسٌاق كانت محاٌدة مع نسبة قلٌلة سلب  
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 حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

   االلتصبد 00:03:55

 يحبوس فشعُخ األػّبي ٚاٌّشبس٠غ  00:01:10

 ِٛاظ١غ الزصبد٠خ أخشٜ 00:00:03

 االعزٙالن / األعؼبس / ؽمٛق اٌّغزٍٙه 00:00:32

 االعزشارغ١بد ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ 00:02:10

   انعذانخ 00:04:21

 يحبوس فشعُخ ؽمٛق االٔغبْ 00:01:58

 اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:02:23

  انغُبعخ 00:09:15

ٚاٌّؤعغبدٔشبغ اٌؾىِٛخ  00:03:44  يحبوس فشعُخ  

 ٔشبغ األؽضاة 00:00:16

 اٌشؤْٚ اٌخبسع١خ 00:00:14

 اٌّغبس االٔزخبثٟ  00:00:33

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد  00:03:23

 اٌغ١بع١خ

 اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 00:00:49

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:00:16

  االجتًبعُخانًغبئم  00:02:28

 يحبوس فشعُخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:01:17

 اٌمعب٠ب اٌذ١ٕ٠خ 00:00:09

 اٌفمش / اٌعّبْ االعزّبػٟ 00:00:41

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:00:21

   يىاضُع أخشي 00:00:35

   انشَبضخ 00:00:25

 

الرئٌسً للفاعلٌن السٌاسٌٌن  كان سٌاسٌا ٌلٌه المحور االقتصادي و هذا راجع إلى نالحظ من خالل الجدول ان المحور 

تؽطٌة نشاطات الحكومة أوال )قرارات ٌوسؾ الشاهد والوزراء ثم زٌارته للسوق المركزي ( و على تفاعل مختلؾ 

 األحزاب  السٌاسٌة معها.
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ

 انجعذ انىطٍُ 00:17:49

 انجعذ انذونً 00:00:53

 تىَظ انكجشي 00:00:42

 انجُىة انششلٍ 00:00:34

 انجُىة 00:00:19

 انىعظ انششلٍ 00:00:12

 انًجًىع  00:20:29

 

 

 
 

لم  لكن على مستوى اهتمام اإلذاعة بهذا البعد ،من جانبه السٌاسً، 6تعتبر تونس الكبرى مجال بّث إذاعة رادٌو 

ٌتجاوز الدقٌقة الواحدة بل نال البعد الوطنً الحصة األكبر بتؽطٌة اإلذاعة  لنشاطات الحكومة  و بعض 

 االحزاب السٌاسٌة فً هذا األخٌر)بعدها الوطنً(.
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نفزاوة أف أم اذاعة   

أعبعب ثبٌز١ّٕخ فٟ اٌغٙخ.ٚ رٙزُ  رغطٟ ِٕبغك ٚال٠خ لجٍٟ،. اٌشجبثٟ " اٌزٕش١ػ"اإلػالَ ٚ  راػخ ٔفضاٚح ربثؼخ ٌغّؼ١خإ  

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُختىصَع 

 - انًجًىع 

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

52.08 00:10:50 
 الحكومة )دور مؤسساتي(

39.82 00:08:17 
 السياسي  ) دور سياسي(

رئاسة مجلس نواب الشعب  00:01:08 5.45
 مؤسساتي()دور 

مؤسسة الرئاسة )دور  00:00:33 2.64
 مؤسساتي(

 انًجًىع  00:20:48 100.0

 

 

 
 

 

 

نالحظ  من خالل الجدول و الرسم البٌانً المصاحب له قصر المّدة المخّصصة لتدخل  الفاعلٌن السٌاسٌٌن رؼم 

و العشرٌن  إجمالٌا الواحد و احتجاجات حٌث لم تتجاوزاهمٌة األحداث الوطنٌة و الجهوٌة خاصة من فٌضانات 

دقٌقة. تّم تقسٌمها بٌن الحكومة بنسبة فاقت نسبة كل األحزاب السٌاسٌة و الرئاسة و مجلس نواب  الشعب 

 التؽطٌة اإلعالمٌة الهامة لنشاط الحكومة فً نشرات و مواجٌز االخبار.  ما ٌعكس( و هو %51مجتمعٌن)
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 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  األحضاة انغُبعُخانًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ تىصَع 

 - يذح أخز انكهًخ يذح انجث انًجًىع 

 حضة حشان تىَظ االسادح - 00:03:49 00:03:49

 َذاء تىَظ 00:01:42 00:01:21 00:03:03

 حشكخ انُهضخ - 00:00:43 00:00:43

 حشكخ انشعت - 00:00:25 00:00:25

 يششوع تىَظحشكخ  00:00:17 - 00:00:17

 انًجًىع  00:01:59 00:06:18 00:08:17

 

 
 

نالحظ من خالل الجدول والرسم البٌانً المصاحب له ان المدة المخصصة لمختلؾ االحزاب السٌاسٌة لم تتجاوز 

اقتصرت فً د جّد قصٌرة وهً مدّ  طٌلة أسبوع كامل  التسع دقائق فً مجملها و الدقٌقتٌن فً مدة أخذ الكلمة

 اخبار قصٌرة بالمواجٌز اإلخبارٌة.أؼلبها على 
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 انتمُُى

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:14:23 69,15

 اَجبثٍ 00:03:34 17,15

 عهجٍ 00:02:51 13,7

 انًجًىع  00:20:48 100

  

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:01:00 00:02:51 00:06:59 00:10:50

 سئبعخ يجهظ َىاة انشعت - - 00:01:08 00:01:08

 يؤعغخ انشئبعخ - - 00:00:33 00:00:33

 انشعت - - 00:00:25 00:00:25

 حشكخ انُهضخ - - 00:00:43 00:00:43

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:17 00:00:17

 حشكخ يششوع تىَظ 00:01:38 - 00:02:11 00:03:49

 َذاء تىَظ 00:00:56 - 00:02:07 00:03:03

 

 

متوازنا بنسبة قاربت السبعٌن نتبٌن من خالل الجدولٌن أن تقٌٌم الصحافٌٌن لمختلؾ الفاعلٌن السٌاسٌٌن كان فً أؼلبه 

فً كارثة  بالمائة مع وجود تقٌٌم سلبً  للحكومة بخصوص تفاعلها مع االحتجاجات  فً قبلً و آخر إٌجابً تعلّق بتدخلّها

  الفٌضانات  كما الحظنا تقٌٌمنا إٌجابٌا لنداء تونس و حركة مشروع تونس.
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 انغُبق

 انغُبق انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:12:22 59,46

 اَجبثٍ 00:05:16 25,32

 عهجٍ 00:03:10 15,22

 انًجًىع 00:20:48 100

 

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:01:00 00:02:51 00:06:59 00:10:50

 سئبعخ يجهظ َىاة انشعت - - 00:01:08 00:01:08

 يؤعغخ انشئبعخ - - 00:00:33 00:00:33

 حشكخ انشعت - - 00:00:25 00:00:25

 حشكخ انُهضخ - - 00:00:43 00:00:43

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:17 00:00:17

 حضة حشان تىَظ االسادح 00:01:38 - 00:02:11 00:03:49

 َذاء تىَظ  00:02:38 00:00:19 00:00:06 00:03:03

 

المقدمة كانت إخبارٌة ال تحلٌلٌة. و رؼم أن التحلٌل كان لى ان المادة اإلعالمٌة و هذا راجع إكان السٌاق فً أؼلبه محاٌدا 

و إٌجابً لألحزاب السٌاسٌة)حركة مشروع تونس  تراوح بٌن سلبً و إٌجابً بالنسبة للحكومة ة، فإن السٌاق محدود المدّ 

 و نداء تونس(. 
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 حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

  االلتصبد 00:01:45

 يحبوس فشعُخ االعزٙالن / األعؼبس / ؽمٛق اٌّغزٍٙه 00:01:10

 االعزشارغ١بد ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ 00:00:03

 اٌغ٠ٛٙخاٌز١ّٕخ  00:00:32

  انعذانخ 00:04:21

 يحبوس فشعُخ ؽمٛق االٔغبْ 00:01:58

 اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:02:23

  انغُبعخ 00:05:39

 يحبوس فشعُخ  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:02:21

 اٌّغبس االٔزخبثٟ  00:00:19

 اٌغ١بع١خاٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد  00:02:26

 اٌؾ١بح اٌخبصخ ٌٍفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ 00:00:33

  انًغبئم االجتًبعُخ 00:08:44

 يحبوس فشعُخ ِٛاظ١غ اعزّبػ١خ أخشٜ 00:01:16

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ 00:00:38

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:06:50

 

المحاور المطروحة لدى الفاعلٌن السٌاسٌٌن من خالل احتجاجات حول التشؽٌل اوال تصدرت المسائل االجتماعٌة مختلؾ 

 المسائل السٌاسٌة خاصة العالقة بٌن الفاعلٌن السٌاسٌٌن و نشاط الحكومة.تلتها  ثم الفٌضانات التً عاشتها والٌة قبلً ثانٌا.

       با طٌلة اسبوع كامل.فً حٌن اقتصر محور التنمٌة الجهوٌة بمنطقة قبلً على نصؾ دقٌقة تقرٌ
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انجعذ انىطٍُ 00:08:40 41,67

 انجُىة انغشثٍ 00:07:43 37,1

 انجُىة 00:03:29 16,75

 انجُىة انششلٍ 00:00:56 4,49

 انًجًىع 00:20:48 100

 

 

.رؼم ذلك نالحظ الحضور البارز %21على مختلؾ محاور الفاعلٌن السٌاسٌٌن بإذاعة نفزاوة بنسة  الوطنًطؽى البعد 

لمختلؾ مناطق الجنوب و خاصة الجنوب الؽربً)والٌة قبلً باألساس( و هو ما ٌبٌن تبّنً إذاعة نفزاوة لمفهوم إعالم 

 القرب بالنسبة لإلذاعات الجمعٌاتٌة.  
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ل أف أماأم اذاعة  

 

 اإلػبلخ رٚٞ إراػخ عّؼ١بر١خ ربثؼخ ٌغّؼ١خ "األًِ" رجش ثّٕطمخ رٛٔظ اٌىجشٜ. رٙزُ خبصخ  ثب٠صبي صٛد : يآِبإراػخ 

ٍذ ػٍٝ إعبصح ٚ اٌفئبد اٌّّٙشخ ٚ ثّزبثؼخ أخجبسُ٘ ٚ ِشبغٍُٙ وّب رغؼٝ ٌذػُ ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ. رؾص 

 .2014عجزّجش  02ثزبس٠خ 

 يختهف أصُبف انفبعهٍُ انغُبعٍُُ  االجًبنُخ نتغطُخانًذح انضيُُخ تىصَع 

 - انًجًىع

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 الحكومة )دور مؤسساتي( 00:13:00 67.71
 السياسي  ) دور سياسي( 00:04:48 25.0

مؤسسة الرئاسة )دور  00:01:09 5.99
 مؤسساتي(

رئاسة مجلس نواب الشعب  00:00:15 1.3
 مؤسساتي()دور 

 انًجًىع  00:19:12 100.0

 

 

 

صخ ٌٍؾىِٛخ ٚ اٌشئبعخ رغبٚصد  % ٚرٌه 70ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي ٚ اٌشعُ اٌج١بٟٔ اٌّصبؽت ٌٗ أْ اٌؾصخ اٌّخص 

ساعغ إٌٝ اٌزغط١خ اإلخجبس٠خ اٌّىض فخ ٌٕشبغ اٌؾىِٛخ خبصخ فٟ ِٛاع١ض األخجبس فٟ ؽ١ٓ ٌُ رزغبٚص األؽضاة ِغزّؼخ ٔغجخ 

 .ِب ٠ج١ٓ  لٍ خ رغط١خ ٔشبغبد األؽضاة % 25ٛ٘ٚ

 

 

 

 

00:00:00
00:02:53
00:05:46
00:08:38
00:11:31
00:14:24

دور )الحكومة 
 (مؤسساتً

) السٌاسً  
 (دور سٌاسً

مؤسسة الرئاسة 
دور )

 (مؤسساتً

رئاسة مجلس 
نواب الشعب 

دور )
 (مؤسساتً

00:13:00 

00:04:48 

00:01:09 00:00:15 

 الحٌز الزمنً
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 يذح انجث( و انكهًخ أخز)يذح  انًذح انضيُُخ االجًبنُخ نتغطُخ األحضاة انغُبعُختىصَع 

 االَتًبءاد انحضثُخ يذح انجث 

 َذاء تىَظ 00:01:07

 انتُبس انذًَمشاطٍ 00:00:47

 أفبق تىَظ 00:00:39

 حشكخ انُهضخ 00:00:36

 انجُبء انىطٍُحضة  00:00:21

 حشكخ َذاء انتىَغٍُُ ثبنخبسج 00:00:18

 حضة االصالح انىطٍُ 00:00:15

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش 00:00:15

 حشكخ يششوع تىَظ 00:00:11

 حضة انجذَم انذًَمشاطٍ 00:00:11

 انحضة انجًهىسٌ 00:00:05

 يغتمهٍُ 00:00:03

 انًجًىع 00:04:48

 

 

نالحظ من خالل الجدول و الرسم البٌانً المصاحب له قصر المدة المخصصة لمختلؾ األحزاب السٌاسٌة و هو ما ٌعكس 

 ان اإلذاعة لم تقم إالّ  بتؽطٌة ضعٌفة ألنشطة األحزاب بل اكتفت بذكرهم بصفة برقٌة فً مواجٌز األخبار. 

 

00:00:00

00:00:09

00:00:17

00:00:26

00:00:35

00:00:43

00:00:52

00:01:00

00:01:09

00:01:18

 مدة البث 
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 مُُىتان

 انتمُُى انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:16:07 83,94

 اَجبثٍ 00:01:47 9,29

 عهجٍ 00:01:18 6,77

 انًجًىع  00:19:12 100

 

 

 
 

  اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:01:47 00:01:13 00:10:00 00:13:00

 سئبعخ يجهظ َىاة انشعت - - 00:00:15 00:00:15

 يؤعغخ انشئبعخ - 00:00:05 00:01:04 00:01:09

 أفبق تىَظ - - 00:00:39 00:00:39

 انتُبس انذًَمشاطٍ - - 00:00:47 00:00:47

 يغتمهٍُ - - 00:00:03 00:00:03

 حشكخ َذاء انتىَغٍُُ ثبنخبسج - - 00:00:18 00:00:18

 حشكخ انُهضخ - - 00:00:36 00:00:36

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:11 00:00:11

 َذاء تىَظ - - 00:01:07 00:01:07

 حضة انجُبء انىطٍُ - - 00:00:21 00:00:21

 حضة االصالح انىطٍُ - - 00:00:15 00:00:15

 حضة انجذَم انذًَمشاطٍ - - 00:00:11 00:00:11

 انحضة انجًهىسٌ - - 00:00:05 00:00:05

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش - - 00:00:15 00:00:15

 

ٌّخزٍف اٌفبػ١١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ وبْ فٟ أغٍجٗ  رم١١ّب ِزٛاصٔب ٔظشا أْ اٌزغط١خ ٔالؽع أْ اٌزم١١ُ اٌّؼزّذ ِٓ لجً اٌصؾبف١١ٓ 

 اإلػال١ِخ وبٔذ خجش٠خ ال رؾ١ٍ١ٍخ)ٔمً اٌخجش دْٚ رؼ١ٍك أٚ رؾ١ًٍ(.
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 انغُبق

 - انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 يحبَذ 00:15:14 79,34

 عهجٍ 00:02:11 11,37

 اَجبثٍ 00:01:47 9,29

 انًجًىع  00:19:12 100

 

 

 

 

 - اَجبثٍ عهجٍ يحبَذ انًجًىع

 انحكىيخ 00:01:47 00:01:18 00:09:55 0:13:00

 سئبعخ يجهظ َّىاة انشعت - - 00:00:15 00:00:15

 يؤعغخ انشئبعخ - 00:00:05 00:01:04 00:01:09

 أفبق تىَظ - - 00:00:39 00:00:39

 انتُبس انذًَمشاطٍ - - 00:00:47 00:00:47

 يغتمهٍُ - - 00:00:03 00:00:03

 حشكخ َذاء انتىَغٍُُ ثبنخبسج - - 00:00:18 00:00:18

 حشكخ انُهضخ - 00:00:11 00:00:25 00:00:36

 حشكخ يششوع تىَظ - - 00:00:11 00:00:11

 َذاء تىَظ - 00:00:31 00:00:36 00:01:07

 حضة انجُبء انىطٍُ - - 00:00:21 00:00:21

 حضة االصالح انىطٍُ - - 00:00:15 00:00:15

 حضة انجذَم انذًَمشاطٍ - - 00:00:11 00:00:11

 انحضة انجًهىسٌ - - 00:00:05 00:00:05

 حضة االتحبد انىطٍُ انحش - 00:00:06 00:00:09 00:00:15

 

رٕبٌٚرٗ )اٌغر١بق( ِرغ ٚعرٛد ٔالؽع ِٓ خالي اٌغذٚي أْ اٌغ١بق فٟ ِغٍّٗ وبْ ِزٛاصٔب ٔظرشا ٌٍطربثغ اإلخجربسٞ اٌطربغٟ فرٟ 

ٍخ ٌٙب ثغ١بق عٍجٟ.  ثؼط االعزضٕبءاد ٌٍؾىِٛخ ٚ األؽضاة اٌّشى 
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 حغت انًحبوس يذح انتغطُختىصَع 

   انًحبوس انحُض انضيٍُ

  االلتصبد 00:06:13

 يحبوس فشعُخ األػّبي ٚاٌّشبس٠غ  00:00:21

 االعزٙالن / األعؼبس / ؽمٛق اٌّغزٍٙه 00:02:17

 اٌطبلخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 00:00:22

 االعزشارغ١بد ٚاٌغ١بعبد االلزصبد٠خ 00:02:59

 إٌمً / األشغبي اٌؼبِخ 00:00:14

  انعذانخ 00:01:27

 يحبوس فشعُخ اٌؼذاٌخ ٚإٌظبَ اٌمعبئٟ  00:01:27

  انغُبعخ 00:09:26

 يحبوس فشعُخ  ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚاٌّؤعغبد 00:04:22

 اٌخبسع١خاٌشؤْٚ  00:00:35

 ِٛاظ١غ ع١بع١خ أخشٜ  00:00:15

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ / األؽضاة / اٌزؾبٌفبد اٌغ١بع١خ 00:03:32

 اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ 00:00:09

 األِٓ / إٌظبَ اٌؼبَ 00:00:33

  انعهىو وانصحخ 00:00:45

 يحبوس فشعُخ اٌزٍٛس ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ 00:00:45

  انًغبئم االجتًبعُخ 00:00:34

 يحبوس فشعُخ األعشح / اٌؼاللبد األعش٠خ 00:00:26

 اٌزشغ١ً / اٌجطبٌخ / إٌمبثبد / االؽزغبعبد / االظشاثبد 00:00:08

  انشَبضخ 00:00:47

 

اٌجالد وّب أْ ٔزج١ٓ  ِٓ خالي اٌغذٚي أْ  اٌّؾٛس اٌشئ١غٟ اٌطبغٟ وبْ ع١بع١ب  ٔز١غخ اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ  فٟ 

ٔشبغ اٌؾىِٛخ ٚ ِؤعغبرٙب وبْ اٌّؾٛس األُ٘ فٟ اٌزغط١خ اإلخجبس٠خ .ر١ٍٙب اٌّغبئً االلزصبد٠خ ِٓ خالي رغط١خ 

ٙغخ ٌّمبِٚخ غالء األعؼبس. ٚ رغذس اإلشبسح إٌٝ ص٠بسح سئ١ظ اٌؾىِٛخ ٌغٛق اٌّشوض٠خ  ٚ غشػ اٌغ١بعبد إٌّز  

اإلػبلخ ٚ اٌّّٙش١ٓ ٚ ٘ٛ ِبٌُ ٠ٕؼىظ فٟ غج١ؼخ اٌّٛاظ١غ  أْ إراػخ أًِ ٟ٘ إراػخ عّؼ١بر١خ رٙزُ ثزٚٞ

 اٌّطشٚؽخ ٌذٜ اٌفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ.
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  حغت انجهبد يذح انتغطُختىصَع 

 انجعذ انجهىٌ انحُض انضيٍُ انُغجخ انًئىَخ

 انجعذ انىطٍُ 00:16:17 84,81

 انجعذ انذونً 00:01:26 7,47

 انىعظ انششلٍ 00:00:21 1,82

 تىَظ انكجشي 00:00:21 1,82

 انجُىة 00:00:20 1,74

 انشًبل انغشثٍ 00:00:18 1,56

 انجُىة انششلٍ 00:00:09 0,78

 انًجًىع 00:19:12 100

 

ذ أٔشطخ اٌؾىِٛخ ٚ لشاسارٙب راد اٌجؼذ اٌٛغٕٟ  اٌّؾٛس األثشص فٟ ِٛاع١ض األخجبس ٚ ٘ٛ ِب ٠فغش رٛاعذٖ )اٌجؼذ  ِضٍ 

% ١ٍ٠ٗ اٌجؼذ اٌذٌٟٚ اٌزٞ رّؾٛس أعبعب ؽٛي رغط١خ أٔشطخ ٚصاسح اٌخبسع١خ صُ 80خ رفٛق جاألٌٚٝ ثٕغاٌٛغٕٟ( فٟ اٌّشرجخ 

 .% سغُ أٔٙب رّضً  ِغبي ثش  إراػخ أِبي 2رٛٔظ اٌىجشٜ ثٕغجخ ٌُ رزغبٚص 
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 تىصُبد عبيخ

 

 : خالي سصذٔب ٌإلراػبد اٌغّؼ١بر١خ الؽظٕب

ٌزا ٔٛصٟ ثزخص١ص ِذح أغٛي ٌٍفبػ١ٍٓ ،لصش اٌّذد اٌّخصصخ ٌٍزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ ثّخزٍف اإلراػبد اٌغّؼ١بر١خ  -

 اٌغ١بع١١ٓ فٟ ثشاِظ رؼٕٝ ثبٌشأْ اٌغ١بعٟ.

ٌزا  ’(%94.64ػذَ اٌزٛاصْ فٟ رٛص٠غ اٌّذد ٌٍفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ ؽ١ش اعزأصشد اٌؾىِٛخ ػٍٝ إٌغجخ االوجش ِٓ اٌٛلذ ) -

ٔٛصٟ ثعشٚسح ِشاػبح اٌزٛاصْ فٟ رمغ١ُ اٌٛلذ ث١ٓ ِخزٍف اٌّزذخ١ٍٓ ٚ رخص١ص ٚلذ أوضش ٌٍفبػ١ٍٓ اٌغ١بع١١ٓ 

 اٌغ١٠ٛٙٓ)ِٕبغك ثش اإلراػبد(

ٌزا ٔٛصٟ  ،ِخزٍف اٌّؾبٚس اٌّطشٚؽخ ٌذٜ اٌغ١بع١١ٓ ال رؼىظ ِشبغً اٌغٙبد ِشوض رغط١خ ٚ ثش ِخزٍف اإلراػبد -

 رؼٕٝ ثب٘زّبِبد ِٛاغٕٟ رٍه اٌغٙبد ػبوغخ فٟ رٌه ِفَٙٛ إراػخ اٌمشة. ثعشٚسح اٌزشو١ض ػٍٝ ِؾبٚس

اٌجشِغخ اٌّؼزّذح  ٌٙزٖ االراػبد  ال رزٕبعت ِغ األ٘ذاف اٌزٟ ؽذ دد فٟ ارفبلبد االعبصح، ٌزا ٔٛصٟ ثعشٚسح ٚظغ  -

دح لجً أطالق اٌجش.  ثشِغخ رزالءَ ِغ األ٘ذاف اٌّؾذ 

ٌزا ٔٛصٟ ثّض٠ذ دػُ ؽعٛس  ،%7اٌغّؼ١برٟ ِمبسٔخ ثبٌشعبي ؽ١ش ٌُ رزغبٚص  ظؼف ٔغجخ ؽعٛس اٌّشأح فٟ اإلػالَ -

 اٌّشأح خبصخ فٟ اٌّٛاظ١غ اٌّزؼٍ مخ ثبٌشأْ اٌؼبَ.


