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تقديم

االعالم  وسائل  وادوار  جهود  تقييم  اطار  في  الدراسة  هذه  تأتي 
األردن،  في  االنسان  حقوق  ومبادئ  مفاهيم  نشر  في  المختلفة 
وحقوق  االعالم  مجالي  في  الخبراء  من  العديد  يجمع  يكاد  إذ 
وترويج  نشر  في  االعالم  لوسائل  الكبيرة  األهمية  على  االنسان 
المبادئ والمفاهيم األساسية لحقوق االنسان، الى جانب دورها 
االنسان  حقوق  على  واالعتداءات  االنتهاكات  عن  الكشف  في 
واقتصادية  وسياسية  مدنية  انواعها  اختالف  على  األساسية 

واجتماعية وثقافية.

الصحف  تغطية  مستوى  تحليل  على  الدراسة  هذه  وتعمل 
والعرب  والدستور  والغد  الرأي  التالية:  الخمسة  األردنية  اليومية 
اليوم والسبيل، لموضوعات حقوق االنسان المختلفة، خالل أربعه 
وكانون  الثاني  وتشرين  األول  )تشرين  في  تمثلت  متتالية  اشهر 

األول من عام 2012 وشهر كانون األول من عام 2013.

يجمع العديد من الخبراء والمختصين في مجال االعالم وحقوق 
االنسان على األهمية الكبيرة لوسائل االعالم المختلفة في نشر 
مفاهيم ومبادئ حقوق االنسان، ويجمعون كذلك على األهمية 
الكبيرة لوسائل االعالم في الكشف عن االنتهاكات واالعتداءات 
مدنية  انواعها  اختالف  على  األساسية  االنسان  حقوق  على 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، هذا الى جانب اجماع 
العديد من الخبراء والمختصين في هذين المجالين على أهمية 

وسائل االعالم في الدفاع عن حقوق االنسان.

في  الحقيقي  الدور  تقييم  في  تفاوت  يقابله  االجماع  هذا  أن  اال 
هذه  تأتي  السياق  هذا  وفي  األدوار،  لهذه  االعالم  وسائل  لعب 
المقروءة  األردنية  االعالم  وسائل  تناول  كيفية  لرصد  الدراسة 
والدستور  )الرأي  الخمس  األساسية  اليومية  الصحف  في  متمثلة 
من  جملة  على  للوقوف  وذلك  والسبيل(،  اليوم  والعرب  والغد 
في  تداولها  يتم  التي  الفرضيات  من  العديد  وفحص  القضايا 

األوساط ذات العالقة. 
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تهدف هذه الدرا�سة اىل حتقيق الأهداف التالية:

التعرف على حجم تغطيات ال�سحف اليومية الأردنية للمو�سوعات   .1
املتعلقة بحقوق الن�سان من جممل تغطياتها العالمية.

العالمية  التغطيات  فيها  ترتكز  التي  املوا�سيع  على  التعرف   .2
للمو�سوعات  تغطياتها  جمال  يف  الأردنية  اليومية  ال�سحف  يف 

املتعلقة بحقوق الن�سان.

تغطيات  فيها  ترتكز  التي  ال�سحفية  الأمناط  على  التعرف   .3
املتعقلة  للمو�سوعات  تغطياتها  يف  الأردنية  اليومية  ال�سحف 

بحقوق الن�سان.

التعرف على الكيفية التي تغطي فيها ال�سحف اليومية الأردنية   .4
للمو�سوعات املتعلقة بحقوق الن�سان.

اليومية  ال�سحف  يف  العالمية  التغطيات  م�سادر  على  التعرف   .5
الأردنية يف تغطيتها للمو�سوعات املتعلقة بحقوق الن�سان.

العاملني  ال�سحفيني  وا�ستخدام  ا�ستيعاب  مدى  على  التعرف   .6
املتعلقة  وامل�سطلحات  للمفاهيم  الأردنية  اليومية  ال�سحف  يف 

بق�سايا حقوق الن�سان.

اليومية  ال�سحف  لتغطيات  التيبوغرافية  العنا�سر  على  التعرف   .7
الأردنية ملو�سوعات حقوق الن�سان.

فرضيات الدراسة:
لتحقيق اهداف الدرا�سة )الر�سد( مت تطوير الفر�سيات التالية:

الإن�سان  حقوق  ملو�سوعات  الإعالمية  التغطيات  غالبية  تعالج  ل   .1
ال�سادرة عن جهات  والبيانات  الأحداث  تتبع  ولكنها  بالتف�سيل 

اأخرى بدًل من ذلك. 

غري  املنظمات  اأن  الإعالمية  املوؤ�س�سات  تفرت�ض  ما  غالبًا   .2
احلكومية تعترب م�سدر املعلومات الرئي�سي فيما يتعلق بانتهاكات 

حقوق الأن�سان.

غالبية التغطيات العالمية ملو�سوعات حلقوق الن�سان يف الأردن   .3
هي تغطيات ثانوية.

غري  املنظمات  من  وافية  معلومات  على  احل�سول  اأحيانًا  يتعذر   .4
يبادر  ول  حمددة  ان�سان  حقوق  ق�سايا  يخ�ض  فيما  احلكومية 
حقوق  انتهاكات  يف  التحقيق  و  الأمور  زمام  باأخذ  ال�سحفيني 

الن�سان باأنف�سهم.

حقوق  بق�سايا  والتزامهم  ال�سحفيني  ت�سور  بني  فجوة  هناك    .5
الإن�سان و واجبهم جتاه توثيق النتهاكات والعتداءات املتعلقة بها.

هناك عيوب مهنية معينة، ل تتعلق تقنيُا مبعايري حقوق الإن�سان،   .6
ال�سحفية  املوؤ�س�سات  و  الأردنيني  ال�سحفيني  غالبية  عند  تظهر 
الأردنية من حيث التحقيق و التعريف بق�سايا حقوق الإن�سان من 

خالل تغطيتها للق�سايا املتعلقة بحقوق الن�سان. 

اسئلة الدراسة:

من اأجل اختبار الفر�سيات املذكورة اأعاله، مت تطوير الأ�سئلة البحثية 
التالية:

منطقية  بدرجة  مرئية  املختارة  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  تبدو  هل   .1
لقراء هذه ال�سحف املقروءة قيد الر�سد؟ 

كيف تتمثل اجلماعات امل�ست�سعفة و املهم�سة يف التغطية الإعالمية   .2
لو�سائل العالم الأردنية املقروءة قيد الر�سد يف جمالت تغطيتها 

ملو�سوعات حقوق الن�سان؟ 

الت�سميات  الر�سد  قيد  املقروءة  العالم  و�سائل  ت�ستخدم  هل   .3
تغطيتها  اثناء  العالمية  تقاريرها  �سمن  النمطية  ال�سور  اأو 
التغطية   مو�سوع  املهم�سة  والفئات  باجلماعات  تتعلق  ملو�سوعات 

العالمية؟ 

يف  املنا�سبة  الإن�سان  حقوق  وم�سطلحات  مفردات  ت�ستخدم  هل   .4
التغطية الإعالمية لو�سائل العالم املقروءة قيد الر�سد؟ 

أهداف الدراسة:
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هل يظهر اأن ال�سحفيني ملمني ب�سكل كاف ومنطقي بقيم وقواعد   .5
حقوق  لق�سايا  تغطياتهم  خالل  من  الأن�سان  حقوق  ومعايري 

الن�سان؟ 

ما هي امل�ساحة املخ�س�سة حاليًا لق�س�ض حقوق الإن�سان و/ اأو   .6
الق�س�ض التي تت�سمن زوايا حقوق الإن�سان بالن�سبة اإىل الأنواع 
الأخرى من الق�س�ض )ت�سلية بحتة، ال�سوؤون الراهنة، ال�سيا�سة، 

مقالت الراأي(؟ 

منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي الذي يعترب اأحد املناهج التي 
ت�سعى اإىل احل�سول على و�سف كامل ودقيق مل�سكلة الدرا�سة وتي�سري 
حتقيق  وبالتايل  ا�سئلتها  عن  والجابة  فر�سياتها  فح�ض  عملية 
البيانات بطرقة �سحيحة ودقيقة ودون  اأهدافها. والتاأكد من جتميع 

تكنيكًا  باعتبارها  امل�سمون،  اأداة حتليل  الدرا�سة  وا�ستخدمت  حتيز. 
بحثيًا للو�سف املو�سوعي املنظم الكمي للمحتوى الظاهر لالت�سال. 

مجتمع الدراسة وعينتها:
اليومية  ال�سحف  اأعداد  اعتماد جميع  الدرا�سة مت  منهجية  اطار  يف 
الأردنية التالية: الراأي والد�ستور والغد والعرب اليوم وال�سبيل جمتمعا 
فر�سياتها  وفح�ض  الدرا�سة  ا�سئلة  عن  الجابة  ولغايات  للدرا�سة. 
الأعداد  جميع  يف  تتمثل  عينة  اختيار  مت  اأهدافها،  حتقيق  وبالتايل 
ال�سادرة من ال�سحف اليومية اخلم�سة املذكورة اأعاله خالل الأ�سهر 
)ت�سرين الأول وت�سرين الثاين وكانون الأول من عام 2012 و�سهر كان 
التي  الأعداد  عدد  وبلغ  ا�سهر،  اأربعة  بواقع   )2013 عام  من  الثاين 
�سدرت خالل الفرتة امل�ستهدفة )590( عدد بواقع )118( عددًا لكل 

�سحيفة. واجلدول رقم )1( يو�سح التفا�سيل.

الجدول )1(: توزيع عينة الدراسة )الرصد( خالل الفترة الزمنية قيد التحليل  )أعداد الصحف(

الصحيفة/ 
الشهر

تشرين األول
2012 

تشرين الثاني
2012 

كانون األول 
2012

كانون الثاني
2013 

المجموع

28303129118الراأي

28303129118الد�ستور

28303129118الغد

28303129118العرب اليوم

28303129118ال�سبيل

140150155145590املجموع

لم تصدر الصحف لمدة ثالثة أيام خالل اجازة عيد األضحى باإلضافة الى عدم صدور بعض الصحف خالل العاصفة الثلجية التي مرت باألردن خالل شهر 
كانون الثاني 2013. 
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أداة الدراسة:  
عن  والإجابة  فر�سياتها  واختبار  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  لغايات 
مت  الطار  هذا  ويف  امل�سمون،  حتليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  مت  اأ�سئلتها 
الأدبيات  ح�سب  تعترب  والتي  امل�سمون«،  حتليل  »ا�ستمارة  ت�سميم 
اأكرث الأدوات ا�ستخدامًا يف حتليل املواد  النظرية يف هذا املجال من 
ال�سحفية املن�سورة يف و�سائل العالم. وقد مت تطوير هذه الأداة على 
مرحلتني، متثلت املرحلة الأوىل يف تطوير اأداة حتليل امل�سمون ا�ستنادا 
الدرا�سة،  مقرتح  يف  الواردة  الع�سرة  الن�سان  حقوق  مو�سوعات  اىل 
واملتمثلة يف )حرية الراأي والتعبري، حرية احلق يف التجمع والتنظيم، 
حقوق الطفل، حقوق املراأة، حقوق الأ�سخا�ض من ذوي العاقة، حقوق 
الالجئني  العدام، حقوق  التدين، عقوبة  املهاجرين، حرية  العمال 
وحقوق املحاكمة العادلة(، بالإ�سافة اىل العنا�سر واملوؤ�سرات الأخرى 
التي حتقق اأهداف الدرا�سة وجتيب على ا�سئلتها وتفح�ض فر�سياتها، 

والتي �سيتم ا�ستعرا�سها بالتف�سيل يف �سياق املنهجية.

وقد مت اجراء عملية ر�سد جتريبي لهذه الأداة على عينة مكونة من 
كل  من  عددا   )12( بواقع  الدرا�سة  قيد  ال�سحف  من  عددا   )60(
فئات  بع�ض  هنالك  اأن  وتبني  الدرا�سة(،  عينة  من   %  10( �سحيفة 

حتليل امل�سمون )مو�سوعات حقوق ان�سان( يتكرر تناولها يف و�سائل 
املو�سوعات  بع�ض  من  اأكرث  ب�سكل  الدرا�سة  قيد  املقروءة  العالم 
يف  احلق  يف  احلق  العمل،  يف  احلق  )حق  مثل  املقرتح،  يف  الواردة 
م�ستوى معي�سي لئق، حق احلق يف التعليم، حق احلق يف ال�سحة(، 
بينما تبني اأن مو�سوعات مثل )عقوبة العدام وحق املحاكمة العادلة( 
امل�سمون  حتليل  اأداة  تطوير  اعادة  مت  لذلك  اأقل.  ب�سكل  تناولها  يتم 
بحيث ت�سمل ر�سد احلقوق الأكرث تكرارًا، وال�ستمرار يف ر�سد احلق 
امل�سمون  اداة حتليل  )انظر  اأخرى(.  زاوية )حقوق  تكرارا يف  الأقل 

املرفقة(

فئات التحليل:
تعرف فئات التحليل باأنها جمموعة من الت�سنيفات التي يقوم الباحث 
باإعدادها طبقا لنوعية امل�سمون وحمتواه وهدف التحليل، وذلك لكي 
يتم ا�ستخدامها يف و�سف هذا امل�سمون وت�سنيفه باأعلى ن�سبة ممكنة 
من املو�سوعية وال�سمول، ومبا يتيح اإمكانية التحليل وا�ستخراج النتائج 
باأ�سلوب دقيق، وفيما ياأتي عر�ض لفئات التحليل التي مت ا�ستخدامها 

يف الدرا�سة:
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أوال: موضوعات حقوق االنسان
ومبختلف  الدويل  القانون  يف  املعتمدة  املرجعيات  اىل  ا�ستنادا 
م�ستوياتها واملتمثلة يف املواثيق واملعاهدات الدولية والتعليقات العامة 
جمل�ض  وقرارات  اخلا�سني  املقررين  وتقارير  اخلا�سة  اللجان  من 
حقوق الن�سان، مت اعتماد التعريفات الإجرائية اخلا�سة بكل فئة من 
فئات حتليل امل�سمون )مو�سوعات حقوق الن�سان(، حتى ي�سهل عملية 

قيا�سها و�سبطها وفح�سها، وفيما يلي عر�ض لهذه الفئات:

املعلومات  التما�ض  حرية  يف  وتتمثل  والتعبير:  الرأي  حرية   .1
والبحث عنها وي�سمل ذلك: التما�سها ونقلها وتلقيها وتداولها دون 
اعتبار للحدود وبكافة ال�سبل، يثبت لل�سخ�ض العادي ولل�سخ�ض 
اإقامة  يف  الأقليات  حق  الدول،  حلدود  العابر  البث  املعنوي، 
بحرية  املعلومات  حرية  ارتباط  الدول،  حلدود  عابرة  عالقات 
اأو  تدخل  دون  الآراء  اعتناق  حرية  الإعالم،  وو�سائل  ال�سحافة 
م�ساءلة  الك�سف املطلق عن املعلومات، الرتويج حلكومة النفتاح 
وال�سفافية، ح�سرية وحمدودية ال�ستثناءات على احلق، ت�سهيل 
العامة  الهيئات  اجتماعات  املعلومات،  ى  اإل  الو�سول  اإجراءات 
وحماية  املعلومة  عن  الك�سف  واأولوية  للعموم  ومفتوحة  متاحة 

الأ�سخا�ض الذين يف�سون املعلومة.

اإن�ساء  يف  احلق  يف  ويتمثل  والتنظيم:  التجمع  في  الحق   .2
ال�سلطات  موافقة  ا�سرتاط  دون  فرد  لكل  حر  ب�سكل  تنظيم  اأي 
على ذلك، وي�سمل ذلك حرية الن�سمام اىل املنظمات )حزب، 
يف  واحلق  التنظيم  ا�ستقاللية  جانب  اىل   ،) جمعية  نقابة، 
الجتماع ال�سلمي دون تدخل، حرية التعبري عن الراأي للتنظيم، 
املوؤ�س�سة  اإن�ساء  والتعبري عنها،  اإن�ساء جتمعاتها  الأقليات يف  حق 
الوطنية حلقوق الإن�سان على اأ�سا�ض ال�ستقالل والتعددية والولية 
الإن�سان وحماية  الوطنية حلقوق  للموؤ�س�سات  باري�ض  وفق مبادئ 

النا�سطني يف جمال حقوق الإن�سان واحلريات العامة.

الف�سلى  الطفل  م�سلحة  حتقيق  يف  وتتمثل  الطفل:  حقوق   .3
والإدارية  الت�سريعية  التدابري  واتخاذ  والرعاية،  احلماية  يف 
احرتام  الطفل،  حلقوق  املتاحة  املوارد  به  ت�سمح  ما  وباأق�سى 
التوجيه والإر�ساد للطفل، احلق يف  الوالدين يف  حقوق وواجبات 
احلياة والبقاء والنماء، احلق يف ال�سم واجلن�سية والهوية، عدم 
ف�سل الطفل عن والديه اإل يف حالت ال�سرورة، احلق يف التنقل 
من اجل جمع �سمل الأ�سرة، مكافحة تنقيل حقوق الطفل خارج 
احلدود بطريقة غري م�سروعه، حق التعبري عن الآراء اخلا�سة، 

حرية الفكر والوجدان والدين، حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية 
الجتماع ال�سلمي، وعدم التعر�ض للحياة اخلا�سة ب�سكل تع�سف، 
يف  امل�سرتكة  امل�سوؤولية  املعلومات،  على  احل�سول  يف  الطفل  حق 
الإ�ساءة  العنف  اأ�سكال  كافة  من  الطفل  حماية  الطفل،  تربية 
الطفل  وم�ساعدة  حماية  البديلة،  الرعاية  يف  احلق  وال�سرر، 
الالجئ، حماية الطفل املعاق، حق الطفل يف التمتع باأعلى م�ستوى 
�سحي ميكن بلوغه واملراجعة الدورية يف حالت الرعاية البديلة، 
املعي�سي  امل�ستوى  الجتماعي،   ال�سمان  من  النتفاع  يف  احلق 
املالئم، احلق يف احلق يف التعليم، توجيه تعليم الطفل نحو قيم 
التمتع  الأقليات من  �سخ�سيته، حق طفل  ولنماء  الإن�سان  حقوق 
بثقافته، احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب واأن�سطة 
ال�ستجمام ، حق الطفل من احلماية من ال�ستغالل القت�سادي 
ومن احلق يف العمل ال�سار، اتخاذ التدابري الت�سريعية والإدارية 
والجتماعية والرتبوية لوقاية حقوق الطفل من ال�ستخدام غري 
من  احلماية  العقل،  على  املوؤثرة  واملواد  املخدرة  للمواد  امل�سروع 
احلماية  اجلن�سي،  والنتهاك  اجلن�سي  ال�ستغالل  اأ�سكال  جميع 
من اخلطف او الجتار بهم، احلماية من �سائر اأ�سكال ال�ستغالل 
الطفل  حماية  الطفل،  رفاة  جوانب  من  جانب  باأي  ال�سارة 
القانون  مبوجب  امل�سلحة  النزاعات  يف  الطفل  حماية  املحتجز، 
الدويل الإن�ساين، التاأهيل والعادة الندماج الجتماعي لالأطفال 
املعر�سون لال�ستغالل والتعذيب والإ�ساءة، احرتام كرامة الطفل 
يف حالة النزاع مع القانون، و�سمان حق الطفل دون اأي نوع من 
اأنواع التمييز، بغ�ض النظر عن عن�سر الطفل اأو والديه اأو الو�سي 
راأيهم  اأو  دينهم  اأو  لغتهم  اأو  اأو جن�سهم  لونهم  اأو  عليه  القانوين 
اأو  اأو الجتماعي،  اأو الثني  اأ�سلهم القومي  اأو  اأو غريه  ال�سيا�سي 

ثروتهم، اأو عجزهم، اأو مولدهم، اأو اأي و�سع اآخر.

املراأة  حقوق  �سد  التمييز  حظر  يف  وتتمثل  المرأة:  حقوق   .4
القت�سادية  احلياة  يف  امل�ساواة  الرتبية،  يف  امل�ساواة  وحتقيق 
يف  امل�ساواة  ال�سحية،  الرعاية  يف  امل�ساواة  العمل،  يف  واحلق 
يف  املراأة  حقوق  �سد  التمييز  على  الق�ساء  القت�سادية،  احلياة 
كافة الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وحظر التعامل 
ومكافحة  الأمومة  وظيفة  وتقدير  اجلن�سني  من  اأي  مع  بدونية 
للمراأة  وال�ستغالل اجلن�سي  املراأة  بحقوق  الجتار  اأ�سكال  جميع 
العمل، وامل�ساواة يف  وامل�ساواة يف الرتبية. وامل�ساواة يف احلق يف 
يف  وامل�ساواة  ال�سيا�سية  احلياة  يف  وامل�ساواة  ال�سحية  الرعاية 
احلياة العامة وامل�ساواة يف الأهلية القانونية والق�ساء على التمييز 
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والعالقات  بالزواج  املتعلقة  الأمور  كافة  يف  املراأة  حقوق  �سد 
العائلية.

5. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: وتتمثل يف كفالة وتعزيز 
كافة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية جلميع الأ�سخا�ض ذوي 
للن�ساء  امل�ساواة  التمييز،  امل�ساواة وعدم  اأي متييز،  الإعاقة دون 
وحقوق الطفل ذوي الإعاقة، اعتماد تدابري من اأجل اإذكاء الوعي 
لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، اإمكانية و�سول الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة 
على قدم امل�ساواة مع غريهم اإىل البيئة املادية املحيطة وو�سائل 
النقل واملعلومات والت�سال، احلق يف احلياة، احلماية يف حالت 
اخلطر والطوارئ، العرتاف بالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة على قدم 
امل�ساواة مع الآخرين اأمام القانون، اإمكانية اللجوء اىل الق�ساء، 
او  القا�سية  العقوبة  او  للتعذيب  تعر�سهم  عدم  والأمن،  احلرية 
والعداء،  والعنف  لال�ستغالل  التعر�ض  عدم  بالكرامة،  احلاطة 
الن�سانية  احلقوق  بكافة  والتمتع  ال�سخ�سية،  ال�سالمة  حماية 

املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية.  

6. حقوق العمال المهاجرين: وتتمثل يف منح �سرعية احلق 
يف العمل من خالل اإذن الدخول والإقامة واحلق يف العمل مقابل 
الهاجرين  العمال  جميع  حق  احلقوق،  يف  التمييز  عدم  اأجر، 
واأفراد اأ�سرهم من حيث التنقل واحلياة، عدم التعر�ض للتعذيب 
عدم  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  اأو 
اأو احلق يف العمل بال�سخرة، حرية الفكر  ال�سرتقاق وال�ستبعاد 
وال�سمري والدين، حق اعتناق الآراء دون م�سايقة، حرمة احلياة 
اخلا�سة واملرا�سالت، عدم احلرمان تع�سفا من ممتلكاته، احلق 
يف احلرية وال�سالمة ال�سخ�سية، معاملة املحرومون من حريتهم 
وهويتهم  لالإن�سان  املتاأ�سلة  الكرامة  احرتام  مع  اإن�سانية  معاملة 
الثقافية، احلق يف امل�ساواة مع رعايا الدولة املعنية اأمام املحاكم 
ا�سد،  عقوبات  ت�سمنت  حال  يف  القوانني  رجعية  عدم  باأنواعها، 
عدم �سجن العامل املهاجر اأو اأي فرد من اأ�سرته ملجرد عدم وفائه 
بالتزام تعاقدي، احلماية من احتجاز الوثائق من قبل موظف غري 
الهيئات  اىل  اللجوء  حق  اجلماعي،  الطرد  من  احلماية  ر�سمي، 
العرتاف  وامل�ساعدة،  للحماية  طلبا  املن�ساأ  لدولة  الدبلوما�سية 
احلق  الأجور،  يف  املواطنني  مع  امل�ساواة  القانونية،  بال�سخ�سية 
يف النت�ساب اإىل النقابات، احلق يف التمتع بال�سمان الجتماعي، 
احلق يف تلقي اأية عناية طبية تكون مطلوبة ب�سورة عاجلة، لكل 
اأ�سم  على  احل�سول  يف  احلق  املهاجر  العامل  اأطفال  من  طفل 

ويف ت�سجيل ولدته، ويف احل�سول على احلق يف التعليم، احرتام 
والأمتعة  املال  نقل  يف  احلق  املهاجرين،  للعمال  الثقافية  الهوية 
بحقوقهم  املعرفة  وحق  بها  يعملون  التي  الدولة  خارج  اخلا�سة 

وواجباتهم.

القانوين  باملركز  العرتاف  يف  وتتمثل  الالجئين:  حقوق   .7
اأو رد الالجئني،  لالجئ، عدم التمييز بني الالجئني، عدم طرد 
�سفر  وثيقة  ميلك  ل  ملن  هوية  بطاقة  على  احل�سول  يف  احلق 
غري  الدخول  على  املعاقبة  عدم  التجني�ض،  ت�سجيع  �ساحله، 
وتتمثل يف  اإيجاد حل دائم.  الأ�سرة، احلق يف  امل�سروع، مل �سمل 
احل�سول  يف  احلق  للمواطن،  املمنوحة  للحقوق  م�ساوية  حقوق 
اأف�سل  على  احل�سول  لالأجانب،  املمنوحة  الف�سلى  املعاملة  على 
معامله ممكنه مبا يعنيه ذلك من منحهم جميع احلقوق املمنوحة 

للمواطنني. 

احلق  فر�ض  اتاحة  يف  احلق  هذا  ويتمثل  العمل:  في  الحق   .8
يقبله  او  امكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره  له  تتاح  وان  العمل  يف 
يف  واحلق  ومن�سفة  عادلة  عمل  ب�سروط  التمتع  ويف  بحرية، 
التنظيم النقابي وال�سمان الجتماعي واحل�سول على اأجر كاف، 
عمل  يوم  يف  احلق  املهني،   والتدريب  التوجيه  خدمات  وتوفر 
بالأجر  امل�ساواة  الأجر واحلق يف  حمدود وفرتات راحة مدفوعة 

عند ت�ساوي قيمة احلق يف العمل، وامل�ساواة يف املعاملة. 

احلق  على  اجلميع  ح�سول  يف  ويتمثل  التعليم:  في  الحق   .9
احل�سول  امكانية  و  اللزامي  و  املجاين  البتدائي  التعليم  يف 
احلق  مبجانية  تدريجيا  الأخذ  و  الثانوي  التعليم  يف  احلق  على 
العايل  التعليم  يف  احلق  على  احل�سول  يف  امل�ساواة  التعليم،  يف 
على اأ�سا�ض القدرات و الأخذ تدريجيا مبجانية احلق يف التعليم 
العايل، ويهدف احلق يف التعليم اىل تنمية املواهب ال�سخ�سية و 
الفردية و الن�سانية و ال�سعور بالكرامة و تقدير الذات و القدرة 
واحلريات  الن�سان  حقوق  احرتام  وغر�ض  اجل�سدية  و  العقلية 
ومتكني  والهوية  والثقافية  اللغوية  القيم  عن  ف�سال  الأ�سا�سية 
التفاهم  وتعزيز  حر  جمتمع  يف  بفاعلية  امل�ساركة  من  النا�ض 
ال�سالم  على  واحلفاظ  الفئات  جميع  بني  وال�سداقة  والت�سامح 

وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني واحرتام البيئة. 

�سخ�ض  لكل  اأن  يف  احلق  هذا  ويتمثل  الصحة:  في  الحق   .10

احلق يف م�ستوى معي�سي يكفيه ل�سمان احلق يف ال�سحة والرفاهة 
له ولأ�سرته، وخا�سة على �سعيد املاأكل وامللب�ض وامل�سكن والعناية 
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النقية على  املياه  توفري  العمل على  الطبية. اىل جانب احلق يف 
تنفيذ  وا�سع،  نطاق  على  والأدوية  املطاعيم  توفري  وا�سع،  نطاق 
فيما  الأفراد  وتوعية  النف�سية  ال�سحة  باحلق يف  للرعاية  خطط 

يخ�ض الوقاية من الأمرا�ض والإ�سابة ب�سوء التغذية.

احلق  هذا  ويتمثل  الئق:  معيشي  مستوى  في  الحق   .11

الأ�سا�سية  حاجاتهم  تلبية  من  اجلميع  لتمكني  مالئمة  رعاية 
�سمن �سروط الكرامة وي�سمل هذه احلق امل�سكن الالئق واملقبول 
من  املالئمة  الوقاية  املعي�سّية،  لالأو�ساع  امل�ستمر  والتح�سني 
الأمرا�ض والتحكم فيها، توفري املالب�ض املتاحة واملالئمة ثقافيا، 

والغذاء املالئم واملاء.

12. الحق في االنتخاب والمشاركة في ادارة الشؤون 

اإدارة  يف  ي�سارك  اأن  يف  مواطن  كل  حق  يف  وتتمثل  العامة: 
ال�سوؤون العامة، وحقه يف اأن َينتخب اأو ُينتخب، وحقه يف اأن تتاح 
النظر عن ماهية  للدولة، بغ�ض  العامة  الوظائف  له فر�سة تقلد 

د�ستورها اأو نوع احلكم القائم فيها.

13. حريات اخرى )حرية الفكر والوجدان والدين، املحاكمة العادلة، 

عقوبة العدام( وتتمثل يف ما ياأتي:

الإميان  يف  احلق  يف  ويتمثل  والدين:  والوجدان  الفكر  حرية    -
املعتقد  التعبري عن  واحلق يف  والأديان،  واملعتقدات  بالأفكار 
اأو الدين مبمار�سة ال�سعائر والطقو�ض، احلق يف النت�ساب اإىل 
اأي جماعة تتبنى معتقد ما، حق تنظيم جتمعات لأتباع معتقد 
ما، احلق يف تعليم املعتقد والدين لالأطفال من قبل الأبوين، 
الإن�سان  حقوق  جمالت  يف  للتمييز  التعر�ض  عدم  يف  احلق 
حقوق  و�سمان  احرتام  الدين،  اأو  املعتقد  على  بناءا  كافة 
الأقليات الثقافية الدينية يف التمتع بثقافتها، واحلق يف تغيري 
الدين  اأو  املعتقد  اىل  ال�ستناد  جواز  وعدم  والدين  املعتقد 
لتربير انتهاك حقوق الإن�سان، ول يجوز الدعوة للكراهية اأو 

التع�سب اأو العن�سرية القائمة على الدين اأو املعتقد.

باأي  النظر  الق�ساء،  اأمام  امل�ساواة  العادلة:  املحاكمة  حقوق   -
م�ستقلة  حمكمة  قبل  من  وعلنية  من�سفة  بطريقة  دعوى 
للحالت  باملحاكم  العلنية  عدم  بجواز  اللتزام  وحيادية، 
الواردة يف املعايري الدولية فقط،  املتهم بريء اإىل اأن تثبت 
ت�سمنت  التجرمي ويف حال  القوانني يف  اإدانته، عدم رجعية 
يف  النظر  اأثناء  يتمتع  اأن  بجرمية  متهم  لكل  ا�سد.  عقوبات 

الدنيا  بال�سمانات  التامة،  امل�ساواة  قدم  وعلى  ق�سيته، 
بتهمته،  مفهومه  وبلغه  وبالتف�سيل  �سريعا  اإعالمه   : التالية 
ب�سكل  املحاكمة  تاأخري  عدم  كاف،  ب�سكل  الدفاع  يف  احلق 
اأو  نف�سه بخ�سه  والدفاع عن  املحاكمة ح�سوريا  غري مربر، 
�سهود  وا�ستدعاء  التهام،  �سهود  مناق�سة  حمام،  بوا�سطة 
يف  احلق  الأمر،  اقت�سى  اإن  جمانا  برتجمان  التزود  النفي، 
ال�ستئناف، احلق يف التعوي�ض بعد بطالن حكم نهائي اأدين 
للعقاب على  اأو  للمحاكمة  اأحد جمددا  تعري�ض  يجوز  ل  به، 

جرمية �سبق اأن اأدين بها اأو برئ منها.

اإلغاء  خالل  من  احلياة  يف  باحلق  وتتمثل  الإعدام:  عقوبة   -
ب�سروط  اللتزام  جتميدها،  او  تقلي�سها  اأو  الإعدام  عقوبة 
تطبيق عقوبة الإعدام يف الدول التي تنفذها )حماية القانون 
تع�سفا،  اأحد من حياته  يجوز حرمان  ول  للحق يف احلياة،، 
ل تنفذ عقوبة الإعدام  اإل جزاء على اأ�سد اجلرائم خطورة 
املخالف  وغري  اجلرمية  ارتكاب  وقت  النافذ  للت�سريع  وفقا 
للمعايري الدولية، ول يجوز تطبيق هذه العقوبة اإل مبقت�سى 
نهائي �سادر عن حمكمة خمت�سة.،لأي �سخ�ض حكم  حكم 

عليه بالإعدام حق التما�ض العفو اخلا�ض اأو اإبدال العقوبة. 

ثانيا: فئة التوزيع الجغرافي للموضوعات:
وهي ت�ستخدم للك�سف عن اهتمام و�سائل الإعالم بالأحداث التي تن�ساأ 
اأو مناطق جغرافية معينة، ويق�سد بها يف هذه الدرا�سة  يف الأقاليم 
عمان،  العا�سمة  يف  احلدث،  فيها  وقع  التي  اجلغرافية  املنطقة 

حمافظات اململكة، دول عربية اأو اجنبية.

ثالثا: فئة مصدر المعلومة:

وتتمثل هذه الفئة يف اجلهات التي تن�سب لها الأقوال اأو الت�سريحات 
وفقا  تتحدد  وهي  امل�سمون.  مادة  اإليه  تن�سب  الذي  امل�سدر  هو  وما 
امل�سدر  ي�سوقه  ما  يف  الثقة  مقدار  الت�ساوؤلت  هذه  على  لالإجابات 
اخلرب  مب�سدر  يق�سد  كما  بيانات.  او  ت�سريحات  او  معلومات  من 
ال�سحفي الإ�سارة اإىل الأداة التي حت�سل من خاللها ال�سحيفة على 

اخلرب ال�سحفي، وم�سادر املادة الإخبارية وهي على ال�سكل الآتي: 

الأ�سخا�ض  اأو  ال�سخ�ض  به  ويق�سد  الصحفي:  المندوب   .1
اأو قطاع معني ليكونوا ممثلني لها يف  الذين توفدهم �سحيفة ما 

هذه اجلهة لتغطية الأخبار ومد �سحيفته بها.
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والأخبار  البيانات  جمموعة  بها  ويق�سد  ذاتها:  الصحيفة   .2
ال�سحف،  اإىل  مبا�سرة  اجلهات  خمتلف  تر�سلها  التي  والتقارير 
با�سم  ترو�سيها  اأو  تذيلييها  مع  الن�سر،  اإىل  طريقها  وجتد 

ال�سحيفة نف�سها.

الأخبار  بها  ويق�سد  )بترا(:  الرسمية  األنباء  وكالة   .3
والتعليقات التي تبثها وكالة الأنباء الر�سمية، وتن�سرها ال�سحف، 

مع ال�سارة لها با�سم »برتا«. 

ويق�سد بها الوكيل  العربية واألجنبية:  وكاالت األنباء   .4
اأ�سهر هذه  اأو املمثل لل�سحف الذي بجمع الأخبار وينقلها، ومن 
 ،  )A.F.P( الفرن�سية  الأنباء  وكالة  والعربية:  العاملية  الوكالت 
اأ.ب(،   ( الأمريكية  بر�ض  ال�سو�سيتد  وكالة  الربيطانية،  رويرتز 
وكالة يونيتد بر�ض انرتنا�سونال الأمريكية )ي.ب.اأ(، وكالة اأنباء 

ال�سرق الأو�سط )اأ.�ض.اأ(. 

رابعًا: الفئات االجتماعية المستهدفة 
بالتغطية: 

امل�ستهدفة  الجتماعية  الفئات  على  للتعرف  الفئة  هذه  ت�ستخدم 
اأم  عام(  ككل )جمهور  املجتمع  كانت  اذا  فيما  العالمية،  بالتغطية 
الالجئني،  )الأطفال،  مثل  خا�ض(  )جمهور  خا�سة  اجتماعية  فئات 

الأ�سخا�ض ذوي العاقة، .......الخ(.  

النص  في  نمطية  صورة  وجود  خامسًا: 
الصحفي أم ال

يف  ال�سائد  للراأي  املر�سودة  العالمية  املادة  احتواء  بذلك  ويق�سد 
العالمية  املادة  يف  تغطيتها  مت  التي  الجتماعية  الفئة  عن  املجتمع 
وتعميمية عن هذه  ثابتا ذو طبيعة قيمية  راأيا  والتي غالبا ما حتتوي 

الفئات الجتماعية.

عن  الرئيسي  العنوان  تعبير  سادسًا: 
المضمون: 

للمادة العالمية املر�سودة  الرئي�سي  العنوان  ويق�سد به مدى تعبري 
عن م�سمون املادة العالمية املن�سورة، اذ ل بد للعنوان ان يتفق مع 
وردت  التي  والآراء  احلجج  اهم  خلال�سة  مركز  ح�سد  وفيه  الن�ض 

اأن يكون مكثف يف دللته بذاته. وقد  املادة العالمية وهو يجب  يف 
الرئي�سي  العنوان  يعرب  حيث  )نعم:  يف  متثل  لذلك  مقيا�ض  و�سع  مت 
العنوان  يعرب  ل  بحيث  ل:  العالمية،  املادة  حمتوى  عن  بالكامل 
يعرب  ما: حيث  نوعا  العالمية،  املادة  بالكامل عن حمتوى  الرئي�سي 

العنوان الرئي�سي جزئيا عن م�سمون املادة العالمية(.

سابعًا: استخدام مفاهيم ومصطلحات 
حقوق االنسان المناسبة، 

ويق�سد بها درجة ا�ستخدام كاتب املادة العالمية املر�سودة ملفاهيم 
وم�سطلحات حقوق الن�سان كما وردت يف املواثيق واملعاهدات الدولية 
ذات العالقة. وقد مت و�سع مقيا�ض لذلك متثل يف )نعم: حيث تتفق 
العالمية  املادة  كاتب  قبل  من  امل�ستخدمة  وامل�سطلحات  املفاهيم 
بالكامل مع ما هي عليه يف املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة، 
كاتب  قبل  من  امل�ستخدمة  وامل�سطلحات  املفاهيم  تتفق  ل  حيث  ل: 
واملعاهدات  املواثيق  يف  عليه  هي  ما  مع  بالكامل  العالمية  املادة 
وامل�سطلحات  املفاهيم  تتفق  حيث  ما:  نوعا  العالقة،  ذات  الدولية 
امل�ستخدمة من قبل كاتب املادة العالمية جزئيا مع ما هي عليه يف 

املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة(.

ثامنًا: الموقف من الحق
ويق�سد اجتاه كاتب املادة العالمية مع احلق الذي قام بتغطيته يف 
املادة العالمية املر�سودة، فيما اذا كان اجتاهه مع ممار�سة احلق اأم 
يعار�سه. وقد مت و�سع مقيا�ض لذلك متثل يف: )ايجابي: اأي ان اجتاهه 
او موقف لكاتب  مع ممار�سة احلق املر�سود، حمايد: ل يوجد اجتاه 
ان اجتاهه  اأي  �سلبي:  املر�سود،  العالمية من ممار�سة احلق  املادة 

�سد ممار�سة احلق املر�سود(

تاسعًا: تعبير الفئات االجتماعية 
المستهدفة عن انفسهم في النص 

الصحفي،

ويق�سد به مدى متكني كاتب املادة العالمية للفئات الجتماعية التي 
ا�ستهدفها بالتغطية العالمية من التعبري عن انف�سهم يف منت املادة 

العالمية من خالل ت�سريحاتهم.
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وحدات حتليل امل�سمون:

حتليل  وحدات  ع�سر  اعتماد  �سيتم  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  لغايات 
م�سمون والتي يطلق علها يف الأدبيات العالمية )الأمناط ال�سحفي(:

الخبر: يعرف اخلرب يف الدول النامية باأنه تقرير ي�سف يف دقة   .1
ومو�سوعية حادثة اأو واقعة اأو فكرة �سحيحة مت�ض م�سالح اكرب 
عدد من القراء وتثري اهتمامهم بقدر ما ت�ساهم يف تنمية املجتمع 

وترقيته.

2.  التقرير اإلخباري: ويعرف باأنه الفن التحريري الذي يقدم يف 

حول  واملعلومات  الوقائع  من  جمموعة  ومتوازن  مو�سوعي  �سكل 
حدث اأو ق�سية اأو �سخ�سية من ال�سخ�سيات اأو اأكرث من عن�سر 

من هذه العنا�سر مع وجود واقع اإخباري.

والبحث  والتف�سري  ال�سرح  فن  به  يق�سد  الصحفي:  التحقيق    .3
عن الأ�سباب والعوامل الجتماعية اأو القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو 
الفكرية التي تكمن وراء اخلرب اأو الق�سة اأو امل�سكلة اأو الفكرة اأو 

الظاهرة التي يدور حولها التحقيق.

الكاتب  بها  يتحدث  النرث  من  قطعة  انه  على  ويعرف  المقال:    .4

بنف�سه ويحكي بها جتربة مار�سها او حادثة وقع له او خاطرا خطر 
له يف مو�سوع من املو�سوعات.

5.  الحديث الصحفي: ويق�سد به فن التحاور اأو الكتفاء مب�سدر 

اأو  واقعية،  جديدة  معلومات  على  احل�سول  بهدف  امل�سادر  من 
بهدف معرفة وجهات النظر اأو الآراء حول هذه الواقعة، اأو بهدف 

اإلقاء ال�سوء على �سخ�سية معينة.

6.  القصة اإلخبارية: هي عبارة عن تقارير اآنية لالأحداث املهمة، 

الت�ساوؤلت  على  وجتيب  وجوانبه  اخلرب  تفا�سيل  على  حتتوي 
ل�سياغة  فني  قالب  اأكرث من فقرتني، وهي  وذلك يف  الرئي�سية، 
�سكل  متبعا  املنقول  احلديث  قالب  اأو  ال�سرد  قالب  مثل  اخلرب 
تاأتي  ثم  املقدمة  يف  الرئي�سية  الفكرة  تاأتي  باأن  املقلوب،  الهرم 

التفا�سيل يف اجل�سم.

7.  اإلعالن: ويعرف على اأنه »ن�ساط ات�سايل مدفوع الثمن يهدف 

عرب  لها  والرتويج  خدمة(  اأو  فكرة  )اأو  �سلعة  عن  الإعالم  اإىل 
و�سائل الت�سال باجلماهري.

خمت�سرة  فكرة  عن  عبارة  الكاريكاتري  وفن  الكاريكاتير:    .8

تقدم ال�سخ�سية بطريقة كوميدية بحيث تظهر خطاأه اأو خطاأها 
بالر�سوم  ال�ستعا�سة  طريق  عن  اجلارية  الأحداث  تنتقد  اأو 
الكارتونية عن الن�ض، ويحمل الكاريكاتري �سمة النقد ال�سيا�سي 

اأو �سخ�سي عام اأو حدث من الإحداث اجلارية.

ال�سحف  تخ�س�سها  م�ساحات  بها  ويق�سد  خاصة:  زوايا    .9

لتناول مو�سوع �سحي معني، عرب ا�ستكتاب خرباء فيه من اأطباء 
علمي  �سرح  تقدمي  اإىل  ي�سعون  و�سواهم  وممر�سني  و�سيادلة 

مب�سط ومف�سل حول املو�سوع.

10. رسائل إلى المحرر: وهي مفتوحة للتعبري تن�سر فيها ال�سحيفة 

مواطنني  من  تتلقاها  وتعليقات  وردود  ومقالت  اآراء  جمموعة 
والتحليل  بالنقد  والق�سايا  املو�سوعات  خمتلف  فيها  يتناولون 

والراأي. 

العناصر التيبوغرافية:
العنا�سر  فئات   ا�ستخدام   �سيتم  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  لغايات 
الإعالمية  للمادة  الطباعية  املعاجلة  وهي  بها  ويق�سد  التيبوغرافية 
وخلق  القراء،  على  �سخم  تاأثري  لتحقيق  ا�ستخدامها  ميكن  والتي 
على  �سخم  تاأثري  ذات  وهي  املو�سوع،  باأهمية  لديهم  معني  انطباع 
القراء وتخلق لديهم انطباعا معينا باأهمية املو�سوع، اىل جانب وجود 
اأو على ال�سفحات  للمواد ال�سحفية  الأوىل  ا�سارات على ال�سفحات 

الخرية، اأو الن�سر على ال�سفحات الأوىل وت�سمل ما يلي: 

على  ودللة  اأهمية  العناوين  اأكرث  من  يعد  الرئيسي:  العنوان   .1

الإعالمية  املادة  م�سمون  عن  يعرب  بحيث  اخلربي،  الن�ض 
املن�سورة ويلفت انتباه القارئ.

الرئي�سي  للعنوان  املعززة  العناوين  اأحد  هو  الفرعي:  العنوان   .2

ويحمل فكرة اأو حقيقة جديدة، وياأتي مع الأمناط ال�سحفية التي 
يكون فيها العنوان الرئي�سي غري كاف.

الصورة اإليضاحية: هي تلك ال�سورة الفنية البي�ساء وال�سوداء   .3

وتت�سم بخا�سية اجلدة  التي تعرب عن م�سمون اخلرب،  امللونة  اأو 
لإقناع اجلمهور ب�سحة ما ورد من معلومات يف اخلرب.

اإلطار: ويق�سد به ال�سياج الذي ير�سم حول بع�ض املو�سوعات،   .4

ولفت  اإبرازه  بهدف  ال�سفحة،  على  ال�سحفي  بالنمط  وحتيط 
الأنظار اإليه اأكرث من �سواه من الأخبار واملواد ال�سحفية املن�سورة 

يف ال�سفحة نف�سها.
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فريق العمل:
تنفيذها  الواجب  املهام  للقيام مبجمل  العاملني  فريق من  ت�سكيل  مت 
لإجناز الدرا�سة، ويتكون هذا الفريق من من�سق وباحث وخبريين يف 
اجراء  لغايات  والآخر  الكمي  للتحليل  احدهما  الن�سان  جمال حقوق 
التحليل النوعي، اىل جانب خبري اعالمي، بالإ�سافة اىل جانب حملل 

بيانات بالإ�سافة اىل خم�سة را�سدين وثالثة مدخلني للبيانات.

طرق القياس: 
الن�سان،  حقوق  ملو�سوعات  العالمية  التغطية  حجم  قيا�ض  لغايات 

�سيتم احت�ساب عدد تكرارات تناول املو�سوعات يف ال�سحف:

األساليب االحصائية:
اأدوات  من  عدد  ا�ستخدام  �سيتم  الدرا�سة  اأهداف  حتقيق  لغايات 

القيا�ض تتمثل فيما يلي:

مت ت�سميم اداة ر�سد وحتليل ا�ستنادًا اىل فئات حتليل امل�سمون   .1

وحدات  و  الفرعية(  وموؤ�سراتها  الن�سان  حقوق  )مو�سوعات 
ال�سحفية(،  )المناط  اأعاله  عر�سها  مت  التي  امل�سمون  حتليل 
ا�ستعرا�سها يف  التي مت  التحليل  فئات  بالإ�سافة اىل غريها من 

�سياق املنهجية بالتف�سيل. 

التكرارات  مثل  الح�سائية  الأ�ساليب  بع�ض  ا�ستخدام  مت   .2
من  وغريها  امل�سمون  حتليل  لوحدات  احل�سابية  واملتو�سطات 
فئات التحليل التي مت ا�ستعرا�سها يف �سياق املنهجية بالتف�سيل 
على م�ستوى كل �سحيفة لوحدها وعلى م�ستوى جممل ال�سحف 

جمتمعة. 

بالعلوم  اخلا�ض  الح�سائي  التحليل  برنامج  ا�ستخدام  مت   .3
التحليالت  واجراء  البيانات  ملعاجلة   SPSS الجتماعية 

الح�سائية الالزمة.

وفيما ياأتي جداول تت�سمن النتائج التي مت التو�سل اليها والتي غطت 
الفرتة الزمنية الواقعة بني 1 ت�سرين الأول 2012 و 31 كانون الثاين 

:2013
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جدول )2( : درجة تغطيات الصحف اليومية لموضوعات لحقوق االنسان

مجموع التغطيات االعالمية
العرب الغدالدستورالرأيالصحف

السبيلاليوم

1063232475024914214022259112666جممل املواد العالمية

1594731594016344928102513املواد العالمية التي تناولت مو�سوعات حقوق الن�سان

مو�سوعات  تناولت  التي  العالمية  للمواد  املئوية  الن�سبة 
19.8%12.4%16.1%16.1%12.8%15.0%حقوق ان�سان

جدول )3(: توزيع موضوعات حقوق االنسان في وسائل االعالم المقروءة

النسبة المئوية ٪التكراراتالموضوع
388224.5حرية الراأي والتعبري

311719.7امل�ساركة يف احلياة العامة
168810.7حقوق الالجئني
160310.1احلق يف العمل

7394.7احلق يف م�ستوى معي�سي لئق
7344.6حقوق املراأة

7174.5احلق يف ال�سحة
4472.8حقوق الطفل

3542.2حقوق الن�سان ب�سكل عام
3402.1احلق يف التجمع والتنظيم

3292.1حقوق الأ�سخا�ض ذوي العاقة
3092.0حرية الفكر والوجدان والدين

2821.8العمال الوافدون
2621.7احلق يف التعليم

10236.5حقوق اأخرى*
15826100.0املجموع

* وتشمل: حماية األسرة، البيئة، المحاكمة العادلة، كبار السن،  الحياة، تحقيق الذات، حرية التنقل والتعذيب
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ي�سري اجلدول اعاله اأن اعلى درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحف تركزت يف »حرية الراأي و التعبري«، بن�سبة )%24.5( 
من جممل تغطيات حقوق الن�سان، تالها التغطيات املتعلقة ب« امل�ساركة يف احلياة العامة« بن�سبة )19.7%(، ثم »حقوق الالجئني« ثم »احلق 
يف العمل« ثم » احلق يف م�ستوى معي�سي لئق » ثم »حقوق املراأة« ثم »احلق يف ال�سحة« ثم » حقوق الطفل » ثم »حقوق الن�سان ب�سكل عام«  ثم 
»احلق يف التجمع و التنظيم« ثم »حقوق الأ�سخا�ض ذوي العاقة« ثم »حرية الفكر و الوجدان و الدين« ثم »العمال الوافدون«، وكان اأقل درجة 

تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحيفة مرتكزة يف مو�سوعي »احلق يف التعليم« بن�سبة )%1.7(.

جدول )4(: توزيع األنماط الصحفية الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتاألنماط الصحفية
733246.3خرب

444928.1تقرير
44452.8تغطية
165810.5مقال
4833.1اعالن

4292.7زوايا خا�سة
2871.8كاريكاتري

2371.5حتليل اخباري
1170.7�سورة

980.6ق�سة اخبارية
940.6حتقيق

600.4درا�سات/ترجمات
590.4مقابلة
120.1ق�سية

90.1ا�ستطالع راأي
570.4اأخرى*
15826100.0املجموع

* وتشمل عرض كتاب، عناوين، حوار، ندوة، رصد، حوار صحفي، عرض ميثاق عربي و قراءة لخريطة االنتخابات

ي�سري اجلدول اعاله اأن اعلى درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان ح�سب الأمناط ال�سحفية يف ال�سحف تركزت يف »اخلرب«، بن�سبة 
»الزوايا  ثم  »العالن«  ثم  »املقال«  ثم  »التغطية«  ثم   ،)%28.1( بن�سبة  »التقرير«  تالها  ثم  الن�سان،  حقوق  تغطيات  جممل  من   )%46.3(
اخلا�سة« ثم »الكاريكاتري« ثم »التحليل الخباري« ثم »ال�سورة« ثم الق�سة الخبارية« ثم »التحقيق« ثم »الدرا�سات/الرتجمات« ثم »املقابلة«، 
وكان اأقل درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان ح�سب الأمناط ال�سحفية يف ال�سحيفة مرتكزة يف »الق�سية و ا�ستطالع الراأي« بن�سبة 

)0.1%( لكل منهما.

نتائج الدراسة:
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جدول )5(: توزيع مصادر المعلومات للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتمصدر المعلومة
664642.0مندوب ال�سحيفة

474030.0ال�سحيفة ذاتها
215913.6وكالة برتا

177811.2وكالت اأنباء )عربية/اأجنبية(
1370.9اأكرث من م�سدر

3662.3اأخرى*
15826100.0املجموع

* و تشمل مؤسسات محلية و عربية و دولية متنوعة

ي�سري اجلدول اعاله اأن اعلى درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحف ب�سكل عام كان م�سدرها »مندوب ال�سحيفة«، بن�سبة 
)42.0%( من جممل تغطيات حقوق الن�سان، ثم تالها »ال�سحيفة نف�سها« كم�سدر للمعلومة بن�سبة )30.0%(، ثم »وكالة برتا« ثم »وكالت 
اأنباء )عربية/اأجنبية(«، وكان اأقل درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان ح�سب م�سدر املعلومة يف ال�سحف تلك املواد العالمية التي 

تاأتي من »اأكرث من م�سدر« بن�سبة )%0.9(.

جدول )6(: توزيع الصورة النمطية للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتوجود صورة نمطية
1941.2نعم

1563298.8ل
15826100.0املجموع

ي�سري اجلدول اعاله اأن  )1.2%( من التغطيات العالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحف ب�سكل عام كانت تت�سمن �سورة منطية بينما 
)98.8%( من جممل تغطيات حقوق الن�سان يف ال�سحف مل تكن تت�سمن �سورة منطية.

جدول )7(: توزيع تعبير العنوان عن المضمون للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتتعبير العنوان عن المضمون
1512395.5نعم

6944.4ل
90.1نوعا ما
15826100.0املجموع

ي�سري اجلدول اعاله اأن )95.5%( من التغطيات العالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحف ب�سكل عام كان فيها عنوان املادة العالمية 
يعرب عن م�سمونها، يف حني كان )4.4%( من املواد العالمية يف ال�سحف مل تعرب عناوينها عن م�سمونها.
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جدول )8(: توزيع استخدام مفاهيم حقوق االنسان للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتاستخدام مفاهيم حقوق االنسان

436427.6نعم
1137871.9ل

840.5نوعا ما
15826100.0املجموع

مفاهيم  ت�ستخدم  مل  عام  ب�سكل  ال�سحف  يف  الن�سان  حقوق  ملو�سوعات  العالمية  التغطيات  جممل  من   )%71.9( اأن  اعاله  اجلدول  ي�سري 
وم�سطلحات حقوق الن�سان ب�سكل دقيق كما جاءت يف املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة، بينما ا�ستخدمت )27.6%( من التغطيات 

العالمية يف ال�سحف مفاهيم وم�سطلحات حقوق الن�سان ب�سكل دقيق.

جدول )9(: توزيع موقف الصحيفة من الحق للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان 

النسبة المئويةالتكراراتموقف الصحيفة من الحق
536133.9ايجابي
988162.4حمايد
5843.7�سلبي

15826100.0املجموع

ي�سري اجلدول اعاله اأن )62.4%( من التغطيات العالمية املتعلقة مبو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحف ب�سكل عام كانت حمايدة، مبعنى 
اأنها مل تتخذ موقفا جتاه احلقوق التي تناولتها بل عر�ستها كما هي، بينما كان موقف ال�سحف يف )33.9%( من التغطيات العالمية ايجابية، 

اي كان املوقف داعما للتمتع باحلق،  يف حني كان موقف ال�سحف �سلبيا من التمتع باحلق قيد التغطية يف )3.7%( من التغطيات العالمية.

جدول )10(: توزيع المنطقة الجغرافية للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتالمنطقة الجغرافية
992062.7عمان

328220.7حمافظات
194612.3عربي
6233.9دويل

550.3اأكرث من موقع
15826100.0املجموع

بن�سبة  “عمان”،  مدينة  يف  تركزت  عام  ب�سكل  ال�سحف  يف  الن�سان  حقوق  ملو�سوعات  اعالمية  تغطية  درجة  اعلى  اأن  اعاله  اجلدول  ي�سري 
)62.7%( من جممل تغطيات حقوق الن�سان، تالها التغطيات العالمية اخلا�سة ب”املحافظات” بن�سبة )20.7%(، ثم التغطيات العالمية 
التي غطت مو�سوعات تتعلق باملنطقة العربية بن�سبة )12.3%( ثم التغطيات العالمية التي تناولت مو�سوعات على امل�ستوى الدويل بن�سبة 

)3.9%(«، وكان اأقل درجة تغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان مرتكزة يف »اأكرث من موقع« بن�سبة )%0.3(.
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جدول )11(: توزيع الجمهور المستهدف للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتالجمهور المستهدف
973761.5عام

608938.5خا�ض
15826100.0املجموع

ب�سكل عام تركزت يف  ال�سحف  امل�ستهدف يف  الن�سان ح�سب اجلمهور  التغطيات العالمية ملو�سوعات حقوق  اأن درجة  ي�سري اجلدول اعاله 
التغطية اعالمية ملو�سوعات حقوق  بينما درجة  الن�سان،  تغطيات حقوق  بن�سبة )61.5%( من جممل  “بجمهور عام”،  تتعلق ب  مو�سوعات 

الن�سان التي تناولت مو�سوعات ذات عالقة »بجمهور خا�ض وحمدد« فقد بلغت )%38.5(.

جدول )12(: توزيع تعبير المستهدفين عن أنفسهم للتغطيات الصحفية لموضوعات حقوق االنسان

النسبة المئويةالتكراراتتعبير المستهدفين عن أنفسهم
700844.3نعم

881855.7ل
15826100.0املجموع

يتمكن اجلمهور  عام مل  ب�سكل  ال�سحف  الن�سان يف  املتعلقة مبو�سوعات حقوق  العالمية  التغطيات  من  اأن )%55.7(  اعاله  ي�سري اجلدول 
امل�ستهدف بها من التعبري عن انف�سهم يف ن�ض املادة العالمية، يف حني متكنت الفئات امل�ستهدفة من التعبري عن نف�سها يف )44.3%( من املواد 

العالمية التي تناولت مو�سوعات حقوق الن�سان يف ذات ال�سحف.

جدول )13(: توزيع موضوعات حقوق االنسان التي تمت تغطيتها حسب خصائصها التيبوغرافية

النسبة المئويةالتكراراتالخصائص التيبوغرافية
157810.0اأوىل

1122570.9داخلي

8535.4اأخرية

256716.2مالحق

1506695.2عنوان رئي�سي

424426.8عنوان فرعي

235814.9اطار

528033.4�سورة

12267.5ا�سارة على الأوىل

ي�سري اجلدول اأعاله اأن )10.0%( من التغطيات العالمية ملو�سوعات حقوق الن�سان التي تناولتها ال�سحف ب�سكل عام كانت على ال�سفحة 
ال�سفحة  على  لها  ا�سارة  هنالك  كان  الن�سان  بحقوق  تتعلق  مو�سوعات  تناولت  التي  العالمية  التغطيات  من  اأن )%7.5(  الأوىل، يف حني 
الأوىل، اىل جانب اأن )5.4%( من هذه التغطيات كانت على ال�سفحات الأخرية. كذلك فاإن )70.9%( من هذه التغطيات كانت يف ال�سفحات 
الداخلية لل�سحيفة. وميكن ال�سارة كذلك اأن )16.2%( من التغطيات العالمية التي تناولت مو�سوعات حقوق الن�سان يف ال�سحيفة كانت يف 
مالحق ال�سحف املختلفة. ا�سافة اىل ذلك فان )95.2%( من التغطيات العالمية كان لها عنوان رئي�سي، و )26.8%( منها كان لها عنوان 

فرعي، و )14.9%( كان لها اطار، و )33.4%( منها كان مرفقا ب�سورة.
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جدول )14(: توزيع موضوعات حقوق االنسان التي تمت تغطيتها موزعة حسب الصحف

موضوعات حقوق االنسان
اسم الصحيفة

المجموعالسبيلالعرب اليومالغدالدستورالرأي

9474606547340التكراراتالتجمع و التنظيم

3.01.91.72.31.92.1الن�سبة املئوية%

6477698526709443882التكراراتحرية الراأي والتعبري

20.520.124.523.737.324.5الن�سبة املئوية%

6888076915453863117التكراراتامل�ساركة يف احلياة العامة

21.821.119.919.315.219.7الن�سبة املئوية%

3564694442711481688التكراراتحقوق الالجئني

11.312.212.89.65.810.7الن�سبة املئوية%

921041167956447التكراراتحقوق الطفل

2.92.73.32.82.22.8الن�سبة املئوية%

16618017012692734التكراراتحقوق املراأة

5.34.74.94.53.64.6الن�سبة املئوية%

8096775620329التكراراتحقوق الأ�سخا�ض ذوي العاقة

2.52.52.22.00.82.1الن�سبة املئوية%

3273973153242401603التكراراتاحلق يف العمل

10.410.49.111.59.510.1الن�سبة املئوية%

5057586651282التكراراتالعمال الوافدين

1.61.51.72.32.01.8الن�سبة املئوية%

6385576440309التكراراتحرية الفكر والوجدان والدين

2.02.21.62.31.62.0الن�سبة املئوية%

احلق يف التعليم
5074594930262التكرارات

1.61.91.71.71.21.7الن�سبة املئوية%

16721113412382717التكراراتاحلق يف ال�سحة

5.35.53.94.33.24.5الن�سبة املئوية%

125162180146126739التكراراتاحلق يف م�ستوى معي�سي لئق

4.04.25.25.25.04.7الن�سبة املئوية%

93100755729354التكراراتحقوق ان�سان ب�سكل عام

2.92.62.22.01.12.2الن�سبة املئوية%

1612481861872411023التكراراتحقوق اأخرى*

5.16.55.46.69.56.5الن�سبة املئوية%

3159383334742828253215826التكراراتاملجموع

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%

* وتشمل: حماية األسرة، البيئة، المحاكمة العادلة، كبار السن، الحياة، تحقيق الذات، حرية التنقل والتعذيب
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جدول )15(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب وجود صورة نمطية

وجود صورة نمطية
اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

نعم
4138492145194التكرارات

1.31.01.40.71.81.2الن�سبة املئوية%

ل
3118379534252807248715632التكرارات

98.799.098.699.398.298.8الن�سبة املئوية%

املجموع
3159383334742828253215826التكرارات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%

جدول )16(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب المنطقة الجغرافية

المنطقة الجغرافية
اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

عمان
211922722158179515769920التكرارات

67.159.362.163.562.262.7الن�سبة املئوية%

حمافظات
5929358444894223282التكرارات

18.724.424.317.316.720.7الن�سبة املئوية%

عربي
3054453594194181946التكرارات

9.711.610.314.816.512.3الن�سبة املئوية%

دويل
133154113121102623التكرارات

4.24.03.34.34.03.9الن�سبة املئوية%

اأكرث من موقع
41455-1027التكرارات

0.10.60.3-0.30.7الن�سبة املئوية%

املجموع
3159383334742828253215826التكرارات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%
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جدول )17(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب الجمهور المستهدف بالتغطية االعالمية

الجمهور المستهدف 
بالتغطية

اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

عام
198023052074177116079737التكرارات

62.760.159.762.663.561.5الن�سبة املئوية%

خا�ض
11791528140010579256089التكرارات

37.339.940.337.436.538.5الن�سبة املئوية%

املجموع
3159383334742828253215826التكرارات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%

جدول )18(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب الموقف من الحق

الموقف من الحق
اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

ايجابي
1230122812128758165361التكرارات

38.932.034.930.932.233.9الن�سبة املئوية%

حمايد
175524822172185716159881التكرارات

55.664.862.565.763.862.4الن�سبة املئوية%

�سلبي
1741239096101584التكرارات

5.53.22.63.44.03.7الن�سبة املئوية%
3159383334742828253215826التكراراتاملجموع

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%
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جدول )19(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب تعبير المستهدفين عن أنفسهم

تعبير المستهدفين عن 
أنفسهم

اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

نعم
119115971586120014347008التكرارات

37.741.745.742.456.644.3الن�سبة املئوية%

ل
196822361888162810988818التكرارات

62.358.354.357.643.455.7الن�سبة املئوية%

املجموع
3159383334742828253215826التكرارات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%

جدول )20(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان  حسب استخدام مفاهيم حقوق االنسان المعتمدة

استخدام مفاهيم 
حقوق االنسان

اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

نعم
91510549777826364364التكرارات

29.027.528.127.725.127.6الن�سبة املئوية%

ل
2224276024762034188411378التكرارات

70.472.071.371.974.471.9الن�سبة املئوية%

نوعا ما
201921121284التكرارات

0.60.50.60.40.50.5الن�سبة املئوية%

املجموع
3159383334742828253215826التكرارات

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%
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جدول )21(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب مصدر المعلومة

مصدر المعلومة
اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

130314691686113410546646التكراراتمندوب

41.238.348.540.141.642.0الن�سبة املئوية%

88212249168159034740التكراراتال�سحيفة نف�سها

27.931.926.428.835.730.0الن�سبة املئوية%
وكالت اأنباء 

)عربية/
اأجنبية(

3583973074262901778التكرارات

الن�سبة املئوية%
11.310.48.815.111.511.2

5115994863292342159التكراراتوكالة برتا

16.215.614.011.69.213.6الن�سبة املئوية%

47627129137التكراراتاأكرث من م�سدر

1.51.60.20.40.40.9الن�سبة املئوية%

58827211242366التكراراتاأخرى*

1.82.12.14.01.72.3الن�سبة املئوية%

3159383334742828253215826التكراراتاملجموع

100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%

* و تشمل مؤسسات محلية و عربية و دولية متنوعة

جدول )22(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب تعبير العنوان عن المضمون

تعبير العنوان عن 
المضمون

اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

3032364333552692240115123التكراراتنعم
96.095.096.695.294.895.6الن�سبة املئوية%

122189118136129694التكراراتل
3.94.93.44.85.14.4الن�سبة املئوية%

29-511التكراراتنوعا ما
0.10.1-0.20.00.0الن�سبة املئوية%

3159383334742828253215826التكراراتاملجموع
100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية%
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جدول )23(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب األنماط الصحفية

النمط الصحفي
اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

133319721536131011817332التكرارخرب
42.251.444.246.346.646.3الن�سبة املئوية

93288811267337704449التكرارتقرير
29.523.232.425.930.428.1الن�سبة املئوية

30162514994التكرارحتقيق
0.90.40.70.50.40.6الن�سبة املئوية

3764083323142281658التكرارمقال
11.910.69.611.19.010.5الن�سبة املئوية

201930151498التكرارق�سة اخبارية
0.60.50.90.50.60.6الن�سبة املئوية

413181660التكراردرا�سات/ترجمات
0.10.00.90.30.60.4الن�سبة املئوية

8496869089445التكرارتغطية
2.72.52.53.23.52.8الن�سبة املئوية

1101147215532483التكراراعالن
3.53.02.15.51.33.1الن�سبة املئوية

7047685052287التكراركاريكاتري
2.21.22.01.82.11.8الن�سبة املئوية

83119965873429التكرارزوايا خا�سة
2.63.12.82.12.92.7الن�سبة املئوية

113229التكرارا�ستطالع راأي
0.00.00.10.10.10.1الن�سبة املئوية

7563283635237التكرارحتليل اخباري
2.41.60.81.31.41.5الن�سبة املئوية

1344172518117التكرار�سورة
0.41.10.50.90.70.7الن�سبة املئوية

312-8-1التكرارق�سية
0.10.1-0.2-0.0الن�سبة املئوية

1418910859التكرارمقابلة
0.40.50.30.40.30.4الن�سبة املئوية

132778257التكراراأخرى*
0.40.70.20.30.10.4الن�سبة املئوية

3159383334742828253215826التكراراملجموع
100.0100.0100.0100.0100.0100.0الن�سبة املئوية

* وتشمل عرض كتاب، عناوين، حوار ندوة، رصد، حوار صحفي، عرض ميثاق عربي و قراءة لخريطة االنتخابات
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جدول )24(: توزيع التغطية االعالمية لموضوعات حقوق االنسان حسب الخصائص التيبوغرافية

الخصائص 
التيبوغرافية

اسم الصحيفة

العرب الغدالدستورالرأي
المجموعالسبيلاليوم

2992643682773701578التكرارات�سفحة اأوىل

9.56.910.69.814.610.0الن�سبة املئوية

2153264425881982185811225التكراراتجزء داخلي

68.269.074.570.173.470.9الن�سبة املئوية

177207176159134853التكرارات�سفحة اأخرية

5.65.45.15.65.35.4الن�سبة املئوية

6438324014772142567التكراراتمالحق

20.421.711.516.98.516.2الن�سبة املئوية

عنوان رئي�سي
3032359233802675238715066التكرارات

96.093.797.394.694.395.2الن�سبة املئوية

71213297828475744244التكراراتعنوان فرعي

22.534.722.530.022.726.8الن�سبة املئوية

6235884283653542358التكراراتاطار

19.715.312.312.914.014.9الن�سبة املئوية

1012118811669589565280التكرارات�سورة

32.031.033.633.937.833.4الن�سبة املئوية

على  ا�سارة 
الأوىل

2262662942192211226التكرارات

7.26.98.57.78.77.7الن�سبة املئوية
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جدول)25(: الجدول التقاطعي بين األنماط الصحفية و الموقف من الحق لمجمل الصحف

األنماط الصحفية
الموقف من الحق

المجموعسلبيمحايدايجابي

19802100خرب

42562100تقرير

78157100حتقيق

79713100مقال

81172100ق�سة اخبارية

75205100درا�سات/ترجمات

39592100تغطية اخبارية

14860100اعالن

303535100كاريكاتري

12862100زوايا خا�سة

100 5644ا�ستطالع راأي

543512100حتليل اخباري

31619100�سورة

67258100ق�سية

100 7031مقابلة

49474100اأخرى

34624100املجموع
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جدول )27(: الجدول التقاطعي بين موضوعات حقوق االنسان و الصورة النمطية لمجمل الصحف

موضوعات حقوق االنسان
الصورة النمطية

المجموعالنعم

298100التجمع و التنظيم

397100الراأي و التعبري

199100امل�ساركة يف احلياة العامة

0100100الالجئون

199100الأطفال

199100املراأة

199100الأ�سخا�ض ذوي العاقة

0100100 العمل

199100العمال الوافدون

199100الأديان

199100التعليم

0100100ال�سحة

199100م�ستوى معي�سي لئق

199100عام

199100اأخرى

199100املجموع
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جدول )28(: الجدول التقاطعي بين موضوعات حقوق االنسان و الموقف من الحق لمجمل الصحف

الصحف

موضوعات حقوق االنسان
الموقف من الحق

المجموعسلبيمحايدايجابي

167113100التجمع و التنظيم

22726100الراأي و التعبري

35614100امل�ساركة يف احلياة العامة

21791100الالجئون

60391100الأطفال

64324100املراأة

62380100الأ�سخا�ض ذوي العاقة

30682100العمل

226611100العمال الوافدون

375310100الأديان

56395100التعليم

39601100ال�سحة

55441100م�ستوى معي�سي لئق

58421100عام

37630100اأخرى

33624100..9املجموع
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جدول )29(: الجدول التقاطعي بين موضوعات حقوق االنسان و مصدر المعلومة لمجمل الصحف

موضوعات حقوق 
االنسان

مصدر المعلومة

الصحيفة مندوب
ذاتها

وكاالت 
أنباء

وكالة 
بترا

أكثر من 
المجموعأخرىمصدر

100 0 6029640التجمع و التنظيم

373322711100الراأي و التعبري

473251411100امل�ساركة يف احلياة العامة

4616102423100الالجئون

4428141202100الأطفال

462981412100املراأة

0100 40261330الأ�سخا�ض ذوي العاقة

482741505100العمل

5025411110100العمال الوافدون

1139281714100الأديان

00100 5034214التعليم

482821318100ال�سحة

434031311100م�ستوى معي�سي لئق

2339102421100عام

2732231215100اأخرى

4230111412100املجموع




