
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

   2.01=   م2020معامل التأثير العربي لعام                                      0.2456=  م2020"أرسيف" لعام  التأثير معامل
 2021 مارس /  يناير  - الثالثون الحادي و العدد- التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي من دورية علمية محكمة 

 

 

 
 

 بحوث باللغة العربية: 
 
 

 في صحافة المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية لصحيفة "ُعكاظ"  2030اإلعالمية لرؤية  التغطية ▪

               ( الملك عبد العزيزجامعة )أحمد علي الزهراني. دأ.م.

   9...  ص( الملك عبد العزيزجامعة ) سالمنمحمد رضوان دراجي د. أ.م.
 

إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير ) واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصرمعالجة الصحف الورقية  ▪
 دراسة تحليلية مقارنة (:م2018

         

  57... ص  ( جامعة المنوفية ) أ.م.د. عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق  

 نحوها  الجامعيالشباب  المعالجة اإلعالمية لألزمات المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات ▪

 133...  ص (سيناءجامعة ) د. لبنى مسعود عبد العظيم
 

التفاعلي والثابت بمواقع التواصل االجتماعي في توعية الشباب الجامعي بأعراض فيروس   تأثير االنفوجرافيك ▪
 دراســة ميدانيــة  : كورونا المستجد وطرق الوقاية منه

 171ص ( ...  كفر الشيخجامعة ) رعيـمحنفي حنان كامل د. 
 

                                                                  

 األدوار االتصالية للمراهقين عبر مواقع التواصل االجتماعي أثناء جائحة كورونا وعالقتها بمستوى القلق لديهم ▪
 اإلعالمي في إطار نظرية الثراء 

 223...  ص( بورسعيدجامعة )د. هبة مصطفى حسن مصطفى  
 

 دراسة ميدانية : دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها  ▪

 289ص...    (الملك عبد العزيزجامعة )  أحمد محمد قِّران الزهرانيد. 

 كترونيإللدور اليوتيوب في تنمية وعي المراهقين باألمن ا ▪

    349( ...  صعين شمسجامعة ) أحمد متولي عبد الرحيم عمار د.
 

    

                                 المصري:تأثيرات المشاهدة النهمة لمحتوى منصة نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع    ▪
 الحتمية القيمية دراسة تطبيقية في ضوء نظرية 

 

 ( جامعة بني سويف) إبراهيم السيد  ياسمين محمد د.                                                    
 193( ...  صجامعة بني سويف) منة هللا كمال موسى دياب د.

 

 : ملخصات رسائل علمية 
 البرامج الدراسية للعالقات العامة بالجامعات المصرية وانعكاسها على واقع الممارسة المهنية  ▪

 435( ...  صجنوب الواديجامعة ) الفتوح محمودريم أبو 
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 الهيئة االستشارية 
 

 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)    ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)  محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
   

 (السعودية) العنادعبد الرحمن بن حمود   .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع  .أ.د
   جامعة القاهرة -اإلعالم  العامة بكليةأستاذ العالقات                                   

         

 ( مصر) شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 ( مصر) بركات عبد العزيز محمد عبد هللا  . أ.د      
 جامعة القاهرة  -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالم وكيل   – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 أبو ظبي  – العينجامعة ب واالتصال  أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 ( سوريا) محمد عبد الستار البخاري  ..دأ
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 

 

 

 
 

 مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط

JPRR.ME) ) 
 دورية علمية محكمة

 

 م 2021 مارس /يناير - التاسعةالسنة  -الثالثون الحادي والعدد 
 

 مؤسسها  
 رئيس مجلس اإلدارةو

 

 حاتم محمد عاطف  .د

 EPRAرئيس   
  

 التحرير رئيس  

 علي السيد عجوة   .أ.د

   تا  العالقات العامة والعميد    

 األ بق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة  

  EPRAرئيس اللجنة العلمية بـ
                  

 مديـر التحرير 

 محمد معوض إبراهيم .أ.د 

   تا  اإلعالم بجامعة عين شمس    
  ينا  والعميد األ بق لكلية اإلعالم جامعة  

  EPRAرئيس اللجنة اال تشارية بـ
 
 

 مساعدو التحرير 

 رزق سعد عبد المعطي .دأ.
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 )كندا( ثريا محمد السنوسي أ.م.د.
   تا  مشارك بكلية اال صا  

 جامعة الشارقة 
  

 )العراق(. محمد حسن العامري أ.م.د
   تا  مساعد ورئيس قسم العالقات العامة   
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

العامة العالقات  فى  متخصصة  مصرية  البحث   علمية  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 علمية والتدريب. ال 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرةومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية 

o ا لشروط خاصة  حركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق  تقبل المجلة نشر إعالنات عن م

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي تخصصة فنوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية الم  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  باللغة  الفرنسية(  ملخص  اإلنجليزية  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ت  - تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  ق  تخضع  من  اللجان ب  قييمها  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع أسلوب متسلسل وفق  ا للمنهجية العلمية ب نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

بسيرة ذاتية   مصحوبة  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  البحث    إذا  إرسال  بإعادة  الباحث  من  معدال  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25). وتخفيض  من المصريين والجنسيات األخرى  المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

للتحكيم  يتم بعدها إخضاع البحث     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40البحث عن )ال يزيد عدد صفحات   -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

$. على أن ال يزيد 180للمصريين ولغير المصريين    اجنيه    600ملخص رسالة علمية )الدكتوراه(   -

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع ال  - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  راء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، مع شارع األمين  شارع صبري أبو علم  تقاطع   -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
عدًدا متتابعين، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    ثالثون ليصدر منها  

 مختلف دول العالم. 
ط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوس    

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق    األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
وى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مست

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

وكذلك  العربية الجامعات  "أرسيف  .  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  "  Arcifنجحت 
عددها   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  تخصص    31المتوافقة  في  المجلة  وصنفت  "اإلعالم  معياًرا، 

 " وهي الفئة األعلى. Q1على المستوى العربي ضمن الفئة "األولى واالتصال"  
الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير  أصب المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  حت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
  من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال   الثالثينالحادي و وفي العدد       

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة ولألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر  عدًدا يضم  
لمناقشة  العلمي   الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  بهدف 

 الدكتوراه والماجستير. 
 ، نجـد بحثًـاالملـك عبـد العزيـزففي البداية نجد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة فـي المجلـة، ومـن جامعـة     

فــي صــحافة المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة  2030اإلعالميــة لرؤيــة  التغطيــةتحــت عنــوان: "مشــترًكا 
رضددوا   د.م.أ.و ، السددعود ة، مـن د. أحمددع علددز النيرا ددزأ.م."، وهــو مقـدم مــن: ظُعكــا لصــحيفةتحليليـة 

 .الجنائر، من دراجز محمع سالمن



معالجة    بحًثا بعنوان: "  ،مصر، من  عبع الخالق إبراهيم زقنوق أ.م.د.  م:  ، قد  المنوفيةومن جامعة      
إلى يناير    م 2013خالل الفترة من يناير  )  الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر

 ".دراسة تحليلية مقارنة (:م2018
جامعة       قد مسيناءومن  العظيم  د.:  ت ،  عبع  مسعود  من  لبنى  بعنوان:مصر،  بحًثا  المعالجة  "  ، 

 ". نحوها الجامعيالشباب  المصرية عبر موقع اليوتيوب واتجاهات اإلعالمية لألزمات 
  تأثير االنفوجرافيك "  بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  جامعة كفر الشيخمن  ،  حنا  كامل مرعزد.  :  ت وقد م    

كورونا  فيروس  بأعراض  الجامعي  الشباب  توعية  في  االجتماعي  التواصل  بمواقع  والثابت  التفاعلي 
 ."دراســة ميدانيــة: المستجد وطرق الوقاية منه

األدوار االتصالية  بحًثا بعنوان: "،  مصر، من  هبة مصطفى حسند.  ، قد مت:  بورسعيد جامعة  ومن      
التواصل   لديهمللمراهقين عبر مواقع  القلق  بمستوى  وعالقتها  أثناء جائحة كورونا  إطار    االجتماعي  في 

 ".اإلعالمينظرية الثراء 
العزيزجامعة  من    السعود ةومن       عبد  م:  الملك  قد  النيرا زد.  ،  قرا   ميدانية،  أحمع  تحت   دراسة 

 ".دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لوسائل اإلعالم الرقمي وإشباعاتها"عنوان: 
دور اليوتيوب في "بعنوان:    بحًثا  ،مصرمن    ،أحمع متولز عمار  .د:  ، قد معين شمسومن جامعة  

 ". كترونيإللتنمية وعي المراهقين باألمن ا
  ا ت ، فقد قد ممصر، من  بني سويفمن جامعة    ود. منة هللا كمال د اب،   اسمين محمع السيع  د.أما      

القيميةدراسة تطبيقية   الحتمية  النهمة لمحتوى منصة  "تحت عنوان:    في ضوء نظرية  المشاهدة  تأثيرات 
 ". نتفليكس على البناء القيمي للمجتمع المصري 

لرسالتها لنيل   املخًص ، مصر، من ريم محمود أبو الفتوح ت استعرض، جنوب الوادي وأخيًرا من جامعة    
تحت   أجيزت  والتي  الماجستير  المصرية  "  عنوان:درجة  بالجامعات  العامة  للعالقات  الدراسية  البرامج 

 ".  المهنيةوانعكاسها على واقع الممارسة 
 

 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  فى  أما  الراغبين  التدريس  هيئة  للترقيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   ين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلميةتحدد المحكم
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل   يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   الموفق،وهللا                                                                                                              

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

  معاجلة الصحف الورقية واإللكرتونية لظاهرة اختطاف األطفال مبصر   
 (  م 2018إىل يناير    م 2013خالل الفرتة من يناير  ) 

 دراسة حتليلية مقارنة 
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 ( *) عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوقأ.م.د. 
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 جامعة المنوفية. -كلية التربية النوعية  في  التربوي الصحافة المساعد بقسم اإلعالم  أستاذ  
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           لورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال بمصر معالجة الصحف ا      

 دراسة تحليلية مقارنة (: م2018إلى يناير   م2013خالل الفترة من يناير )
        

 عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق أ.م.د.                                                                   
        

                                                                                                      dr_a.zakzouk@yahoo.com 

 جامعة المنوفية                                                                                                         
 

 ملخص:
الورقية       المصرية  الصحف  معالجة  كيفية  علي  التعرف  إلى  أساس  بشكل  الدراسة  هدفت 

واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال في مصر، من حيث الشكل والمضمون، والتعرف على القضايا  
واه  األطفال،  اختطاف  ظاهرة  عن  حديثها  إطار  في  الصحف  أثارتها  بتشخيص التي  الدراسة  تمت 

لألحداث  الصحفية  األطفال   –المعالجات  اختطاف  الورقية    -ظاهرة  المصرية)  الصحف  في 
الورقية  المصرية  الرئيسي: كيفية معالجة الصحف  التساؤل  الدراسة في  واإللكترونية(، وتكمن مشكلة 

م؟، تعد الدراسة 2018م إلي يناير  2013واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال خالل الفترة من يناير  
لجمع   المضمون  تحليل  وأداة  المقارن،  والمنهج  المسح،  منهج  استخدمت  الوصفية،  الدراسات  من 
البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في جميع األعداد التي صدرت من صحيفتي )األهرام، الوفد(  

ل كممثلين  المصريون(  العربية،  وصحف)مصر  الورقية،  للصحف  في  كممثلين  اإللكترونية،  لصحف 
م، وذلك لتمثيل أكثر من مرحلة من المراحل التي مرت بها 2018م إلي يناير  2013الفترة من يناير  

ومن أهم أسباب عدًدا لكل صحيفة،    (240)األزمة، وقد بلغ إجمالي عينة الدراسة من أعداد الصحف
ه الفترة وتفاقمها، وتوصلت الدراسة اختيار هذه الفترة الزمنية انتشار ظاهرة اختطاف األطفال في هذ 

أن   حد  إلي  إلي  ابتعدت  األطفال  اختطاف  لظاهرة  الدراسة  قدمتها صحف  والتي  الصحفية  المعالجة 
كبير من األخالقيات، ومعايير الممارسة المهنية، وخاصة الصحف الورقية، وأوصت الدراسة باالهتمام  

 وتدعيم مكانة مواد الرأي في الصحف المصرية. بالمعالجات ذات الطبيعة التفسيرية واالستقصائية،
      

 ظاهرة اختطاف األطفال.  -  الصحف الورقية واإللكترونية - معالجة الصحف الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
تعد الصحافة إحدى المؤسسات الهامة في المجتمع، ولها العديد من الوظائف التيي تسياعد فيي تنميية   

ئية والتيي تعنييي مسيح مييا يحيدث بالبيئية ميين أخطيار وتهدييدات وأنبييا  سيارة و ييير المجتميع  منهيا مراقبيية البي
سييارة. وتقييوم الصييحافة بتييوفير إنييذارات مبكييرة تمكيين المجتمييع ميين تجنييف المخيياطر التييي تحييدث فييي البيئيية 
ل الداخلية والخارجية. ويري "هارولد السويل" أن المجتمع يستخدم أساليف المراقبة السرية والعلنية حتى يظ
ا. وتييوفر هييذه المراقبيية المعلومييات والبيانييات التييي تسيياعد علييى  ا وخارجيييً علييى دراييية كامليية بمييا يجييري داخليييً

 م(.2007)عادل صادق، اتخاذ القرارات 
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" 

 

 

ا صييارًخا  وباتييت ظيياهرة اختطيياف األطفييال تييؤرق الضييمير العييالمي فييي ا ونيية األخيييرة، كمييا تعييد انتهاكييً
تعتبير ظياهرة دوليية، ال تقتصير عليى دولية معينية، وتنميا تمتيد لتشيمل لحقيوق اإلنسيان وحرياتيأل األساسيية، و 

ا لنظيرة الدولية لمفهييوم  العدييد مين اليدول المختلفيية والتيي تختليف صيورها وأنماطهييا مين دولية إليى أخييرى طبقيً
ا لعاداتهيا وتقاليييدها وثقافتهيا والتشيريعات الجنائييية  اختطياف األطفيال ومييدى احترامهيا لحقيوق اإلنسييان، ووفقيً

 لنافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها.ا
وتعتبييير ظييياهرة اختطييياف األطفيييال جريمييية  يييير مسيييتحدثة بيييل موجيييودة وقديمييية قيييدم اإلنسيييانية، لكنهيييا 
اسييتفحلت وتفشييت فييي ا ونيية األخيييرة بشييكل ملحييوه وملفييت لالنتبيياه، ممييا جعلهييا مو ييو  السيياعة والشيي ل 

هييالي األطفييال، ممييا اكسييبها أهمييية بال يية فييي كافيية األصييعدة، وذلييك ميين الشييا ل خاصيية ألوليييا  األمييور وأ 
خيييالل تزاييييد عيييدد حييياالت اختطييياف األطفيييال وميييا يصييياحبها مييين اعتيييدا ات أخيييرى تصيييل إليييى حيييد إزهييياق 
 أرواحهم بدم بارد، مما زاد حالة الهلع والخوف لدى األفراد واختالل التوازن واالستقرار داخل المجتمع.

ا في الجمهيور لميا تمتياز بيأل الكلمية المكتوبية مين مصيداقية ثر الوسائل اإلعالمية تأثيرً الصحافة أك  د وتع
بهييدف التييأثير علييى معارفييأل  ،ذهيين القييار   إلييى، كمييا أنهييا أكثيير وسييائل اإلعييالم مقييدرة علييى التوجييأل اليييةع

 عنيييد مخططيييي اإلعيييالم مييين أفضيييل الوسيييائل د عليييى وعييييأل. كميييا تعييي مييين هنييياو  ،أل واتجاهاتيييألئيييومنطقيييأل و را
للوصول إلى الجماهير المتخصصة والجماهير ص يرة الحجم  حييث تيزداد درجية االعتمياد عليى الصيحف 

 هاأو األزمات الطارئة لخلي  معياني تليك األحيداث وتفسييرات ،في ظل عدم االستقرار االجتماعي أو الصرا 

 عليهييا والتعلييي ها وميين هنييا يتضييح دور الصييحافة فييي تقييديم المعلومييات وتفسييير   م(2000)محمييود علييم الييدين،
 اكميا يمكين للصيحافة أن تكيون طرفيً  ،وأسيلوب إداراتهياأو الظياهرة، لتهيئة المناخ العام للتكاتف ميع األزمية 

 .أو الظاهرة في المستويات المختلفة إلدارة األزمة فاعاًل 
 وبدون تركيز الصحافة على هذه المشكالت واألخطيار و يرهيا، وبيدون السيعي لحيل مشيكالت الطفولية،

 لن يكون هناك أمل في الوصول إلى أجيال تتوفر لها سبل الحياة الكريمة.
 

 مشكلة الدراسة:

بين كثير من الباحثين على أن اإلعالم    امن خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن هناك اتفاقً       
الصحافة من أهم وسائل  ، كما أكدت الدراسات أن أو الظاهرة يلعف دورًا مهمًا في المراحل المختلفة لألزمة

الجمهور في الحصول على المعلومات وقت األزمات إ افة إلى أنها تعد من    عليهااإلعالم التي يعتمد  
 . م(2006)إبراهيم فرج،  أهم المصادر الموثوق بها وقت األزمات 

ات مجموعة  في إدارة األزم  هأدوار و وقد رصدت الدراسات العلمية الحديثة التي تناولت مهام اإلعالم       
وبين المراحل    ألاإلعالم ومهام  والتي من بينها عدم التوازن بين أدوار  ،من العقبات والمشاكل التي تواجهها
األزمة بها  تمر  التي  صادق،    المختلفة  هذا  م(2007)عادل  كثيرً   واليعتمد ،  بالدنا  في  العام  على   االرأي 

أي معالجة  في  بالتقصير  منها  شعر  إذ  وال    ةالصحافة  القضية  المصيرية  القضايا  ما  مسيما  وهذا  همة، 
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وفي  و  ما سب  تتبلور مشكلة  ،  ظاهرة اختطاف األطفال بمصر في الفترة األخيرةالحظناه مؤخرًا في  
الرئيسي التساؤل  في  الحالي  وال :  البحث  الورقية  المصرية  الصحف  معالجة  لظاهرة لكترونية  كيفية 

   م ؟8201م إلى يناير 3201خالل الفترة من يناير  اختطاف األطفال
 

   أهمية الدراسة:
 : تستمد الدراسة أهميتها مما يلي

ظاهرة    –كون هذه الدراسة تعد من الدراسات التي تستهدف تشخيص المعالجات الصحفية لألحداث   (1
 )الورقية واإللكترونية(.  الصحف المصرية في-اختطاف األطفال 

ا (2 الصحف  بين  التفاعل  مدي  من  للتأكد  الدراسة  واإللكترونية(  لمصريةسعي  أثنا    قرائهمو   )الورقية 
  .وقو  األحداث 

إلى بروز ظاهرة جديدة في   (3 المصرية )الورقية وااللكترونية(  المنافسة الصحفية في الصحف  دفعت 
الممارسة الصحفية، سوا  فيما يتعل  بنو  المضمون ومجاالتأل، أو الفنون التحريرية المستخدمة في 

اال ومدى  الصحفية  لتز المعالجة،  األنماط  تجمع  متعمقة  لدراسة  علميًا  أساسًا  يمثل  بما  واإلثارة  ام 
 المختلفة في مصر.  

للصييحافة دور كبييير ميين بييين وسييائل اإلعييالم فييي التييأثير علييى الييرأي العييام  ألنهييا تهييتم بييالخوض فييي  (4
واتضييح القضييايا االجتماعييية ومناقشييتها وعييرض وجهييات النظيير المختلفيية وخلفيييات األنبييا  وتفاصيييلها 

 ذلك من خالل ما توصلت إليأل نتائج الدراسات السابقة. 
اعتبار الصحافة إحدى الركائز األساسية التي يقوم األفراد من خاللها بصيا ة قراراتهم ومواقفهم على  (5

 أساسها.

اكتسيياب الدراسيية أهمييية خاصيية ألنهييا تهييتم بييأهم المو ييوعات التييي تشيي ل الييرأي العييام النتشييار ظيياهرة  (6
 طفال في المجتمع المصري.اختطاف األ

 

 أهداف الدراسة:

لكترونية  تهدف الدراسة بشكل أساس إلى التعرف على كيفية معالجة الصحف المصرية الورقية واإل     
ويرتبط بهذا الهدف الرئيس مجموعة من   .من حيث الشكل والمضمون  لظاهرة اختطاف األطفال في مصر

 األهداف الفرعية هي: 
 ا التي أثارتها الصحف في إطار حديثها عن ظاهرة اختطاف األطفال.التعرف على القضاي (1

 التعرف على حجم االهتمام بقضايا اختطاف األطفال في الصحف المصرية. (2

التعيييرف عليييى أهيييم القواليييف الصيييحفية األكثييير اسيييتخداما ليييدي الصيييحف الورقيييية واإللكترونيييية لظييياهرة  (3
 اختطاف األطفال.
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" 

 

 

لصييحفية التييي اعتمييدت عليهييا الصييحف الورقييية واإللكترونييية فييي التعيرف علييى أهييم مصييادر الت طييية ا (4
 ت طية ظاهرة اختطاف األطفال.

الكشييف عيين نوعييية المعالجييات الصييحفية التييي سييادت هييذه القضييايا، ومسييارات البرهنيية واإلقنييا  التييي  (5
 استخدمتها الصحف الورقية واإللكترونية في إبراز تلك القضايا. 

لورقيييية واإللكترونيييية فيييي معالجتهيييا لظييياهرة اختطييياف األطفيييال مييين تحلييييل األدا  الصيييحفي للصيييحف ا (6
 خالل الكشف عن مشكالت المعالجة الصحفية لهذه الصحف. 

الكشيييف عييين دور السياسييية التحريريييية للصيييحف الورقيييية واإللكترونيييية فيييي توجييييأل مضيييمون المعالجييية  (7
 ومحدداتها.

ضيايا اختطياف األطفيال فيي الصيحف تحديد أوجيأل الشيبأل واالخيتالف فيي معيالم المعالجية الصيحفية لق (8
 الورقية واإللكترونية. 

 
 مفاهيم الدراسة:

الفنية المتبعة في الت طية الصحفية لقضية معينة من خالل    األساليف : مجموعة  المعالجة الصحفية  -
عل  اعتمدت  التي  والمصادر  التحريرية،  والحجج   وأساليف ها،  يالقوالف  والمداخل  واإلبراز،  اإلخراج 

 الصيا ة، والتعبيرات الل وية المستخدمة. وأساليف ، ةاإلقطاعي
التي تتناول من خالل فنون    اليوميةيقصد بها الصحف المصرية المطبوعة الورقية    :الصحف الورقية  -

 التحرير واإلخراج المختلفة التي تنشر بها القضية محل الدراسة.
اللكترونية  - يتم    تفاعليةهي صحيفة    :الصحف  بالحياة  يتميز  نابضة  دوري،  بشكل  محتواها  تحديث 

جمهورها بالتباين من حيث األعمار واألجناس واألديان والتوجهات العرقية واالهتمامات، وتعد حرة من 
الصلة،   ذات  المقاالت  عن  أرشيفها  في  يبحث  أن  القار   ويستطيع  بالمساحة،  يتعل   فيما  القيود 

للمعلوم بمصادر أخري  القرا   تربط  أن  الصوتية وتستطيع كذلك  مقتطفات من الخطف  فيها  بما  ات، 
الصحفية لها طبعة  م(2007)اللبان،  والمؤتمرات  ليس  التي  المصرية  الصحف  على  الدراسة  وتركز   .

ويتم   فنون    عليها   االطال ورقية  خالل  من  وتتناول  يوميًا  إصدارها  ويتم  اإلنترنت،  شبكة  خالل  من 
 ية محل الدراسة.التحرير واإلخراج المختلفة التي تنشر بها القض

ل: هو سلف وسرقة الطفل ذكًرا أو أنثي وهو دون سن البلوغ بسرعة  التعريف اللغوي الختطاف األطفا  -
 م(. 2001)نضيره جبين، والذهاب بأل

 

 تساؤالت الدراسة:

 في الصحف الورقية واإللكترونية؟ ظاهرة اختطاف األطفالما مضمون المو وعات المنشورة عن  (1
 في الصحف الورقية واإللكترونية؟ ظاهرة اختطاف األطفاللصحفية المصاحبة لما فنون الكتابة ا (2
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 في الصحف الورقية واإللكترونية؟ ظاهرة اختطاف األطفالما مصادر الت طية الصحفية ل (3

 في الصحف الورقية واإللكترونية؟ لظاهرة اختطاف األطفالما مصادر المعلومات المصاحبة  (4

 في الصحف الورقية واإللكترونية؟ اهرة اختطاف األطفاللظما أهداف المعالجة الصحفية  (5

 ؟تناولها لظاهرة اختطاف األطفالهل استخدمت الصحف الورقية واإللكترونية مسارات اإلقنا  في  (6

كيف اهتمت الصحف الورقية واإللكترونية بعناصر اإلبراز المختلفة في معالجتها لظاهرة اختطياف  (7
 األطفال؟

 ؟ظاهرة اختطاف األطفالواإللكترونية المضامين المثارة عن  كيف وظفت الصحف الورقية (8

لظييياهرة اختطييياف كييييف بيييرزت الصيييحف الورقيييية واإللكترونيييية نيييو  المعالجييية الصيييحفية المصييياحبة   (9
 ؟األطفال

والسياسية التحريريية  لظياهرة اختطياف األطفيالما العالقة بين تصورات الصحف الورقية واإللكترونية   (10
  التي تعمل بمقتضاها؟

 
 الدراسات السابقة:

م " المعالجةةة الصةةحفية لمةةواد األطفةةال مةةا يتصةةي  هةةا مةةن   ةةا ا 1986 يدراسةةة سةةلود الةةد ال ةةا  (1
اهتمت الدراسة بمعالجة مواد األطفال في  ":وموضواات في الصحافة اليومية والمجالت األسلوعية 

ام أكثيير الصييحف اليومييية الصيحف اليومييية والمجييالت األسييبوعية، ودليت نتييائج الدراسيية علييى أن األهير 
مييين حييييث المسييياحة المخصصييية لمعالجييية مو يييوعات تتصيييل بالطفيييل وأن مشييياكل التعلييييم اسيييتأثرت 
باالهتميييام األول فيييي األهيييرام واألخبيييار، والجمهوريييية، ثيييم النقيييد للشيييكاوى الموجهييية إليييى بيييرامج الطفيييل 

طفييل وعييرض النميياذج الثقافييية والتعليمييية، فالمو ييوعات النفسييية ثييم المو ييوعات الخاصيية بصييحة ال
 المشرفة والقوانين الخاصة بحقوق الطفل.

أجريت الدراسة عليى  :م "   ا ا الطفي في بعض الصحف اليومية"1987دراسة ااطف أحمد الى   (2
عينييية عشيييوائية بسييييطة مييين صيييحف األخبيييار واألهيييرام والجمهوريييية فيييي الفتيييرة الزمنيييية مييين أول يولييييو 

تائج الدراسة على أن جريدة األهرام هي أكثر الصحف من م، ودلت ن1982م إلى نهاية يونيو  1981
مييين مسييياحتها الكليييية، وركيييزت  %54حييييث حجيييم المسييياحة المخصصييية لقضيييايا الطفيييل حييييث بل يييت 

الصيييحف اهتمامهيييا عليييى القضيييايا الخاصييية بالصيييحة والت ذيييية ثيييم األمييين والحمايييية فيييالفن والثقافييية ثيييم 
صحفية المقدمة للطفل إلى التنو  في اسيتخدام القواليف المعوقين، كما أظهرت النتائج افتقار الخدمة ال
 الصحفية والتنو  في القضايا التي طرحتها.

 :م" مشةالالت الطفولةة فةي الصةحافة المصةرية"1993ومحمةود إسةماايي    ندراسة فاتن الةد الةرحم (3
افة هدفت الدراسة إلى التعرف على ميدي اهتميام الصيحافة القوميية المتمثلية فيي جرييدة األهيرام والصيح
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الحزبيييية المتمثلييية فيييي جرييييدة الوفيييد بمشيييكالت الطفولييية والتعيييرف عليييى خصيييائص المعالجييية الصيييحفية 
ا. وكانييت العينية الزمنييية )أربعية أشيهر تبييدأ أول سيبتمبر  م حتييى نهايية ديسييمبر 1993للمشيكالت أيضيً

تعليمييية م(، وأظهييرت نتييائج الدراسيية اشييتراك كييل ميين األهييرام والوفييد فييي االهتمييام بالمشييكالت ال1993
وحيييوادث األطفيييال والمشيييكالت الصيييحية والمشيييكالت السياسيييية حييييث احتليييت تليييك المشيييكالت الترتييييف 

 األول للمشكالت التي تواجأل المجتمع.
": م "التنةةاول الاالمةةي لمشةةاللة الطفولةةة المشةةردة فةةي مصةةر1994 يالةةد النلةة حدراسةةة الةةد الفتةةا (4

ألطفيال المشيردين فيي المجتميع المصيري، هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم وخصائص الظياهرة ل
ووصف وتشخيص عملية التثقيف اإلعالميي بأبعياد قضيية األطفيال المشيردين وخطورتهيا المجتم يية، 
وكيييذلك الكشيييف عييين كفيييا ة الطيييرل اإلعالميييي لتليييك القضيييية، وميييدى تعبيرهيييا عييين الواقيييع الفعليييي فيييي 

الميي فيي معالجية القضيية والتصيدي لهيا. المجتمع المصري، واقترال السبل الكفيلة بتنشيط الدور اإلع
وأثبتييت الدراسيية أن الصييحافة لهييا دور كبييير تجيياه مشييكلة تعييرض األطفييال لالنحييراف )التشييرد(. كمييا 
توصييلت الدراسييية إليييى  يييياب دور مؤسسيييات المجتميييع المعنيييية بالطفولييية فيييي تو ييييح خطيييورة تعيييرض 

ذه الخطيورة تقييع عليى المجتمييع أو علييى األطفيال لالنحييراف، وارتكيابهم الجييرائم المختلفية سييوا  كانيت هيي
 أنفسهم.

م" حةةةوادأل األطفةةةال فةةةي الصةةةحافة المصةةةرية  دراسةةةة 1995الطن ةةةاري  ندراسةةةة فةةةاتن الةةةد الةةةرحم (5
استهدفت الدراسة التعرف على شكل ومضمون الميادة الصيحفية للظياهرة مو يع الدراسية،   :تحليلية("

ال بعي  األدوار التيي يمكين أن تقيوم بهيا والتعرف على حيوادث األطفيال التيي تنشير بالصيحف، واقتير 
الصحف للمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة حيوادث األطفيال، وأثبتيت الدراسية أن مرتكيف الحيوادث 
من األطفال أ لبهم من الذكور، كما توصلت إلى أن األسيباب الماديية فيي مقدمية األسيباب التيي تيدفع 

 الطفل إلى ارتكابأل الجريمة.
: اسييييتهدف المييييؤتمر دور الحكوميييية الفيدرالييييية  م 1996لعةةةةام  104ر ةةةة   مةةةة تمر مجلةةةة  الشةةةةيو  (6

والمنظمات  ير الحكومية في إقامية حليول لمكافحية جيرائم األحيداث )صي ار السين(، ومناقشية مشيكلة 
جرائم األحداث والبحث عن الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وافتيتح الميؤتمر بالحيديث عين ا بيا  اليذين 

سطة مراه ، وقد وصف جيمس فوكس أستاذ مختص بعدالة األحداث  قضيية جيرائم قتل لهم أبنا  بوا
األحييداث كييأمر موجييود وأنييأل البييد ميين وجييود جهييود لمنييع العنييف خاصيية فييي المراحييل المبكييرة، كمييا أكييد 
بعيي  الصييحفيين علييى قصييور دور المحيياكم فييي مواجهيية األحييداث المتزايييدة، والبييد أن يكييون لهييا دور 

شييكلة مثييل األدوار التييي تقييوم بهييا الكنييائس فييي منييع انتشييار الجريميية، وفييي نهاييية بييارز فييي مواجهيية الم
 المؤتمر تم التأكيد على أنأل البد من وجود مبادرات لحل المشكلة من المدرسة، والبرامج الريا ية.

" جةةرا   األطفةةال المنشةةورة فةةي هةةحيفة األهةةرام فةةي الفتةةرة م1998دراسةةة فاطمةةة يوسةةف ال لينةةي (7
هدفت الدراسة إلى التعرف على ميدى تيأثير البعيد اإلعالميي عليى جيرائم الصي ار :  م1995-1997
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والتعرف على طبيعة ا خرين ذوي الصلة بجرائم الص ار، وتحددت مشكلة الدراسة فيي التعيرف عليى 
جيرائم األطفييال كمييا تظهيير فيي الصييحافة المصييرية. ميين حيييث التعيرف علييى األنميياط األساسييية لجييرائم 

ت هييييذه األنميييياط نحييييو الزيييييادة أو اليييينقص باإل ييييافة إلييييى التعييييرف علييييى الظييييروف الصيييي ار، واتجاهييييا
المصييياحبة الرتكييياب الصييي ار لجيييرائمهم، اسيييتخدمت الدراسييية تحلييييل المضيييمون ودراسييية الحالييية لفهيييم 

م 1995طبيعتها ودينامياتها الداخلية، وجا ت عينة الدراسة متمثلة في صحيفة األهرام في الفتيرة مين 
ميييادة عر يييتها صيييحيفة األهيييرام فيييي هيييذه الفتيييرة. وتوصيييلت نتيييائج  480عيييددها م وكيييان 1997إليييى 

إليييى عيييام  1995الدراسييية إليييى أن االهتميييام بجيييرائم األطفيييال فيييي صيييحيفة األهيييرام عليييى ميييدى عيييامين 
م عبارة عن مجرد خبر عن طري  محرر الجرييدة، وعيدم تحدييد صيفحة معينية لعيرض الجيرائم 1997

 خبار الجرائم.وعدم وجود مساحة نشر ثابتة أل
م" المعالجةةةة الصةةةحفية ألخ ةةةار الجةةةرا   واالنحرافةةةات المتصةةةلة 2001دراسةةةة أسةةةما حسةةةين حةةةاف   (8

اسيييتهدفت الدراسييية تحلييييل وتقيييويم دور الصيييحافة فيييي تحقيييي  حمايييية األطفيييال مييين مخييياطر بالطفةةةي": 
ميين مخيياطر االنحرافييات والجييرائم واالعتييدا ات التييي يقعييون  ييحايا لهييا، ومواجهيية مييا يرتكبييأل األطفييال 

وانحرافات وجرائم، والحد من ارتكيابهم لهيذه االنحرافيات، كميا سيعت الدراسية إليى محاولية تقيديم تصيور 
علمييي ألهييم سييبل تفعيييل دور الصييحافة وتطويرهييا بمييا يسيياير الواقييع، والتعييرف علييى أسييلوب المعالجيية 

وتحدييييد سيييماتأل  الصيييحفية لميييادة الجيييرائم واالنحرافيييات المتصيييلة بالطفيييل مييين حييييث الشيييكل والمضيييمون 
وتوجيهاتيأل العاميية، والتعيرف علييى اتجاهيات ورؤى القييائم باالتصيال وتييأثير خبرتيأل علييى تنياول وعييرض 
المادة الخاصة بجرائم األطفال، من حيث المضمون واألشكال التحريرية واألهداف. وتوصلت الدراسية 

مجنيييًا عليييأل أو جانيييًا، إلييى أن الطييابع اإلخبيياري  لييف عليييأل تنيياول وعييرض جييرائم األطفييال سييوا  كييان 
وتن كانييت السييمة العاميية أن الطفييل يكييون عييادة  ييحية للجريميية أكثيير ميين مرتكييف الجريميية لهييا. كمييا 
توصييلت إلييى أن المعالجيية الصييحفية للمييادة المنشييورة لييم تخييل ميين ثميية تجيياوزات كالمبال يية والتهويييل، 

 واستخدام العناوين المثيرة.
الجةةة الصةةحفية للجةةرا   التةةي يرتكلهةةا األطفةةال بالصةةحف م " المع2004دراسةةة داةةاح فتحةةي سةةال   (9

اسييتهدفت الدراسيية التعييرف (": المصةةرية خةةالل الع ةةد األول واللةةاني للطفةةي المصةةري  دراسةةة تحليليةةة
علييى الييدور الييذي يمكييين أن تل بييأل الصييحافة المصيييرية فييي إبييراز الجييرائم واالنحرافيييات التييي يقييوم بهيييا 

ناجمييية عييين هيييذه االنحرافيييات، ومحاولييية التصيييدي لهيييا، والحيييد مييين األطفيييال، والتنبييييأل إليييى األخطيييار ال
انتشارها، للوصول إلى طفولة  منة تتوافر لها سبل الحياة الكريمية، والتيي يعيد األمين واألميان مين أهيم 
دعائمهيييا. وتوصيييلت الدراسييية إليييى أن ال البيييية العظميييي مييين األطفيييال مرتكبيييي الجيييرائم كانيييت تتيييراول 

وأن جريميية القتييل كانييت أكثيير أنييوا  جييرائم األطفييال تنيياواًل علييى صييفحات سيينة،  18-16أعمييارهم بييين 
 الصحف محل التحليل.

http://www.epra.org.eg/
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

حاولييت الدراسيية رصييد حقييوق الطفييل فييي : Johansson, Eva Mary-Carlson 2005دراسةةة (10
األولييى والثانييية بييالتليفزيون المصييري.  –االتصييال كمييا تعكسييها بييرامج األطفييال فييي القنييوات الرئيسييية 

للطفييل المصييري، فييي حقييوق  االتصيياليةف علييى دور مجيياالت األطفييال فييي دعييم الحقييوق وكييذلك التعيير 
المعرفيية أو المشيياركة أو حقييوق التعبييير وحرييية االنتفييا  بهييا، التعييرف علييى تصييورات الطفييل المصييري 

التييي أكييدتها المواثييي  والقييوانين الدولييية والمحلييية، سييوا  اإلعييالن  االتصيياليةلكيفييية تقييديم تلييك الحقييوق 
عييالمي لحقييوق الطفييل أو اتفاقييية حقييوق الطفييل الدولييية، وميثيياق حقييوق الطفييل العربييي ووثيقيية مبييارك ال

للطفييل. والتعييرف علييى التزامييات الحكومييات العربييية بحقييوق المييرأة والطفييل بموجييف االتفاقيييات الدولييية 
ى أهييم و ييمانات تلييك الحقييوق فييي الميثيياق العربييي لحقييوق اإلنسييان والتركيييز عليي عليهييا،التييي صييدقت 

وأشكال التميز بين الجنسين في مرحلية ميا قبيل المدرسية  التعليمالقضايا البارزة وهي قضية التميز في 
. وكيييذلك التعيييرف عليييى حييي  الطفيييل فيييي الر ييياعة التعلييييمومرحلييية اليييتعلم األساسيييي ورصيييد مؤشيييرات 

وات العربيية فيي لما جا  في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسيان والخطي اوذلك وفقً   ،والحضانة والمشاركة
 مجال حقوق الطفل العربي.

التعيرض للقصيص اإلخباريية وتكيوين المفياهيم  اسيتهدفت الدراسية :مBarnett 2006 بارنيت دراسة (11
 الدراسيية واعتميدت  أبنيا هن،السيلبية بيالتطبي  علييى الت طييات الصيحفية ألخبييار السييدات الالتيي قييتلن 

ية المنشورة في صحف الواليات المتحدة األمريكيية على إجرا  تحليل كيفي لعينة من المقاالت الصحف
وكشييف التحليييل أن الصييحفيين فقييدوا الفرصيية للتركيييز  ،مقيياالً  250، بلييغ قوامهييا اعامييً  12علييى مييدار 

علييى أبعيياد مهميية فييي ت طيييتهم اإلخبارييية، مثييل نييو  الطفييل، والعقوبييات التييي تعر ييت لهييا األمهييات 
ليييى أبعييياد أخيييرى لهيييذه الجيييرائم مثيييل العنيييف األسيييري، قييياتالت أطفيييالهن، فيييي حيييين ركيييز الصيييحفيون ع

والمييرض العقلييي، والضيي وط االقتصييادية، وتعيياطي الكحوليييات، وفقييدان األمييل فييي المسييتقبل  وهييو مييا 
 . تكوين كثير من المفاهيم السلبية والخاطئة لدى جمهور القرا  تجاه هذا النو  من الجرائم عليألترتف 
اسيتهدفت الدراسية  :الصحف المصرية لجةرا   أطفةال الشةوار "م" معالجة 2006دراسة دااح فكري   (12

رصييد وتقييويم الت طييية الصييحفية لجييرائم أطفييال الشييوار  فييي مصيير، بهييدف التعييرف علييى أنييوا  جييرائم 
أطفيييال الشيييوار ، وحجيييم اهتميييام الصيييحف المصيييرية بنشيييرها، وتعيييد الدراسييية مييين الدراسيييات الوصيييفية 

المسييييح اإلعالمييييي، والميييينهج المقييييارن، وتحليييييل المضييييمون التحليلييييية، وقييييد اسييييتعانت الدراسيييية بميييينهج 
م 2006بييالتطبي  علييى صيييحيفة األخبييار، واألهييالي، والمصيييري اليييوم، وأخبييار الحيييوادث خييالل عيييام 

بإتبا  أسلوب األسبو  الصناعي، وتوصلت الدراسة أن جريدة األخبار جا ت في الترتيف األول على 
ال الشوار  ، وجا ت جريمة التسول في الترتيف األول مين مستوي صحف الدراسة اهتماًما بجرائم أطف

سنة للطفل مرتكيف الجريمية فيي الترتييف  16:18جرائم أطفال الشوار  ، وجا ت المرحلة العمرية من 
 األول، وجا ت الذكور أكثر األطفال مرتكبي الجريمة في الصحف المصرية. 
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ماهييية التييأثيرات علييى تعييرف الالدراسيية  سييتهدفت : اKepplinger and Glaab 2007 دراسةةة (13
الناتجة من تعرض جمهور القرا  للتقارير الصحفية التي تتنياول المو يوعات السيلبية، مثيل: الجريمية 

مين خيالل حسياب  يقرأهياوالعنف واألزمات والكوارث، وقدر تأثير التقيارير الصيحفية السيلبية عليى مين 
جلييس الصييحافة البريطيياني علييى اسييتبانة مميين تقييدموا بشييكاوى رسييمية لم افييردً  91متوسييطات إجابييات 

صيييممت خصيصيييًا لهيييذا ال يييرض، وأظهيييرت نتيييائج الدراسييية أن التقيييارير الصيييحفية السيييلبية كانيييت ذات 
، وهو ما ظهير بو يول فيميا اواجتماعية قوية وثابتة، وراسخة بل طويلة المدى أيًض   ،تأثيرات وجدانية

 . عليهمطبقت االستبانة  أدرك من جانف القرا  الذين تقدموا بالشكاوى، والذين
التعيرف عليى األطفيال  : اسيتهدفت الدراسيةReid, Joan A, Baldwin, Olivia"2010دراسةة  (14

فييي النزاعييات المسييلحة عيين طرييي  بعيي  الحكومييات والمنظمييات الييذين يجنييدون األطفييال كجنييود فييي 
بييين الر ييع، وفيييات ميين الوكييذلك التعييرض للوفيييات حيييث يكييون أكثيير  ،الحييروب األهلييية بنسييبة كبيييرة

وتعر يت  ،التي شملت االعتدا  من سكان البالد المدنيين وخاصة األطفال  سيراليون وذلك في مدينة  
ألطفييال، والبروتوكييول االختييياري االدراسيية التفاقييية منظميية العمييل الدولييية بشييأن أسييوأ أشييكال اسييت الل 
 .التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة

م" معالجةةة الصةةحف المصةةرية لموضةةواات األطفةةال  وي 2010ة بسةةام الدالسةةتار محمةةد دراسةة (15
الدراسية إليى التعيرف عليى معالجية الصيحافة المصيرية   : هيدفت االحتياجات الخاهة  دراسة تحليلية("

لمو ييوعات األطفييال ذوي االحتياجييات الخاصيية، ميين خييالل تحليييل هييذه المو ييوعات فييي صييحيفتي 
لتحديد إيجابيات وسلبيات تلك المعالجة من جانف، والتعرف على أوجأل التشابأل   اوالوفد، س يً   ،األهرام

األمير اليذى  أخير،واالختالف بيين الصيحف القوميية والحزبيية فيي تنياول تليك المو يوعات مين جانيف 
سييياعد عليييى التنييياول المسيييتقبلي لمو يييوعات وقضيييايا ومشيييكالت األطفيييال ذوي االحتياجيييات الخاصييية 

تركيييز مشيييكلة الدراسييية عليييى استقصيييا  طبيعييية معالجييية والفاعليييية، و صييير والترشييييد بأسيييلوب يتسيييم بالتب
الصييحافة المصييرية لمو ييوعات األطفييال ذوي االحتياجييات الخاصيية، بهييدف إبييراز الجوانييف اإليجابييية 
لتلك المعالجية وتأكييدها، والتعيرف عليى سيلبياتها ونقائصيها لتالفيهيا وترشييدها عنيد تنياول مو يوعات 

، ، بميا يحقي  الهيدف مين رعايية األطفيال ذوى االحتياجيات الخاصية فيي مصيرمسيتقباًل   هؤال  األطفال
الوصييفية، حيييث تييم اسييتخدام ميينهج المسييح، وتحليييل المضييمون كأسييلوب  دراسييات ميين ال تعييد الدراسيية

والوفيد  ،األهيرام :لجميع البيانيات، وقيد طبقيت الدراسية التحليليية عليى عينية قوامهيا كيل أعيداد صيحيفتي
، وميين خييالل اسييتخدام إجييرا ات التحليييل العلمييي لمو ييوعات م2003عييام كامييل هييو عييام عليى مييدار 

تفوق صحيفة األهرام على إلى الدراسة  ، وتوصلت األطفال ذوى االحتياجات الخاصة في تلك األعداد 
الوفيييد فيييي اسيييتخدام األخبيييار سيييوا  المحليييية والخارجيييية، والتحقيييي  الصيييحفي، والمقيييال، والكاريكييياتور، 
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صيييحفية لمو يييوعات األطفيييال ذوى االحتياجيييات الخاصييية، بينميييا تتفيييوق الوفيييد فيييي اسيييتخدام كأشيييكال 
 .رسائل القرا 

 م "ح وق الطفي كما تعالسها الصحافة المصرية  دراسة تحليلية(":2012دراسة ميرال هلري طه  (16
هييدفت الدراسيية إلييى التعييرف علييى دور الصييحافة المصييرية فييي إبييراز مواثييي  وتشييريعات حقييوق الطفييل 
والتوعية، واستطال  أهم صور حقوق الطفل وأنماطها وانتشارها وتفسييرها والحليول المقترحية مين واقيع 

التعرف على حقوق الطفيل مين و  اليوم،والمصري  ،والوفد  ،لصحف المصرية األهراملتحليل المضمون  
كافيية مراحلييأل، واقييع قضييايا الطفييل المصييري فييي  بيييان دراسييةوتتبلييور مشييكلة ال واقييع االتفاقيييات الدولييية.

بمييا يحويييأل ميين إنجييازات ومييا يعتر ييأل ميين مشيياكل وصييعوبات مثييل مشييكلة التميييز بييين األطفييال فييي 
حقييي  مييين يت، حتيييى يسيييتطيع وا يييعو السياسييية فيييي مجتمعنيييا تالفيييي أوجيييأل الييينقص وتيييدعيم ميييا التعلييييم
 ،رامنجازات، وكذلك إبراز دور الصحافة تجاه تلك القضايا فيي إطيار تحلييل مضيمون الصيحف )األهيا
أسييلوب المسييح ، واسييتخدمت الدراسيية إلييى البحييوث الوصييفيةدراسيية نتمييي ال، وت(اليييومالمصييري و  ،الوفييد و 

بأسييلوب العينيية اليييوم والمصييري  ،والوفييد  ،صييحف األهييرام ، وتييم اختييياراألسييلوب المقييارن ، و اإلعالمييي
 مت اسيتخد و اد، ( واتبعت طريقة األسيبو  الصيناعي المركيف فيي اختييار األعيد 33العشوائية المنتظمة )

( أن 0.001وجود فيروق دالية إحصيائيًا عنيد مسيتوى )وتوصلت الدراسة إلى أسلوب الحصر الشامل،  
أكثر فئات المضمون الخاصة بعرض ومعالجة حقوق الطفل بصحف الدراسة حيث برزت قضية ح  

رام (، وجيييا ت أعليييى نسيييبة فيييي صيييحيفة األهييي%25.7فقيييد احتليييت المرتبييية األوليييى ) التعلييييمالطفيييل فيييي 
 اليوم.( ويليها الوفد والمصري 24.3%)
النشةر الاالمةي لم ةمول الجريمةة لةدد الصةحف المصةرية وأ ةر  " م1320 اليمةاني غادة  دراسة (17

إلى إبراز الدور الخطير الذي تؤديأل الصحافة في نشير مضيمون الدراسة  : هدفت  "الى جمهور ال راح
ا ، من خيالل طبيعية مضيمون النشير الصيحفي ومدى تأثيرها على جمهور القر  ،الجريمة أو الحد منها

فيي مجييال الجريميية، وتعيرف طبيعيية الييدور اليذي تقييوم بييأل الصيحافة المصييرية فييي هيذا المجييال، وكييذلك 
ممين يتعر يون لقيرا ة  امبحوثيً  150أهو دور هدام أم فعال؟ طبقت الدراسة على عينة عمديية قوامهيا 

ا مبحوثيً  75ظتي اإلسيكندرية وال ربيية  بواقيع أخبار الجرائم في الصحف المصرية، ووزعت على محاف
اعتميادًا منهيا عليى  القيار ،لكل محافظة، وكشفت النتيائج تركييز معظيم الصيحف المصيرية عليى إثيارة 

أسييلوب المبال يية اإلعالمييية والتهويييل الصييحفي فييي نشيير األخبييار الخاصيية بييالجرائم، ور بيية منهييا فييي 
 .لمستقلةزيادة التوزيع، خاصة لدى الصحف الحزبية وا

دور التحيييز اإلعالمييي فييي تشييويأل  : اسييتهدفت الدراسيية التعييرف علييىمO' Connell2014 دراسةةة (18
أيرلنيدا، إال تجاه الجريمة، فعلى الر م مين انخفياض معيدالت الجريمية نسيبيًا فيي   األيرلنديالرأي العام  

ض بيين النظيام والقيانون، ما يتعرض للمعاناة الناتجة من التعيار  االجمهور األيرلندي يعتقد أنأل  البً   أن
 االدراسييية إمكانيييية اعتبيييار الصيييورة المشيييوهة التيييي تقيييدمها وسيييائل اإلعيييالم عييين الجريمييية سيييببً  ت وناقشييي
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مقالة  2000في سيادة هذا اإلدراك أو االعتقاد بين الجمهور األيرلندي. أجريت الدراسة على   امنطقيً 
يرلنديييية خييالل الفتيييرة ميين ديسيييمبر صييحفية تعييالج أخبيييار الجريميية منشيييورة فييي عينييية ميين الصييحف األ

من التشويأل الصحفي في تقيديم الميواد  أساليف ، وخلصت إلى وجود أربعة م1994 حتى يناير  1993
الخاصيية بالجريميية، تمثلييت فييي ارتفييا  معييدالت تكييرار نشيير المييواد الصييحفية الخاصيية بجييرائم التطييرف 

ية الخاصييية بجيييرائم التطيييرف واإلرهييياب، وتخصييييص مسييياحات صيييحفية كبييييرة لتنييياول الميييواد الصيييحف
 .من نظام العدالة بصفة عامة اليأسواإلرهاب، والميل إلى تقديم النظرة التشاؤمية، التي تدعو إلى 

حيول تيأثير أنمياط االنحيراف فيي نشير أخبيار الجريمية : Pritchard and Hughes 2015دراسةة  (19
ن إليى اختييار جيرائم معينية دون تيدفع الصيحفيي على قرائها، واهتمت بتعرف األسباب أو العواميل التيي

 يرها، وقد تبنت الدراسة أربعة أسباب لذلك، تمثلت هذه األسباب أو العوامل في: الخليل اإلحصيائي، 
والخلل الوظيفي، والخليل الثقيافي، والخليل القيميي، وقيد قيام الباحثيان بقيياس هيذه األسيباب األربعية مين 

اعتمد الباحثان في ذليك عليى تحلييل وثيائ  وتحصيا ات والنو  والعرق"، و   ،خالل ثالثة مت يرات "السن
األمريكية وتقيارير خبيرا  الطيف الشيرعي عين  يحايا حيوادث  Milwaukee جهاز الشرطة في مدينة

القتل التي وقعيت بالمدينية، ميع تطبيي  اسيتبانة تليفونيية عليى عينية مين الصيحفيين، وخلصيت الدراسية 
فييي اختيييار جييرائم معينيية دون أخييرى، حيييث  امهمييً  ادورً  والعييرق أدت  ،والسيين ،إلييى أن مت يييرات النييو 

تبييرز الت طييية الصييحفية للجريميية عنييدما يكييون البييي  متهمييين أو  ييحايا، وعنييدما تكييون المييرأة هييي 
  .الضحية والرجل هو المجرم، وعندما تكون الضحية طفاًل أو أحد المشاهير

همية، تمثليت فيي أن وسيائل انطلقيت الدراسية مين حقيقية م :Antons and Hurley 2016دراسةة (20
األفيراد فيي اسيتقا  معلومياتهم عين الجريمية  عليهيااإلعالم تعد مصدرًا مهمًا مين المصيادر التيي يعتميد 

في المجتمع، ومن فرض أن هناك تناسبًا عكسيًا بين الجرائم المنشورة على صفحات الصيحف، وتليك 
ال تصاب، والسطو المسلح، تمثل أولوية الموجودة في تقارير الشرطة، كما أن هناك جرائم كالسرقة وا

بالنسييبة إلييى الصييحف، فييي حييين تييأتي جييرائم االخييتالس والرشييوة والسييطو فييي مرتبيية متييأخرة، والختبييار 
 Huston و Huston Chronicle مدى صحة هذا الفرض قام الباحث بتحليل مضيمون صيحيفتي

Post    وتوصيلت الدراسية إليى أن هنياك حجم الجريمة فيي صيحيفتين ييوميتين بمدينية هيوسيتن، لدراسة
بييين توزيييع الجريميية علييى صييفحات صييحيفتي الدراسيية، وتوزيعهييا فييي سييجالت الشييرطة،  اعكسيييً  اتناسييبً 

كما أن الصحافة ال تمد الرأي العام إالا بجز   ئيل عن حقيقية الجيرائم الموجيودة فيي مجتميع الدراسية 
ئم الموجودة على صفحات الصحف مختلفة عن التي يتم اختيارها وفقًا لمعايير معينة، مما جعل الجرا

 .تلك التي يعايشها األفراد في حياتهم
قصيص جيرائم االنتحيار المنشيورة : اهتميت الدراسية ب Wasserman, Ira M. , et al2017دراسةة (21

، وطرحيت الدراسية م1920حتيى  م1910بالصفحة األولى في صحيفة نيويورك تيايمز فيي الفتيرة مين 
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أكد مين صيحتها، تمثيل أهمهيا فيي افتيراض وجيود عالقية بيين عيدد القصيص عدة فروض سعت إلى الت
اإلخبارية الخاصة بجرائم االنتحيار وعيدد جيرائم االنتحيار الواق يية عليى مسيتوى مدينية نيوييورك بصيفة 
خاصييية والوالييييات المتحيييدة األمريكيييية بصيييفة عامييية، وكشيييفت النتيييائج عيييدم وجيييود تيييأثير لزييييادة عيييدد 

فيي مدينية نيوييورك  الفعلييةة بجريمة االنتحيار عليى زييادة حياالت االنتحيار القصص اإلخبارية الخاص
بصفة خاصة والواليات المتحدة األمريكية بصفة عامة، كما أن اعتقاد القائمين بالتحرير في الصحيفة 

تمثل تهديدًا للمجتمع األمريكي دفعهم إلى نشير  -جريمة االنتحار -مو ع التحليل بأن هذه الجريمة 
 .ل يرهم االمنتحرين ليكون ذلك رادعً  أسما 

نويوة   (22 فيصي  المدارس 2018دراسة  أطفال  أولياح  من  اينة  لدد  األطفال  اختطاف  فوبيا  م" 
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع فوبيا اختطاف األطفال على عينة من أوليا  أطفال    :اال تدا ية"

وذلك باستخدام المقابلة والمالحظة، وتوصلت ( ولي أمر،  15المدارس االبتدائية وتكونت العينة من )
الدراسة أن هناك فوبيا اختطاف األطفال لدى أفراد العينة، وتزداد حينما يتناول اإلعالم هذه الظاهرة،  
وعند انتشار االشاعات، كما تؤثر طبيعة مكان السكن على درجة الخوف من االختطاف، وأن أكثر  

 عضا ، الشعوذة، االعتدا  الجنسي. أسباب الخوف من االختطاف هي سرقة األ
العلزوزي   (23 ربيع  امر،  س اغ  المجتمع  2019دراسة  في  األطفال  اختطاف  ظاهرة  م"م شرات 

: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مؤشرات ظاهرة اختطاف األطفال في المجتمع الجزائري،  الجزا ري"
األط  االستبيان حول مؤشرات ظاهرة االختطاف  الباحثان صحيفة  الدراسة من  استخدم  فال، وطبقت 

فرًدا تم اختيارهم بطريقة قصدية ممثلة في    58خالل المقابلة النصف موجهة على عينة مكونة من  
إلى وجود مؤشرات   الدراسة  بالجزائر، وتوصلت  المتمدرسين بواليتي سكيكدة والبويرة  أوليا  لألطفال 

 . مسئولية تجاه المجتمع معرفية وسلوكية وانفعالية، كغياب الواز  الديني، انعدام ال
 راحة سيميا ية    –م"  الغة الصورة في تل ي " ظاهرة اختطاف األطفال"  2020دراسة طارق  ا ت   (24

: هدفت الدراسة إلى تسليط الضو  على جريمة اختطاف األطفال التي  لنما ج من الصور الصحفية
إلى    ت ، واستقراره، كما هدفتعد من أخطر أشكال اإلجرام واالنحراف التي تمس بقيم المجتمع، وأمنأل

البحث في استراتيجية الخطاب اإلعالمي المصاحف لهذه الظاهرة من خالل المقاربة البال ية للصورة  
اختطاف   بصور  المتعلقة  الصور  بأل  تقوم  الذي  اإلقناعي  الخطاب  أسس  عن  الكشف  في  الصحفية 

المقارب  البحث عن  الدراسة في  أهمية  وتكمن  المتلقي،  الصحفية في  األطفال على  للصورة  البال ية  ة 
على   األطفال  اختطاف  بصور  المتعلقة  الصور  بأل  تقوم  الذي  اإلقناعي  الخطاب  أسس  عن  الكشف 
المتلقي، عن طري  السيميائيات في بعدها التأويلي الذي يصف النصوص الدليلية في تلقيها وتقاربها  

باعتباره األنسف لتناول تلقي      ي السيميائيعلى المنهج البالفي انعكاساتها الذهنية، واعتمدت الدراسة  
الصورة الصحفية المتعلقة بمشاريع الدولة والمجتمع المدني واإلعالمي الجزائري، وتوصلت الدراسة إلى 

سيميائية الصور الصحفية لظاهرة اختطاف األطفال بالجزائر في بعدها التأويلي، تصف النصوص  أن  
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ان في  وتقاربها  تلقيها  في  الصور  الدليلية  التأويلية.  الداللية  مساراتها  في  وتحللها  الذهنية  عكاساتها 
األدلة معاني  تحصيل  إلى  تقصد  بالجزائر  األطفال  اختطاف  لظاهرة  و ير    الصحفية  لفظية  الل وية 

 لفظية في بعدها التأويلي. 
 

 فادة من الدراسات الساب ة: ستأوجه اال
تفاصيل (1 تعطى  الصحف  أن  إلى  الدراسات  التليفزيون ووسائل اإلعالم    توصلت بع   أكثر من 

 . األخرى 
بالقدر   (2 يحظ  لم  المو و   هذا  إن  حيث  األطفال،  اختطاف  ظاهرة  تناولت  التي  الدراسات  قلة 

 الكافي من االهتمام بالدراسات اإلعالمية أو الصحفية )العربية أو األجنبية(. 
على حجم االهتمام   ففي التعر   ،ركزت معظم هذه الدراسات على تحليل المضمون الكمي فقط (3

 . الذي توليأل الصحف للقضايا المختلفة
في الكشف    ، اإلفادة من الجوانف المنهجية للدراسات التحليلية التي نهجتها معظم هذه الدراسات  (4

 .ألعن مضمون المعالجة الصحفية في الصحف محل الدراسة وبخاصة فئات التحليل ووحدات
 . ظاهرة اختطاف األطفالمات تناولت اهندرة أو عدم وجود دراسات أو كتابات أو إس (5
الصحف (6 في  اإلخبارية  الت طية  تحليل  على  الدراسات  هذه  معظم  بأشكال    ،اقتصرت  تهتم  ولم 

القرا  توجأل  التي  الرأي  مواد  في  خاصة  الصحفية  من    ،الكتابة  العديد  في    األساليف وتستخدم 
أكبر في رسم أبعاد وجوانف    ارً و حيث تلعف هذه المواد د    رائهم في القضايا محاولة للتأثير على  

 وتبرازها للجمهور.  عليهاالقضايا المختلفة والتأكيد 
 

 الطار المنهجي للدراسة: 
 نوع الدراسة ومنهجها: 

المتعلقة بظاهرة أو موقف من      الراهنة  الحقائ   بدراسة  تهتم  التي  الدراسات الوصفية  الدراسة من  تعد 
ات والبيانات الدقيقة عنها وتتيح هذه النوعية من البحوث مو مجموعة من األحداث للحصول على المعل

الكمي للقياس  قابلة  بيانات  ثا   ،وجود  والتنبؤومن  التعميم  إمكانية  المضامين    ،م  رصد  خالل  من  وذلك 
لكترونية  الصحف اإل  الوفد(،  ،هرامفي الصحف الورقية )األ   ظاهرة اختطاف األطفال عن  ها  المثارة وتحليل

 م.  2018م إلى يناير2013( في الفترة من يناير صريون مل)مصر العربية، ا
يساعد في الحصول على المعلومات  امنظمً   اعلميً  اوقد استخدمت الدراسة منهج المسح باعتباره جهدً      

المدروسة   بالظاهرة  الخاصة  )األ   بإتبا والبيانات  الورقية  للصحف  الشامل  المسح    (، الوفد   ،هرامأسلوب 
اإل المصريون )  لكترونيةالصحف  العربية،  جهة،  مصر  من  وخصائصها  العينة  سمات  على  للتعرف   )

 من جهة أخري.لظاهرة اختطاف األطفال وطبيعة المضامين المثارة وأهداف المعالجة 
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وكذلك استخدمت الدراسة المنهج المقارن وذلك لرصد أوجأل االتفاق أو االختالف بين طبيعة ونوعية     
 لكترونية المصرية. في الصحف الورقية واإلاختطاف األطفال  لظاهرة المعالجات الصحفية 

 
 العينــــــــــــــــــة: 

 أواًل: العينة الصحفية:  -
يتحدد اختيار العينة وف  طبيعة مشكلة البحث ونو  المادة مو و  التحليل، وخصائصأل بمستوياتأل      

ثم مستوى  ،  أو التواريخ،  عداد أل ا  الثالثة: المصدر ويقصد بها الصحف التي ستخضع للدراسة ومستوى 
األعداد ،  المضمون  جميع  في  التحليلية  الدراسة  مجتمع  ويمثل  تحليلها،  سيتم  التي  الصحفية  المواد  أو 

)األ صحيفتي  من  صدرت  )الوفد   ،هرامالتي  وصحف  الورقية،  للصحف  كممثلين  العربية،  (  مصر 
 لكترونية. ( كممثلين للصحف اإلالمصريون 

 اآلتية:  س ابنة لألعيالوت  اختيار هذ  
لصدورها منذ    أن الصحف الورقية لديها الخبرة الصحفية والتجربة الطويلة والكوادر الصحفية المتمرسة (1

م، وتتسمان  1984منذ عام    وفد م، بينما صدرت ال1875وقت طويل حيث صدرت األهرام منذ عام  
 ة وعريضة من جماهير القرا .ينبابسعة االنتشار وارتفا  معدالت توزيعهما ووصولهما إلى فئات مت

والكتاب   (2 المفكرين  أبرز  من  مجموعة  تضم  بأنها  الصحف  من  عن  يرها  الورقية  الصحف  تتميز 
 المتخصصين المصريين من ذوي االهتمام بقضايا المجتمع.

تعيييد الصيييحف الحزبيييية )محيييل الدراسييية( مييين أقيييوي الصيييحف تعبييييرًا عييين المعار ييية المصيييرية وتيييرى أن  (3
نييي تتعيياظم خطورتييأل وتشييتد حاجيية األوطييان إليييأل، وهييي أيضييا تييرى أن المعار يية وطف المعار يية واجيي

 الوطنية تنطل  في مسارين يلتقيان عند مصالح مصر.
 تلتزم الصحف الحزبية مع حزبها في تصدي ورف  أي خطأ قائم. (4

ن مكويم(.  2002)لميا  البحيري،    تعد الصحف الحزبية )محل الدراسة( أكثر الصحف الحزبية مقروئية (5
تصنيفها في إطار الصحف الشعبية التي تحاول النيزول إليى مسيتوى القيار  العيادي وتسيعى إليى جيذب 

 أكبر عدد من القرا ، بجانف و ول سياستها وأيديولوجيتها التحريرية والحزب الذي تعبر عنأل.
والتي (6 إحداها،  اإللكترونية  الصحف  تعد  التي  هائلة  اإللكترونية بصورة  الوسائل  الجمهور    مد ت  انتشار 

 بالمعلومات الصحية، واالجتماعية، ...
المهمة من خالل  (7 المصري  المجتمع  المعلومات حول قضايا  على  الحصول  بسرعة  المتزايد  االهتمام 

 الصحف اإللكترونية. 
العربيةتمتد   (8 مصر  الوسطى   جريدة  للطبقة  المختلفة  الشرائح  على  الموزعة  المتعلمة  الفئات  إلى 

 . ى شريحة مستهلكي المعلومات واألخبار الموزعة على كل شرائح المجتمعإلأل المصرية، كما تتوج 
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هتم الجريدة بأحوال مصر وتطورات  ت تصدر على شبكة اإلنترنت  مصرية"المصريون" جريدة  تعد جريدة (9
باإل افة    ،حالة حقوق اإلنسان بها، كما تهتم بالقضايا اإلقليمية والدوليةو   ية الحياة السياسية واالجتماع

 .لعدد من مقاالت الرأي والمقاالت األدبية
 
  انيًا: العينة الزمنية:  -
الصحفية      للمعالجة  التحليلية  الدراسة  فترة  األطفالشملت  اختطاف  استخدام  لظاهرة  وتم  باستخدام  ، 

لل المركف  الصناعي  )األف  صحاألسبو   صحيفتي  من  صدرت  الوفد التي  للصحف  هرام،  كممثلين   )
م  2013لكترونية في الفترة من يناير  ( كممثلين للصحف اإلالمصريون ،  مصر العربيةالورقية، وصحف )

يناير   بلغ  2018إلى  وقد  األزمة،  بها  التي مرت  المراحل  أكثر من مرحلة من  لتمثيل  وذلك    إجمالي م، 
ومن أهم أسباب اختيار هذه الفترة الزمنية  لكل صحيفة،    اعددً   (240)  فصحالعينة الدراسة من أعداد  

 .  هاهذه الفترة وتفاقم في ظاهرة اختطاف األطفالانتشار 
 

 أداة جمع البيانات:
 أداة تحليي الم مول:  -
استعان الباحث بأداة تحليل المضمون للتوصل إلى الوصف الكمي والكيفي للمحتوي الظاهر للصحف     
في  قيور ال المثارة  المضامين  نوعية  على  التعرف  في  تساعد  التي  البيانات  الستخالص  واإللكترونية  ة 

الدراسة عن   الكمي والكيفي   ظاهرة اختطاف األطفال،صحف  المضمون  المعالجة من خالل  واتجاهات 
 بواسطة استمارة تضمنت فئات معدة بدقة للتحليل.

 
 إجراءات الصدق والثبات:

البا       في  و   ب  حث قام  الدراسة  بصحف  الخاص  المضمون  تحليل  الستمارة  مبدئي  تصور  و ع 
)األ الورقية  الصحف  أعداد  من  لعينة محدودة  أجريت  التي  االستطالعية  الدراسة  الوفد مؤشرات  (،  هرام، 

اإل المصريون )  لكترونيةالصحف  العربية،  و ع  مصر  ثم   ، المضمون  تحليل  استمارة  بإعداد  وقام   ،)
في ج اإلالتعريفات   الواردة  المجردة  المفاهيم  تحويل  بهدف  التحليل  فئات  من  فئة  بكل  الخاصة  رائية 

االستمارة إلى مفاهيم إجرائية يسهل عدها وقياسها عند تطبي  عملية التحليل من جهة، ولضمان  بط  
 وتسهيل إجرا ات قياس الصدق والثبات من جهة أخري. ها، هذه العملية وتحكام

بالصد        عدم  اخق  ويقصد  يضمن  بحيث  قياسأل،  مطلوب  هو  ما  قياس  على  البحث  أداة  قدرة  تبار 
تسرب التحيز أو الخطأ في أي مرحلة من المراحل بما يؤثر على صالحية األدوات المنهجية، وقد قام  
الباحث بإعداد استمارة تحليل المضمون وعر ها على عدد من األساتذة المتخصصين في مجال اإلعالم  
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الب لالتفاق  (  1) حث ومناهج  العامة  النسبة  حتى    %95وبل ت  الالزمة  التعديالت  بعمل  الباحث  قام  ثم 
المحللين   اثنين من  الباحث مع  قام  البيانات  انتها  جمع  وبعد  النهائية،  االستمارة في صورتها  أصبحت 

التحليل    دةعاوالقيام بتحليلها ثم إ   ا( عددً 24( من المجمو  الكلي لكل صحيفة بواقع )%10بإعادة تحليل )
الثبات   نسبة  بل ت  حيث  زمنية،  فترة  وصالحيتها   %95بعد  االستمارة  و ول  على  دلت  نسبة    وهي 

 للتطبي .
 

 
 مية. ود اإلسالسع أ.د/ عبد النبي الطيب، أستاذ اإلعالم بقسم الصحافة، كلية اإلعالم، جامعة األمام محمد بن )*(

 مبارك يوسف خير، أستاذ اإلعالم بقسم اإلعالم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة جازان.أ.د/ 

 أ.د/ وليد عبد الفتاح النجار، أستاذ الصحافة بقسم اإلعالم التربوي، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة. 

   كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية. م التربوي، سم اإلعالبق أ.م.د / سكره البريدي، استاذ الصحافة المساعد

 



 
 

 نتا ج الدراسة التحليلية
 نوعية الموضوعات المثارة عن ظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية (1جدول رقم )

 الصحف 
 

 نوعية املوضوعات 

 لورقيةا  حف الص
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية
 اإلمجال العام  اإلمجال 

     
    

  
2كا اللة  
الد

وى 
مست

 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 9 2.5 360 2 185 2 88 2 97 4 175 3.8 88 4.3 87 طرق اخلطف 

2
4

2
6

.2
6

9
 

0
.0

1
ونية  

كرت
اإلل

 

 7 4 475 3 336 4.7 201 2.8 135 3 139 4.2 96 2.1 43 أسباب اخلطف 
 8 3 423 2 231 2.5 108 2.6 123 4 192 3.4 79 5.6 113 استعداد وزارة الداخلية 

 10 1.5 234 1 147 1.2 54 1.9 93 2 87 2.8 64 1.1 23 والطفولة  اجمللس القومي لألمومة
 1 13 1814 12 1146 12.1 523 12.9 623 16 668 14.9 344 16.1 324 ةدفتهالفئات املس

 2 12 1791 12 1104 11.4 492 12.7 612 16 687 16.2 375 15.5 312 الفئات املسببة للظاهرة 
 5 6 805 6 566 10.7 462 2.2 104 6 239 7.9 183 2.8 56 إرهاب املواطني 

 7 4 436 2 180 1.6 67 2.3 113 6 256 6.3 145 5.5 111 التعاون ملواجهة الظاهرة 
 3 8 1128 9 937 5.4 234 14.6 703 4 191 4.4 102 4.4 89 جتارة األعضاء
 4 7 1034 8 844 10 431 8.6 413 4 190 5.3 123 3.3 67 خطف للفدية  

 6 5 722 4 444 4.9 211 4.8 233 6 278 6.2 144 6.7 134 خطف لالغتصاب 
 3 8 954 7 689 9.4 407 5.9 282 6 265 7.2 166 4.9 99 خطف للتسول 

 6 5 519 7 262 2.2 97 3.4 165 6 257 5.9 136 6 121 خطف حتت هتديد السالح 
 7 8 1107 9 955 11.3 487 9.7 468 3 152 2.9 67 4.2 85 اآلاثر االجتماعية
 6 4 447 3 265 2.8 123 3 142 4 182 3.8 89 4.6 93 اآلاثر النفسية 

 5 6 805 6 558 5.4 234 6.7 324 6 247 1.6 36 10.5 211 طرق التصدي واملواجهة 
 8 3 404 3 284 2.4 103 3.8 181 3 120 3.3 76 2.2 44 احللول والعالج 

 100 14274 100 9949 100 4322 100 5627 100 4325 100 2313 100 2012 الجمالي 



 
 

الجدول ر    ف  كشت     الملارة ان  1 يانات  الموضواات  نوعية  األطفال( ان  اختطاف  في    ظاهرة 
واللكترونية الورقية  المصرية  موضو   ،  الصحف  المستهدفةجاح  األول  نس ة    الفئات  الترتيب  في 

جا ت ،  13% ال  حيث  بنسبة  الصحف  في  %16ورقية  تمثلت    % 16.1بنسبة    األهرامصحيفة    والتي 
أن االهتمام بجرائم األطفال في صحيفة األهرام عبارة عن    دراسة فاطمة ال لينييجة مع  نتالوتختلف هذه  

مجرد خبر عن طري  محرر الجريدة، وعدم تحديد صفحة معينة لعرض جرائم األطفال)فاطمة القليني،  
على    م(،1998 الجريدة  ونشرت  األولي،  الدرجة  من  المستهدفون  هم  األطفال  أن  الجريدة  وأكدت 
أنأل  تهحا صف الكبد،ا"  فلذة  البكا  على لوعة فراق  تبحث عن    بقلف حزين وألم وأنين يجي   وبعين زائ ة 

ا با  واألمهات بعد أن    فيهكذا تفعل ظاهرة خطف األطفال    ،الجسد   فيبع  األمل الضائع لرد الرول  
ال وزادت طف ألحيث عرفت محافظة البحيرة حاالت اختطاف ا    تفشت كالمرض الخبيث الذى ال فكاك منأل

عن صحيفة  م( 2016)إمام الشفي،    األهالي"بين    ورعباً   السنوات األخيرة مما خل  خوفاً   فيا  ا مخيفً ازديادً 
مصر  صحيفة والتي تمثلت في    % 12بنسبة  لكترونية، مقابل الصحف اإل%14.9التي جا ت بنسبة    الوفد 
 . %12.2جا ت بنسبة التي  المصريون صحيفة   عن %12.9بنسبة   العربية

ورقية الصحف ال حيث جا ت ، %12 نس ة  لانيفي الترتيب ال الفئات المسل ة للظاهرةجاح موضو      
  دراسة غادة اليماني ، وتختلف هذه النتيجة مع  %16.2بنسبة  الوفد  صحيفة    والتي تمثلت في   %16بنسبة  

جرائم واالختطاف  الر  في اعتماد الصحف الحزبية على أسلوب المبال ة والتهويل في األخبار الخاصة بنش 
بنسبة    األهرامعن صحيفة  م(،  2013) ادة اليماني،     لكترونية ، مقابل الصحف اإل%15.5التي جا ت 

جا ت  التي    المصريون صحيفة    عن  %12.7بنسبة    مصر العربيةصحيفة  والتي تمثلت في    %12بنسبة  
 . %11.4بنسبة 
موضو        ال شريةجاح  األا اح  ال  تجارة  الترتيب  جا ت ،  %8 ة  نس   لالث في  الصحف   حيث 
  المصريون صحيفة    عن  %14.6بنسبة    مصر العربيةصحيفة  والتي تمثلت في    %12بنسبة    لكترونيةاإل
بنسبة  التي   الدين  ، %5.4جا ت  محي  في   أن  "وأكد  مخيفة  بصورة  انتشرت  ظاهرة  األطفال  اختطاف 

اختطاف تم  حيث  الشرقية،  المدار   األطفال  محافظة  إلى  ذهابهم  الخطف    نوهاً م  س،أثنا   أن  يتم  إلى 
ورقية بنسبة  مقابل الصحف ال،  م(2016)جريدة المصريون،لألطفال  بواسطة عصابات تجارة األعضا  البشرية

تمثلت في  4% التوالي، ونشرت جريدة األهرام    %4.4بنسبة    األهرامصحيفة  الوفد و صحيفة    والتي  على 
" كبرى  على صفحاتها  دولية  النقاب عن خطر  الذي  البشرية    ا عض األ  في  لالتجار بط شبكة  كشف 

  % 80للبحوث أنهم يمثلون    القوميداهم يهدد المجتمع برمتأل خاصة األطفال، حيث أكدت دراسة للمركز  
أعمال    فياألعضا  البشرية فقط ولكن است الل األطفال    في من  حايا مثل هذه الجرائم ليس االتجار  
لألطفال  إن إيأل  ديبمشرو  قانون يطالف بإجرا  تحليل    اد عد أخرى كالتسول، مما دفع البرلمان إلى االست
 م(. 2016)مي الخولي،  "بحوزة المتسولين وت ليظ العقوبة للمختطف
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بل ت الصحف  حيث  ،  % 8جاح موضو  اآل ار االجتماعية في الترتيب اللالث الى التوالي  نس ة      
بهذا   اهتمامها  نسبة  ا  %9  المو و اإللكترونية  التي بل ت نسبة استخدامها  رقلو مقابل الصحف  . %3ية 

اهتمام صحيفة   في  اإللكترونية  الصحف  العربية عن صحيفة    %11.3بنسبة    المصريون وتمثلت    مصر 
بنسبة جا ت  صفحاتها"  %9.7  التي  على  الجريدة  ونشرت  من  ،  عدد  التابعة   أهالي قطع  الزوايدة  قرية 

نقادةل "قنا مركز  "الصحراو   -، طري   أمام منزلأل في   اختطاف طفل ال ربي احتجاجًا على  ي األقصر  من 
ها صحيفة األهرام بنسبة  فيت  مقابل الصحف الورقية التي جا م(  2017)وليد القناوي،    "ظروف  امضة

4.2%  " أن  صفحاتها  على  الجريدة  واألسر  ونشرت  المجتمع  تقل   باتت  التي  الخطيرة  الظواهر  من 
األبنا ،   على  والقل   المعاناة  وتزيد  المضاجع  تق   أصبحت  حتي  األطفال  اختطاف  ظاهرة  المصرية 

التي جا ت   وفد صحيفة ال  نع   ،م(2015)محمد فكري،  "خاصة من هم في السنوات األولي من أعمارهم
  عدد من أوليا  األمور"هاشتاج" على موقع التواصل االجتماعي  ة بنشر" دشند واهتمت الجري  %2.9بنسبة 
عبدالفتال    توتير الرئيس  خاللأل  ناشدوا  المختطفين"،  أطفالنا  "رجعوا  إلعادة  السيسيبعنوان  بالتدخل   ،

 م(.2014" )محمد أمين،األطفال المختطفين ألسرهم
التوالي  نس ة        الى  اللالث  الترتيب  في  للتسول  موضو  خطف  الصحف حيث  ،  %8جاح  بل ت 

بهذا   اهتمامها  نسبة  التي بل ت نسبة استخدامها    %7  المو و اإللكترونية  الورقية  . %6مقابل الصحف 
اهتمام صحيفة   اإللكترونية في  الصحف  بنشر"    %9.4بنسبة    المصريون وتمثلت  الجريدة   كن تمواهتمت 

من القب  على ربة منزل التهامها باختطاف طفلة لم تتجاوز العامين من والدتها   ألجهزة األمنية بالجيزة ا
المصريون،   "بالعجوزة العربيةعن صحيفة  م(،  2017)جريدة  بنسبة  مصر  وأدت   %  5.9  التي جا ت 
أن" ظاهرة    الجريدة  انتشار  في  أساسي  سبف  األطفالالتسول  أطفال  ،خطف  المتسولون  يخطف  حيث 

بأعضائهم واالتجار  األطفال  الختطاف  منهم  البع   يلجأ  وكذلك  بهم  ليتسولوا  ")أميرة  المصريين 
ال  م(،2017الخولي، صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  صحيفة    %7.2بنسبة    وفد مقابل  عن 

شوارعنا تمتلئ بالكثير من المتسوالت الالتي يجلسن  ونشرت الجريدة "أن  %4.9ام التي جا ت بنسبة هر ألا
سناً  أكبر  وأطفال  بين ر ع  األعمار  متفاوتو  أطفال  حالة  و البً   وحولهن  في  األطفال  هؤال   يكون  ما  ا 

لجع لألطفال  المنومة  األدوية  المتسوالت  إعطا   نتيجة  النوم  في  تام  من م  لهاست راق  حالة  ريبة  في 
 م(.201")عاطف صالل،السبات العمي 

الرابع  نس ة       الترتيب  في  للفد ة  نسبة  حيث  ،  %7جاح موضو  خطف  اإللكترونية  الصحف  بل ت 
وتمثلت الصحف    ،%4مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    % 8  المو و  اهتمامها بهذا  

تحقي  نيابة بوالق الدكرور  واهتمت الجريدة بأخبار"  ،%10بنسبة  ن يو صر الماإللكترونية في اهتمام صحيفة 
باختطاف طفل الفدية  9  مع عاطل وزوجتأل، التهامهما  مقابل  واإلفراج عنأل  المتهم  ،سنوات  ن  ا اختطف 

مبلغ   مقابل  إطالق سراحأل  أجل  أسرتأل من  مع  وتواصال  الدكرور،  بوالق  بمنطقة  منزلأل  أمام  من  الطفل 
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جن   75  مالي المصريون،يألألف  العربيةعن صحيفة  م(  201")جريدة  بنسبة  مصر  جا ت  ،  %8.6  التي 
  " الجريدة  مجهولون ااختطونشرت  ب طفال ف  منزلأل  أمام  من  عامان  عمره  بفدية   سوهاج   أسرتأل  وطالبوا 

الشريف،  "مليون جنيأل ال  م(،2014)ر وان  فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  بنسبة    وفد مقابل 
بقرار5.3%  " الجريدة  ا على ذمة أيام احتياطيً   4متهمين،    3حبس  بنيابة مركز سيدي سالم    ، واهتمت 

فدية   وطلف  طفل  اختطاف  بتهمة  ألسرتأل  ة ليماالتحقي ،  اللبان،إلعادتأل  صحيفة  م(2016")ممدول  عن 
من الدقهلية  أمدير    الشرقاوي تلقى اللوا  محمد  ونشرت الجريدة خبر "    %3.3األهرام التي جا ت بنسبة  
من خاطفيأل   مكالمات   وتلقيألمام منزلة  أسنوات من    10باختطاف نجلأل كريم     بال ا من طارق ص. 
سرال الطفل بمدينة    وتطالقلف جنية  أ100دتأل وقام بدفع فدية قدرها  عاإ   مقابل  ماليةلمفاو تأل لدفع فدية  

 م(. 2014)محمد عطيأل، "الزقازي 
الخام   نس ة      الترتيب  في  المواطنين  ارهاب  موضو   اإللكترونية  حيث    ،%6جاح  الصحف  بل ت 
ة في اهتمام  نيرو . وتمثلت الصحف اإللكتعلى التوالي  %6  المو و نسبة اهتمامها بهذا  الصحف الورقية  و 

اختطاف  حيث"    ،%10.7بنسبة    المصريون صحيفة   ظاهرة  خطورة  من  هللا  رزق  أمال  النائبة  حذرت 
األطفال، خاصة بعد أن تكررت في ا ونة األخيرة في عدد من المحافظات، حتى باتت ظاهرة تثير رعف  

من   اتهامات  وسط  حفظ  األهاليالمجتمع،  في  لدورها  األمنية  األجهزة  ")جريدة جتمعلما  بت افل 
  ، واهتمت الجريدة " بتعطل %  2.2  التي جا ت بنسبة  مصر العربيةعن صحيفة  م(،  2016المصريون،
في   شمال    3الدراسة  مطاي  لمركز  التابعة  منبال  منشأة  بقرية  فالمنيامدارس  طفل  اختطاف  بعد  ي ، 

الخاطفون وأدخلوه عنوة لسيارة مالكي سودا  اللون،   عليألمرحلة اإلعدادية من أمام مدرستأل حيث سيطر ال
)جريدة مصر العربية،   "والطلبة من نجدة الطفل والذوا بالفرار  األهالي ثم أطلقوا أعيرة نارية في الهوا  لمنع  

عن صحيفة األهرام التي    %7.9  بةنسب  وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال  م(،2016
، شهدت محافظة المنيا واقعتي اختطاف    متتاليينيومين    ، ونشرت الجريدة " أن في%2.8جا ت بنسبة  

سنوات   5ر  أثارت الرعف في مدينة ملوي عندما قام تشكيل عصابي باختطاف الطفل عبدالرحمن صاب
يوليو وكان يراف  الطفل في    26  لخاصة بشار ا  ية ندلس االبتدائ ألفي أثنا  ذهابأل إلى الحضانة بمدرسة ا

وهما  ية  عمأل  أبنا   من  شقيقتان  طفلتان  للمدرسة  الحسيني  سنوات   7وهاجر  سنة   11  طريقأل  ")حجاج 
 . م(2013،
التوالي  نس ة      بل ت حيث  ،  %6جاح موضو  طرق التصدي والمواجهة في الترتيب الخام  الى 

. وتمثلت الصحف  على التوالي  %6  المو و ا بهذا  م ة نسبة اهتمامهقيور الصحف الو الصحف اإللكترونية  
بنسبة   العربية  اهتمام صحيفة مصر  في  بنسبة    %6.7اإللكترونية  التي جا ت  المصريون  عن صحيفة 

5.4  %    " المصريين  حيث  أم  مدير مستشفى  المهدي  الرحمن  عبد  د.  على حاالت خطف    تعليًقا قال 
المستشفى من  ح  ،األطفال  المصريين  م  جمإن  أم  قديم    16ستشفى  والسور  متر  فتوجد   وبالتاليألف 

صعوبة في التأمين، وتم تخصيص مبلغ للتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين المستشفى وتركيف كاميرات  
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الخطف لمنع  باألطفال  الخاصة  الحضانات  وخاصة  رفة  المستشفى  أنحا   كل  في  )جريدة  "مراقبة 
ال،  م( 2016المصريون، بنسبة  ف  صحمقابل  األهرام  صحيفة  فيها  جا ت  التي  واهتمت    %10.5الورقية 

فراد عصابة  أمن    3مدير نيابة مركز ميت  مر بحبس    العادليحمد  أمر  بأ  الجريدة " بنشر طرق التصدي
التي جا ت   وفد عن صحيفة ال،  م(2014)محمد عطيأل،  "طفالاختطاف األ  فيتتزعمها ممر ة تخصصت  

الجر %1.6بنسبة   واهتمت  بحكمة  يد ،  بمعاقبة    "  دمياط  جنايات  و   4محكمة  المؤبد  يابيًا    3بالسجن 
لمدة   المشدد  نقل وحصولهم على    10بالسجن  لقيامهم بخطف طفل داخل سيارة ربع  سنوات لكل منهم 

 .م(2013)جريدة الوفد، "مبلغ نصف مليون جنيأل إلطالق سراحأل
الساد     الترتيب  في  السالح  تهديد  تحت  موضو  خطف  الصحف  حيث  ،  %5س ة   نس  جاح  بل ت 

بهذا   اهتمامها  نسبة  التي بل ت نسبة استخدامها    %7  المو و اإللكترونية  الورقية  . %6مقابل الصحف 
التي    المصريون عن صحيفة    %3.4بنسبة    مصر العربيةوتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

بنسبة فيها  ،%2.2  جا ت  التي جا ت  الورقية  بنسبة  حيص  مقابل الصحف  عن صحيفة    %6فة األهرام 
محكمة جنايات الجيزة عاملين بالسجن المؤبد  ، واهتمت الجريدة " بمعاقبة  %5.6التي جا ت بنسبة    وفد ال
، كما أحدثوا إصابتأل  مالي ، الختطاف طفل تحت تهديد السالل لمساومة أسرتأل على دفع مبلغ  عاماً 25

 م(.  1320)إيهاب محروس، "بعاهة مستديمة في إمبابة
بل ت الصحف حيث    ،% 5جاح موضو  خطف لالغتصاب في الترتيب السادس الى التوالي  نس ة      

بل ت نسبة استخدامها    %6  المو و الورقية نسبة اهتمامها بهذا   التي  .  %4مقابل الصحف اإللكترونية 
جا ت   تيال  وفد عن صحيفة ال  %6.7وتمثلت الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  

مصر  عن صحيفة    %4.9بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%6.2بنسبة  
بنسبة   العربية جا ت  "ب  % 4.8  التي  الجريدة  وا تصابأل  واهتمت  حمزة  الطفل  اختطاف  واقعة  تفاصيل 
 م(.2017)محمود رجف، "بالمطرية

السابع  ن     الترتيب  في  الخطف  أس اب  موضو   اإللكترونية  حيث    ،%4ة  س  جاح  الصحف  بل ت 
. وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام  على التوالي  %3  المو و الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  و 

مقابل الصحف    ،%2.8  التي جا ت بنسبة  مصر العربيةعن صحيفة    %4.7بنسبة    المصريون صحيفة  
ال فيها صحيفة  التي جا ت  بنسبة  صح ن  ع   % 4.2بنسبة    وفد الورقية  التي جا ت  األهرام  ،    %2.1يفة 

مرحلة الر اعة، فهناك عصابات تسرق األطفال    فيظاهرة سرقة وبيع األطفال خاصة  واهتمت الجريدة "ب
أو من خالل شبكات    حديثي  لبيعهم مباشرة ألشخاص محددين  أو عمر شهور  المستشفيات  الوالدة من 

الر ع  باألطفال  خاصة  التواصل  مواقع  على  الطفل  وه،  خاصة  بيع  يعر ون  محترفون،  سماسرة  ناك 
بينما   ا لسيدة عاقر ميسورة،ألفً   40   الف جنيأل وقد يتعدى   10حسف حالة من يطلبأل يصل السعر إلى  

الست اللهم   بهم  االتجار  ب رض  األطفال  تبيع  العصابات  من  شبكات  بيع    في هناك  وعمليات  التسول 
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السوق السرية، ال ريف أن تلك البوابة   فيا عن العين  دً عياألعضا  و يرها من األعمال  ير المشروعة ب
أطفال   بطلبات  اإلعالنات  من  كثير  بها  مادية  للتبنياإللكترونية  مبالغ  وتعرض  وتكون    في،  المقابل 

 م(. 2016)وجيأل الصقار،"  المعاملة من خالل سمسار متخصص 
التوا     الى  السابع  الترتيب  في  النفسية  اآل ار  خطف  موضو   بل ت  حيث  ،  %4نس ة     ليجاح 

بهذا   اهتمامها  نسبة  الورقية  نسبة    % 4  المو و الصحف  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 
بنسبة  %3استخدامها   األهرام  فيها صحيفة  جا ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  عن صحيفة    4.6%. 

  % 3بنسبة    ر العربيةصم   مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  ،%3.8التي جا ت بنسبة    وفد ال
"بحالة   الجريدة  وال ضف  واهتمت  ل القلميناقرية    أهاليانتابت  التي  الحزن  الوقالتابعة  شمال   فمركز 

قنا منذ    محافظة  منزلها  عن  مت يبة  كانت  طفلة  على  العثور  ُعثر    10عقف  مذبوحة    عليها أيام،  جثة 
جوال داخل  المنازل  أسطح  أعلى  الجناوي،  "وملقاه  جا ت    المصريون صحيفة  عن    م(2017)وليد  التي 

 . %2.8 بنسبة
ال     السابع الى  الترتيب  في  الظاهرة  لمواجهة  التعاول  بل ت حيث  ،  %4ي  نس ة  التو جاح موضو  

بهذا   اهتمامها  نسبة  الورقية  نسبة    % 6  المو و الصحف  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 
ال%2استخدامها   صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  صحيفة    %6.3بنسبة    وفد .  عن 

بنسبة   التي جا ت  اهتمام صح   ،%5.5األهرام  في  اإللكترونية  الصحف  العربيةة  يف مقابل  بنسبة    مصر 
صحيفة    2.3% بنسبة  المصريون عن  جا ت  ظاهرة   %1.6  التي  مواجهة  بطرق  الجريدة  اهتمت  حيث 

باالستناد   العقوبات    في   183و   268و  267و   291و   290المواد  "  على  االختطاف   المصري قانون 
جزا     والتي من  إ  البدني  التعديشددت  اال تصاب,  جرائم  مرتكبي  على  العرض  ظاهرة  أ  الوهتك  ن 

  داخل المجتمع دون سوط راد    الخطف واال تصاب بجميع أشكالها تعددت في ا ونة االخيرة وتفشت 
للمطالبة بتعديل القانون، لمحاولة عدم التحايل    برلمانًيا  انائبً  350جمع توقيعات من أكثر من  و   ،يحجمها

وأطلقت مجموعة   ،ب بعقوبات مشددةصا ت على التشريع والقوانين في مسألة عدم عقوبة المتهم بجرائم اال 
إعطا    لمنع  تهدف  التي  عنهم"  قرشك  "امنع  حملة  بوك"  "فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  رواد  من 
راكدة. تجارة  ألنهم سيصبحون  ذويهم  من  عن خطفهم  يتوقفون  حتى  األطفال  يحملون  الذين   المتسولين 

أموال، وتصويره والطفل الذي يحملأل وذكر  ي  أ  وتطلف الحملة من المؤيدين لها مع عدم إعطا  المتسول
المفقودين األطفال  االجتماعي وصفحات  التواصل  بها ونشرها على وسائل  التي كان  بالتحديد  "  المنطقة 

 . م(2017)جريدة المصريون،
الترتيب اللامن  نس ة       الداخلية في  الورقية  حيث  ،  %3جاح موضو  استعداد وزارة  بل ت الصحف 

. وتمثلت %2مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %4  المو و هذا  ب   هانسبة اهتمام
هذه أولوية  حيث أكدت الجريدة على "أن    %5.6الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  

 جلهبة ر   ن لم تهف الدولة،إ،   شيى  و موت، ال قيمة وال معنى ألأقصوى، أولى وأخيرة، مسألة حياة  

http://www.masralarabia.com/hashtag/القلمينا
http://www.masralarabia.com/hashtag/مركز%20الوقف
http://www.masralarabia.com/hashtag/مركز%20الوقف
http://www.masralarabia.com/hashtag/مركز%20الوقف
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التي   وفد عن صحيفة الم(،  2017)ماجدة الجندي،  "مازالت على قيد الحياة  وأنهااحًد وتعلن عن وجودها  و 
بنسبة   "%3.4جا ت  ما  على  الجريدة  قسم  ، وركزت  مباحث  مع  باالشتراك  المنوفية  مباحث  قام  باط 

) جريدة    " ينولجهشرطة سرس الليان بإعادة طالبة في الصف الثالث اإلعدادي بعد اختطافها من قبل م
عن صحيفة    %2.6بنسبة    مصر العربيةمقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    م(،2017الوفد،  
تمكن مباحث أشمون بمديرية أمن المنوفية من  ، ونشرت الجريدة "  %2.5  التي جا ت بنسبة  المصريون 

")جريدة المصريون  فخط ساعة من ورود بالغ ال  24إعادة طفلين كان قد تعر ا الختطاف وذلك بعد  
 م(. 2017،

التوالي  نس ة      الى  اللامن  الترتيب  في  والعالج  الحلول  موضو   الصحف  حيث    ،%3جاح  بل ت 
بهذا  و اإللكترونية   اهتمامها  نسبة  الورقية  التوالي  %3  المو و الصحف  الصحف على  وتمثلت   .

اهتمام صحيفة   في  العربيةاإللكترونية  بنسبة يون  صر لماعن صحيفة    %3.8بنسبة    مصر    التي جا ت 
ال  ،2.4% فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  التي    %3.3بنسبة    وفد مقابل  األهرام  عن صحيفة 

الحلول ومنها االحتفاه بصورة صفحة جواز السفر المثبت بأل  "طرق  وقدمت الجريدة  ،  %2.2جا ت بنسبة 
 مميزين وتسجيل تاريخ الم ادرة بها  ير   صورة األطفال خاصة ذوي المرحلة السنية األولي أو إذا كانوا

هذا  األخرى  الم ادرة  ومنافذ  بالمطارات  ويوجد  فيديو  واألفضل  تصوير  بجهاز  األطفال  هؤال   تصوير 
عند اللزوم خاصة من في حاالت    إليهاالجهاز وتسجل الصور على أقراص مدمجة أو ميكروفيلم للرجو   

عند االشتباه أو إذا كان لذلك   اليد الحصول على بصمة   ،عليهمالخطف التي طال أمدها دون االستدالل  
، ولعل الجهاز القومي لألمومة والطفولة يقوم بدور مهم في هذا المضمار بالتعاون مع منظمة   مقتضي
التي    اليونيسيف والجرائم  الممارسات  من  األطفال  لحماية  الدول  لجميع  ملزمة  دولية  اتفاقية  إطار  في 

، باإل افة إلى الحد من ظاهرة تسول بع  النسوة بصحبة    وس الض يفةنفالترتكف في حقهم من ذوي  
 م(.2017)محمد فكري، "أطفال قد ال يكونون أطفالهن الحقيقيين

بل ت الصحف الورقية نسبة  حيث    ،%2.5جاح موضو  طرق الخطف في الترتيب التاسع  نس ة       
بهذا   ا  %4  المو و  اهتمامها  اإللكترونية  الصحف  استخدامها  ي  لتمقابل  نسبة  وتمثلت %2بل ت   .

ل ز اختفا  الطفلين  وركزت الجريدة "على    %4.3الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
بالشرقية األهرام،  "الشقيقين  الم(  2017)جريدة  بنسبة    وفد عن صحيفة  جا ت  "   %3.8التي  تمكن  حيث 

القليوبية من  بط سيدة تحاول خطف طفل أثنا  تواجده ي  ف  التابعة لمدينة الخانكة  سسريا قو قرية    أهالي
والده ملك  زراعية  أرض  داخل  سبع، بمفرده  اهتمام   م(،2017)شيما   في  اإللكترونية  الصحف  مقابل 

أن الطريقة األكثر شيوعًا هي استخدام النقاب من قبل    ونشرت الجريدة"  %2مصر العربية بنسبة  صحيفة  
قيقية بعد دراسة المنطقة جيدا ليست ل دقيقة  فلة فينق  على فريستأل،  لحا  رجل أو امرأة إلخفا  هويتأل 

http://www.epra.org.eg/
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صحيفة  عن   م(201")نوران التهامي،في المناط  شديدة االزدحام أو المناط  شديدة الهدو  على حد سوا 
 . %2بنسبة   المصريون 
حيث ،  %1.5ة   نس    خيراألو   العاشر  جاح موضو  المجل  ال ومي لألمومة والطفولة في الترتيب    
التي    األهرامعن صحيفة    %2.8بنسبة  الوفد  صحيفة    والتي تمثلت في  %2ورقية بنسبة  الصحف ال  جا ت 

بنسبة    مصر العربيةصحيفة  والتي تمثلت في    %1بنسبة    لكترونية، مقابل الصحف اإل%1.1جا ت بنسبة  
بنسبة  التي    المصريون صحيفة    عن  1.9% بما  %1.2جا ت  الجريدة  اهتمت  القومي  لما  هرصد ،  جلس 

عن   والطفولة  بهم  125لألمومة  للتسول  الر ع  األطفال  ومنهم  باألطفال  واتجار  خطف  عام    حالة 
 م(. 2016م")جريدة المصريون،2015
أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الدراسة، حيث جا ت قيمة     
إحصائي2426.269)  2كا داللة  ذات  قيمة  وهي  )عنة  (  داللة  مستوي  لصالح 0.01د  العالقة  وهذه   )

ال اإللكترونية  لهذ ت الصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  المو وعات    إجماليمن    %69.70  ات المو وع  هي 
 . %30.30المثارة مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها 
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 ية واإللكترونية في ظاهرة اختطاف األطفال رقلو( يوضح الفنون الصحفية التي اعتمدت عليها الصحف المصرية ا2)  رقم جدول 

 الصحف 
 

 الفنون التحريرية 

 ة الصحف الورقي
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام اإلمجال 

2كا اللة  
 الد

د و
ست

م
اللة  

 الد
جا 

ات
 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ال  
شك

أ
و امل

ارية 
إلخب

د ا
ا

 

 3 15 251 16 176 14 63 9 113 14 75 11 32 18 43 خرب بسيط 

23
3.7

06
 

0.0
1

ونية  
كرت

اإلل
 

 4 13 216 14 159 17 77 12 82 11 57 11 31 10 26 خرب مركب 

 2 17 274 15 163 18 86 12 77 21 111 15 44 28 67 خرب ممتد

03 194 14 76 15 43 14 33 تقرير إخباري  99 21 293 26 369 23 1 

رأي 
د ال

ـــــوا
ل مـ

شكا
أ

 

 6 7 110 7 85 7 33 8 52 5 25 4 13 4 12 مقال افتتاحي 

 5 7.5 118 5 52 6 29 3 23 12 66 15 43 9 23 مقال نقدي

 9 3 48 3 33 4 21 2 12 3 15 4 11 1 4 مقال عمودي

 13 1 18 0.4 5 4 2 1 3 2 13 4 11 1 2 مقال حتليلي 
اليوميات  
 14 0.5 9 0.4 4 - - 1 4 1 5 2 5 - - الصحفية 

 10 2 31 2 20 1 6 2 14 2 11 2 7 1 4 رسائل القراء 
 12 1 22 - - - - - - 4 22 3 9 5 13 كاريكاتي 

رى 
 أخ

    
ائية

قص
است

 

 8 3.5 60 3 35 2 12 4 23 5 25 5 17 3 8 حديث
 7 5 82 6 67 7 34 5 33 3 15 5 13 1 2 حتقيق

 11 1.5 33 2 22 2 9 2 13 3 11 2 7 2 4 قصة مصورة

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 اإلمجال 
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" 

 

 

الجدول ر         ااتمدت  2تكشف  يانات  التي  الصحفية  الفنول  المصرية    اليها( ان  الصحف 
في   واللكترونية  األطفالهر ظاالورقية  اختطاف  العام عن طري   ،  ة  الرأي  في  الصحافة  تؤثر  حيث 

  تارة، وعن طري  األحاديث والتحقيقات تارة أخري، وعن طري  الصور والرسوم.  يعلتالخبر تارة وال
ويختلف التحرير الصحفي باختالف المو وعات التي تعالجها الصحيفة أو المجلة، ويتأثر بسياستها  

وتوجهاته بع  األا  وتخصصها  ويري  وخبراتهم،  المحررين  شخصية  وكذلك  أن    الباحثين  يديولوجية 
الذي  بأل من جودة في فن الكتابة الصحفية    تاز يرها يتوقف على حسن ما تم   نمؤسسة ع   ةتميز أي

لنقل   الصحيفة  في  مباشرة  لجمهوره  المحرر  يقدمها  التي  المعاونة  وعلى  التحرير  أسلوب  على  يدل 
 قائ .لحواالمعلومات وا را  

ال     الت رير  األول  نس ة  جاح  الترتيب  في  االحتياجات  إذ  ،  %23خ اري  بتلبية  التقرير  يهتم 
الحيوية  للقار  اإلعالمية   بالقضايا  يتعل   فيما  الوقائع    ،وخاصة  من  مجموعة  تقديم  طري   عن 

وحركتها سيرها  في  اإللكترونية،  والمعلومات  الصحف  جا ت  مام  هتا   في  وتمثلت   % 26بنسبة    حيث 
، ويرجع ذلك أن % 21التي جا ت بنسبة  المصريون  عن صحيفة    %30بنسبة    مصر العربيةصحيفة  

  ظاهرة اختطاف األطفال صحف الدراسة اعتمدت على التقرير الصحفي في تقديم مو وعات وقضايا  
وأسلوب    ها نشر و   للقرا  وا ح  بتقدي   يسيربشكل  يهتم  الصحفي  التقرير  ألن  وذلك  مباشر،  م  وتقريري 
الكلمات أك أقل قدر ممكن من  الحقائ  والمعلومات حول مو و  ما في  مقابل وذلك  ،  بر كمية من 

عن صحيفة األهرام    %15بنسبة    وفد صحيفة ال  وتمثلت في   %14بنسبة  الصحف الورقية التي جا ت  
، األمر الذي يكشف عن اهتمام الصحف المصرية الورقية بالطابع التقريري %14التي جا ت بنسبة  

الخبريةا  هوو  للجوانف  اإلخباري    ،ستكمال  التقرير  يمثل  حيث  والتفسير  الشرل  من  بمزيد  تهتم  التي 
تقديم معلومات عن خلفيات  الحدث والظروف   االتجاه الجديد في الصحافة نحو التفسير من خالل 

بأل فيأل  ،المحيطة  اشتركوا  الذين  اإلخ   واألشخاص  المادة  بين  الجمع  على  التقرير  يعتمد  ة  ريباحيث 
للكاتف  التحليلية  النتيجة مع  والرؤية  التقارير الصحفية    keep Lingerدراسة  ، كما تختلف هذه  أن 

السلبية كانت ذات تأثيرات وجدانية واجتماعية وقوية وثابتة وطويلة المدي في المو وعات الخاصة  
 (. (keep Linger,2007 باألطفال

بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها  حيث    ، %23ة   نس    لانيوجاح الخلر الممتد في الترتيب ال   
الصحفي   الفن  استخدامها    %21بهذا  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  %15مقابل   .
الورقية   بنسبة    فيالصحف  األهرام  درا%28صحيفة  النتيجة مع  هذه  وتتف   الستا،  بسام الد    ر سة 

ا أخبار  الوفد في  األهرام عن جريدة  الستاطا ختبتفوق جريدة  )بسام عبد  األطفال  عن  (،  2010،رف 
ال بنسبة    وفد صحيفة  جا ت  اإللكترونية    ،%15التي  الصحف  صحيفة  وتمثلت  مقابل  اهتمام  في 
 . %12التي جا ت بنسبة  مصر العربيةعن صحيفة   %18بنسبة   المصريون 
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ال     الخلر  ال   سيطوجاح  الترتيب  اإللكترو حيث    ،%17 نس ة    لالثفي  الصحف  نسبة  ة  نيبل ت 
. وتمثلت  %14مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %16اهتمامها بهذا الفن الصحفي  

صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  صحيفة    % 14بنسبة    المصريون الصحف  العربية عن  التي    مصر 
ة  عن صحيف  %18مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة    ،%9جا ت بنسبة  

أن الطابع األخباري  لف   دراسة أسما حسين، وتتف  هذه النتائج مع  %11التي جا ت بنسبة    وفد ال
 م(.2001على تناول وعرض جرائم األطفال سوا  كان مجنيا عليأل أو جانيًا )أسما حسين ، 

الم     الخلر  ال  ركبوجاح  الترتيب  نسبة  حيث    ،%13 نس ة    رابعفي  اإللكترونية  الصحف  بل ت 
. وتمثلت  %11مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %14بهذا الفن الصحفي  ا  مهاهتما

صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  صحيفة    % 17بنسبة    المصريون الصحف  العربية عن  التي    مصر 
عن صحيفة    %11بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال  ،%12جا ت بنسبة  
حيث جا  الخبر    ددراسة خالد الد الحمي ، وتختلف هذه النتيجة مع  %10بنسبة     ت جااألهرام التي  

 م(. 2012،د المركف في الترتيف األول في قضايا األطفال )خالد عبد الحمي
الن دي  وجاح       الالم ال  الترتيب  نسبة  حيث    ،%7.5 نس ة    خام في  الورقية  الصحف  بل ت 

الصحفي   الفن  بهذا  استخدامها  لصا  مقابل  %12اهتمامها  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  . %5حف 
عن صحيفة األهرام التي جا ت   %15بنسبة    وفد وتمثلت الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال

عن صحيفة    %6بنسبة    المصريون في اهتمام صحيفة  وتمثلت  مقابل الصحف اإللكترونية    ،%9بنسبة  
العربية بنسبة    مصر  ا،  %3التي جا ت  الورقية وااللكترونية على  أ ث  احلبويفسر  ن اعتماد الصحف 

القالف على متابعة   هم القضايا المطروحة على الساحة  أ المقال بنسبة كبيرة يرجع ذلك إلى قدرة هذا 
الفهم الجيد   للقار  مما يتيح    وانتقادات،وتفتح مجاالت لتساؤالت وتأويالت    والتفسير،بنو  من الشرل  
 . تفاصيلهاأهم   لىوالوقوف ع

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  حيث    ،%7 نس ة    سادسفي الترتيب الالم ال االفتتاحي  وجاح      
الصحفي   الفن  بهذا  استخدامها    %7اهتمامها  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %5مقابل   .

التي جا ت    المصريون عن صحيفة    %8بنسبة    مصر العربيةالصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  
على    %4بنسبة    وفد صحيفة الو مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام    ، %7ة  سببن

في  التوالي،   الصحفي  الفن  بهذا  االهتمام  األطفال  ويرجع  اختطاف  الشرل  ظاهرة  إلى  تحتاج  والتي 
و  الستكتاب الوالتو يح  باإل افة  جانف،  من  القضايا  أبعاد  من  يتناولأل  فيما  متخصص  لكاتف   رأي 

دراسة  ، واختلفت هذه النتيجة مع  خر حيفة لبع  المتخصصين من خارج الصحيفة من جانف  لصا
خليفة  أحمد  القومية  محمد  للصحف  األول  الترتيف  في  االفتتاحي  المقال  جا   )محمد    حيث 
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ثم الصحف الخاصة في    % 32.99، تلتها الصحف الحزبية في الترتيف الثاني بنسبة  م(  2004خليفأل، 
 . %21.86بنسبة  ث الالترتيف الث

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  حيث    ،%5 نس ة    سابعفي الترتيب الالتح يق الصحفي  وجاح   
الصحفي   الفن  بهذا  استخدامها    %6اهتمامها  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت %3مقابل   .

ي جا ت  لتا  المصريون عن صحيفة    %7بنسبة    مصر العربيةالصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  
ال  ،%5بنسبة   فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  األهرام    %5بنسبة    وفد مقابل  عن صحيفة 

مالمح الصحافة االستقصائية في عرض    ويتضح من العرض الساب  تراجع  .%1التي جا ت بنسبة  
الدراسة -القضايا  الورقية-مو ع  المصرية  الصحف  التحريري ،  في  العنصر  إلى قصور  ذلك    ويرجع 
 ك الصحف أو إعاقة قوانين النشر، وسياسة التحرير لظهور هذا النمط الحيوي من الصحافة. تلب

الصحفي وجاح       ال  الحديث  الترتيب  نسبة  حيث    ،%3.5 نس ة    لامنفي  الورقية  الصحف  بل ت 
. وتمثلت %3مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    % 5اهتمامها بهذا الفن الصحفي  

الصحال فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  بنسبة    %5بنسبة    وفد ف  التي جا ت  األهرام  عن صحيفة 
اإللكترونية    ، 3% الصحف  اهتمام صحيفة  وتمثلت  مقابل  العربية في  عن صحيفة    %4بنسبة    مصر 

ويأتي تراجع الحديث في صحف الدراسة كأمر طبيعي، ومنطقي    .%2التي جا ت بنسبة    المصريون 
ا لتركيزه حول شخصية بعينها  التي تسهم إلى حد كبير في محدودية االهتمام بأل نظرً أل  عتفي  و  طبي

ثا  للقرا  ومن  بأنها قدمت خدمة صحفية متكاملة  الذي ال يجعل الصحيفة تشعر  بفنون  األمر  م تهتم 
 .أخرى تتيح تعدد ا را  التي تتناول أبعاد المو و  بشكل أوسع وأكبر

بل ت الصحف  حيث  ،  %0.5في الترتيب الرابع اشر واألخير  نس ة  ة  فيوجاحت اليوميات الصح     
مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %1الورقية نسبة اهتمامها بهذا الفن الصحفي  

ال0.4% صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  الصحف   ، %2بنسبة    وفد.  مقابل 
 . %1التي جا ت بنسبة   مصر العربيةفة حيص في اهتماموتمثلت اإللكترونية 

أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الدراسة، حيث جا ت      
كا )233.706)2قيمة  داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي  العالقة 0.01(  وهذه   )

مقابل الصحف الورقية   %67.70  ون نفلا  هي بل ت نسبة اهتمامها لهذ تلصالح الصحف اإللكترونية ال
 . %32.30التي بل ت نسبة استخدامها 

السابقةو       النتائج  للفنون الصح   أن  يتضح من  الترتيف األول  ة  في الصحف اإللكترونية جا ت في 
تلتها الصحف    ،%67.70بنسبة    ظاهرة اختطاف األطفالالصحف المصرية في    عليهاالتي اعتمدت  

ويتضح من ذلك أن صحف الدراسة اعتمدت في معالجتها  ،%32.30ي بنسبة ان لثالورقية في الترتيف ا
األطفاللمو و    اختطاف  صحفية    ظاهرة  أنوا   لنو    مختلفة،على  األولوية  أعطت  صحيفة  وكل 



87 
 

   www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                      سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد 

وهذا يرجع إلى السياسة المنتهجة من طرف الصحيفة اتجاه المو و      خر،صحفي على حساب نو   
 كل صحيفة.  عليهاات المادية والبشرية التي تتوفر انمك باإل افة إلى اإل المعالج،
أبعاد  و  طرل  في  ملموسا  دورا  اإللكترونية  الصحف  في  المنشورة  الصحفية  القوالف  ظاهرة  تؤدي 

 وذلك من خالل ما تقدمأل من مضامين، وما تعكسأل من اتجاهات إيجابية.   هاوتبراز  اختطاف األطفال
واو  واإلرشادي  التوجيهي  الدور  األزمة  فسلتتراجع  معالجة  في  المصرية  الصحف  تل بأل  الذي  يري 

النتائج مع ما توصلت   العظي  خ ر  إليألوتتف  هذه  السمة   دراسة الد  الخبري كان  القالف  في أن 
للجريمة اإلخبارية  المصرية  الصحف  معالجة  في  العظي  السائدة    ودارسة  م(،2004خضر،    م)عبد 

مالي إ راهي   اإل  حسن  العرض  أن  أكدت  العربية ار خبالتي  الصحف  لمعالجة  ال البة  السمة  كان  ي 
 . م(1997)حسن مكي،  لظاهرة اإلرهاب 

المصرية في االهتمام بفن المقال في معالجة قضايا األحداث   الورقيةالتميز الوا ح في الصحف  و 
 الباحثون من أن المقال يشكل أحد األشكال   إليألالجارية مو ع الدراسة، وقد يرجع ذلك إلى ما يشير  

ئيسة في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا بما يقدمأل من شرل وتفسير وتحليل وما يهدف لر ا
إقنا    إليأل الدين،  من  الرأي    م(،2000)محمود علم  المقال في  و  استناد مقاالت  تبرز أهمية  كما 

وقضاياه   الواقع  مشكالت  تتناول  التي  المختلفة  العلمية  الدراسات  حصيلة  عن    يف تجو   بتعم ،إلى 
 الحقائ .أسئلة القرا  المهمة وتشرل لهم 
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 (  3)  رقم جدول 
 يوضح مصادر التغطية المصاحبة التي اعتمدت عليها الصحف المصرية الورقية واإللكترونية في ظاهرة اختطاف األطفال 

 الصحف 
 
 

 مصادر التغطية 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 ماإلمجال العا اإلمجال 

2كا  
اللة 

 الد
د و

ست
م

 

اللة 
 الد

جا 
ات

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 3 17 271 13 156 11 53 16 103 22 115 21 61 22 54 حمرر 

61
,72

9
 

0.0
1

ونية 
كرت

اإلل
 

 1 20 327 19 215 17 76 22 139 21 112 16 46 28 66 مراسل

 2 19 313 19 209 18 83 19 126 19 104 23 65 17 39 باتك

 10 4 66 4 48 8 38 2 10 3 18 2 7 5 11 رئيس التحرير

نباء 
 األ

الت
وكا

 

 9 5 76 7 76 9 42 5 34 - - - - - - دولية

 8 5 84 6 61 9 40 3 21 4 23 3 8 6 15 عربية

 6 6 96 5 51 4 18 5 33 9 45 8 24 8 21 حملية

 4 8 128 9 96 9 43 8 53 6 32 7 19 5 13 مواقع الكرتونية

ات 
ذاع

اإل
 

 12 2 26 2 26 2 7 3 19 - - - - - - أجنبية

 11 2 28 3 28 2 11 3 17 - - - - - - عربية

حف
ص

 

 13 1 20 2 20 1 5 2 15 - - - - - - أجنبية

 5 6 110 5 56 5 23 5 33 10 54 11 32 9 22 عربية
 7 5 87 6 63 5 23 6 40 5 24 9 24 - - غي حمدد

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 اإلمجال 
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الجدول ر         المصاح ة( ان  3تكشف  يانات  التغطية  ااتمدت    مصادر  الصحف   اليهاالتي 
في الترتيب    راسي، حيث جاح مصدر الملفاطظاهرة اختطاف األالمصرية الورقية واللكترونية في  

التغطية  نس ة    إجمالياألول من   بهذا حيث    ،%20مصادر  اهتمامها  نسبة  الورقية  الصحف  بل ت 
. وتمثلت الصحف الورقية %19مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها  %21 المصدر
بنسبة    في جا ت  التي  األهرام  ال  %28صحيفة  بنسبة    د وفعن صحيفة  جا ت    وتمثلت   ،%16التي 

صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  العربية  الصحف  صحيفة    %22بنسبة  مصر  التي    المصريون عن 
حيث أشارت إلى أن الصحف  ( 75) دراسة محمد الحروب. وتختلف هذه النتيجة مع %17جا ت بنسبة 

ي الدراسة الحالية كانت جميع  ف  ماقد تنشر مواد صحفية دون اإلشارة إلى مصدر المادة التحريرية، بين
 م(. 2012المواد المنشورة المتعلقة بظاهرة اختطاف األطفال لها مصدر)محمد الحروب، 

بل ت حيث    ،%19مصادر التغطية  نس ة    إجماليمن    لانيفي الترتيب ال  كاتبجاح مصدر الو     
الورقية   اهتمامه و الصحف  نسبة  اإللكترونية  وتمثلت لتواليا  لى ع  %19  المصدربهذا    م الصحف   .

عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة    % 23بنسبة    وفد الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال
، ويرجع ذلك إلى إمكانات جريدة األهرام البشرية في كتابتها سوا  من أهل الفكر أو األدب أو  17%

ا تقديم  في  الكاتف  وألهمية  الصحيفة،  توجيهات  مع  يتفقون  الذين  تتف   عللمالفن  التي  ومات 
  %19بنسبة  مصر العربية  مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ، واأليديولوجية لكل صحيفة

صحيفة   بنسبة    المصريون عن  جا ت  بالعلما    ،%18التي  اإللكترونية  الصحف  تستعين  حيث 
رائهم وخبراتهم     المتخصصين في المجاالت المختلفة لخدمة القضايا التي تتبناها هذه الصحف، وطرل
المختلفة والثقافة  والفكر  العلم  فرو   في  والمتخصصين  المثقفين  من  أيضا  وهم  هذه    ،للقار ،  وتتف  

حيث احتل الكاتف الترتيف الثاني وتراجعت دور وكاالت األنبا  في   دراسة حنال الكسوانيالنتيجة مع 
 م(. 2009الترتيف األخير)حنان الكسواني،

بل ت  حيث    ،%17مصادر التغطية  نس ة    إجماليمن    لالثالترتيب الي  ف   حرر جاح مصدر المو     
بهذا   اهتمامها  نسبة  الورقية  نسبة    % 22  المصدرالصحف  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 

عن صحيفة    % 22. وتمثلت الصحف الورقية في صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة  %13استخدامها  
( الذي أو ح أن الخبر جا  في  2هذه النتيجة مع جدول رقم )  ف  تتو ،  %21التي جا ت بنسبة    وفد ال

الثالث  بت طي   الترتيف  يقوم  مع    تألومن  النتيجة  هذه  وتتف   المحرر،  العزيز   دراسةهو  الد  اربي 
مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام    القومية،حيث جا  المحرر في الترتيف األول للصحف    الطوخي
العربية  صحيفة   صحيفة    %16  بنسبةمصر  بنسبة    المصريون عن  جا ت  )عربي    %11التي 
 م(. 2006الطوخي،
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المو      مصدر  اللكترونيةجاح  ال  وا ع  الترتيب  التغطية  نس ة    إجماليمن    رابعفي   ،%8مصادر 
مقابل الصحف الورقية التي بل ت   %9  المصدربل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذا  حيث  

استخدامها   و %6نسبة  صحيفة  ثل تم.  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  عن    %9بنسبة    المصريون ت 
العربية  صحيفة   بنسبة  مصر  جا ت  صحيفة  ،  %8التي  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 

بنسبة   ال  %7األهرام  صحيفة  بنسبة    وفد عن  جا ت  الصحف  %5التي  اهتمام  إلى  ذلك  ويرجع   ،
 لمعلومات وعدم االعتماد على مصدر واحد ومحدد. ا لىالمصرية بالمصادر اإللكترونية للحصول ع

الو      مصدر  العربيةجاح  ال  صحف  الترتيب  التغطية  نس ة    إجماليمن    خام في   ،%6مصادر 
مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت   %10  المصدربل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  حيث  

عن صحيفة   %11التي جا ت بنسبة    وفد يفة الصحي . وتمثلت الصحف الورقية ف%5نسبة استخدامها  
صحيفة  مصر العربية و مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%9األهرام التي جا ت بنسبة  

  على التوالي. %5بنسبة   المصريون 
مصادر التغطية  نس ة    إجماليمن    سادس في الترتيب ال  وكاالت األن اح المحليةجاح مصدر  و     

مقابل الصحف اإللكترونية التي    %9  المصدرالصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  ت  ل بحيث    ،6%
صحيفة األهرام التي جا ت و   وفد . وتمثلت الصحف الورقية في صحيفة ال%5بل ت نسبة استخدامها  

عن   %5بنسبة  مصر العربية  مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    على التوالي،  %8بنسبة  
بنسبة    ن يو صر المصحيفة   تمتلك   ، %4التي جا ت  األخبار  أن  النتيجة في  و   هذه  تفسير  ويمكن 

ووجود   األنبا   وكاالت  من  عدد  في  اشتراكها  بجانف  الطويل  وتاريخها  إمكاناتها  بحكم  كبيرا  جهازا 
 العربية.مكاتف ومراسلين لها في كثير من الدول 

مصادر التغطية    إجماليمن  واألخير  ر  اشلالث  في الترتيب ال  الصحف األجنليةجاح مصدر  و      
بهذا  حيث    ،%1 نس ة   اهتمامها  نسبة  اإللكترونية  الصحف  الصحف   ،%2  المصدربل ت  وتمثلت 

  %2التي جا ت بنسبة مصر العربية عن صحيفة  %1بنسبة   المصريون اإللكترونية في اهتمام صحيفة 
حف األجنبية جا ت في الترتيف لصا في أن دراسة دي سلف إليألوتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت 

بنسبة   تمثل مصدرً   %56.7األول  القرا    احيث  بالنسبة لألفراد من  للمعلومات  الرئيسة  المصادر  من 
 (. Desilva,2005الصحف )حول المو وعات التي تحتاج إلى الرجو  لمثل هذه 

الدراسة، بين صحف  إحصائية  داللة  ذات  إلى وجود عالقة  الجدول  نتائج  جا ت   يث ح  أشارت 
( وهذه العالقة لصالح  0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) 61,729)2قيمة كا

ال اإللكترونية  لهذ ت الصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي    %67.70  فنون ال   هي  الورقية  الصحف  مقابل 
على  ل  صو أن الدور الذي تل بأل فئة مصدر الح  ويت ح مما سلق  .%32.30بل ت نسبة استخدامها  

  ا المعلومات في الكشف عن درجة اهتمام الصحيفة بمو و  معين فإن الكشف عن هوية مصدر المعلومات يعد مؤشرً 
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الصحفية للمادة  التأثيرية  القدرة  على  التعرف  في  األهمية  في    ، بالغ  وأيضا  قرائها  لدى  ثقة  من  بمصدرها  يحيط  وبما 
 معينة.يره عن مصالح عبت ة للمو و  المطرول ومدىيتحديد التوجيهات الحقيق
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 (  4)  رقم جدول 
 يوضح مصادر المعلومات المصاحبة التي اعتمدت عليها الصحف المصرية الورقية واإللكترونية في ظاهرة اختطاف األطفال في مصر 

 الصحف 
 

 مصدر
 املعلومات 

  الصحف الورقية 
 الجمالي 

 

 الجمالي  الصحف اللكترونية
 

    اإلمجال العام 
   

   
 2كا

د تو س م   
اللة 

الد
 

اللة 
 الد

جا 
ات

 
 املصريون  مصر العربية الوفد  األهرام 

 الرتتيب  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 2 21 334 23 240 28 126 18 114 18 94 18 52 16 42 مسئول
11

6.5
23

 
0.0

1
ونية  

كرت
اإلل

 

 3 19 317 17 193 18 84 16 109 24 124 23 66 24 58 متخصص
 4 17 276 14 159 16 76 13 83 22 117 24 68 21 49 قارئ

 1 23 363 23 250 15 71 28 179 21 113 19 53 25 60 شهود عيان 
 7 4 61 4 46 3 13 5 33 3 15 4 11 2 4 معاهد علمية
 5 6 91 6 69 5 23 7 46 4 22 4 13 4 9 ندوة أو مؤمتر

 6 4 68 5 56 8 33 4 23 2 12 3 9 1 3 مفكرون
 9 3 52 3 28 2 9 3 19 4 24 3 8 7 16 إحصائيات 
 8 3 54 5 58 5 21 6 37 1 6 2 6 - - غي حمدد 
 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 اإلمجال 
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 حفالص  اليها( ان مصادر المعلومات المصاح ة التي ااتمدت 4تكشف  يانات الجدول ر         
في    شهود عيالبمصر، حيث جاح فئة    ظاهرة اختطاف األطفاللكترونية في  لمصرية الورقية وال ا

من   األول  المصاح ة  نس ة    إجماليالترتيب  المعلومات  الصحف حيث    ،%23مصادر  بل ت 
بهذا   اهتمامها  نسبة  استخدامها    % 23  المصدراإللكترونية  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 

وتمثلت  21% صحيفة  .  اهتمام  في  اإللكترونية  العربية  الصحف  صحيفة    %28بنسبة  مصر  عن 
صحيفة األهرام التي جا ت  وتمثلت في  مقابل الصحف الورقية  ،  %15التي جا ت بنسبة    المصريون 
ال   %25بنسبة   بنسبة    وفد عن صحيفة  النتيجة مع  %19التي جا ت  وتختلف هذه  أ و  .  مني  دراسة 
ت الصحف المصرية على مصادر  ير محددة بنسبة كبيرة والمتمثلة في البيانات  ، حيث اعتمد جامع

م(، بينما في الدراسة الحالية جا ت جميع المواد المنشورة  2009التي تصدرها الجهة )مني أبو جامع، 
المتعلقة بظاهرة اختطاف األطفال لها مصادر محددة ومعروفة وتمثلت في شهود ال يان في الترتيف 

 األول.
فئة  و      ال  مسئولجاح  الترتيب  المصاح ة  نس ة    إجمالي من    لانيفي  المعلومات    ، %21مصادر 
مقابل الصحف الورقية التي بل ت   %23  المصدربل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذا  حيث  

استخدامها   اهتمام صحيفة  %18نسبة  في  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  عن    %28بنسبة    المصريون . 
 وفدمقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  %18التي جا ت بنسبة  مصر العربية  فة  صحي
  محمد الد للا   دراسةواتفقت هذه النتيجة مع  .%16عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة    %18بنسبة  
ي معالجات  لتزام بالخط السياسي للدولة واالعتماد على المصادر الرسمية هي السمة السائدة فمن أن اال

التي     روت فتحيا مع دراسة  ، واتفقت أيًض م(1998)محمد عبدهللا،  الصحف القومية للقضايا المختلفة
اعتمدت   التي  المصادر  قائمة  على  الرسمية  المصادر  فيها  قضايا    عليهاجا ت  في  القومية  الصحف 

 م(.1998)ثروت فتحي،في الترتيف الثاني حزبيةالمجتمع، تلتها الصحف ال
  ،%19مصادر المعلومات المصاح ة  نس ة    إجماليمن    لالثفي الترتيب ال  متخصصاح فئة  جو     
مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت   %24  المصدربل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  حيث  

استخدامها   الورقية  %17نسبة  الصحف  وتمثلت  بنسبة  في  .  التي جا ت  األهرام  عن    %24صحيفة 
ال بنسبة    وفد صحيفة  جا ت  اهتمام صحيفة    ،%23التي  في  اإللكترونية  الصحف    المصريون مقابل 
العربية  عن صحيفة    %18بنسبة   بنسبة  مصر  جا ت  األم%16التي  اعتماد   ر،  عن  يكشف  الذي 

المتعلقة  المعلومات  كافة  لتحليل  الفكر  من رجال  المتخصصين  على  المصرية  اإللكترونية  الصحف 
وأسباب االختطاف  بخلفيات    ها،بظاهرة  القار   ولتوعية  وأ راره    االختطافلتنويع مصادرها من جهة 

 أخرى. من جهة 
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حيث   ،%17مصادر المعلومات المصاح ة  نس ة  إجماليمن  رابعفي الترتيب ال  ارئ فئة  تجاحو    
مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة    %22  المصدربل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  

الورقية  %14خدامها  است الفي  . وتمثلت الصحف  بنسبة    وفد صحيفة  عن صحيفة    %24التي جا ت 
بنسبة   جا ت  التي  اهتمام صحيفة    ،%21األهرام  في  اإللكترونية  الصحف  بنسبة    المصريون مقابل 

 .%13التي جا ت بنسبة  مصر العربية عن صحيفة   16%
م تمرفئة    تجاحو      أو  ال  ندوة  الترتيب  المصاح ة    إجماليمن    خام  في  المعلومات  مصادر 

مقابل الصحف الورقية    % 6  المصدربل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذا  حيث    ،%6 نس ة  
بنسبة مصر العربية  . وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  %4التي بل ت نسبة استخدامها  

ة لتو يح  ئصحف اإللكترونية بهذه الفواهتمت ال  ،%5التي جا ت بنسبة    المصريون عن صحيفة    7%
للمواطنين فيها من مناقشات وحوارات وتقديمها  الندوات والمؤتمرات ونشر ما يجرى  داخل  يدور   ،ما 

 على التوالي.  %4صحيفة األهرام بنسبة  و  وفد صحيفة الفي  مقابل الصحف الورقية 
  ،%4مات المصاح ة  نس ة  مصادر المعلو   إجماليمن    سادسفي الترتيب ال مفكرول فئة   تجاحو     
مقابل الصحف الورقية التي بل ت   %5  المصدربل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذا  حيث  

استخدامها   صحيفة  %2نسبة  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  عن    %8بنسبة    المصريون . 
التي جا ت   وفد ال  صحيفةفي  الصحف الورقية  مقابل    ،%4التي جا ت بنسبة  مصر العربية  صحيفة  
 . %1عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة   %3بنسبة 

الترتيب  احصا يات  فئة    تجاحو      المصاح ة    إجماليمن    التاسع واألخيرفي  المعلومات  مصادر 
مقابل الصحف اإللكترونية    %4  المصدربل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  حيث    ،%3 نس ة  

  % 7. وتمثلت الصحف الورقية في صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة  %3ا  التي بل ت نسبة استخدامه
ال صحيفة  بنسبة  وفد  عن  جا ت  صحيفة    ،%3التي  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  مصر  مقابل 

 . %2التي جا ت بنسبة  المصريون عن صحيفة  %3بنسبة  العربية 
ة والبراهين المنطقية مما  ستناد إلى األدللإل  ف المصريةمدى مصداقية الصح  مما سب يتضح  و  

األ لتقديم  واحترامها  القار   بعقلية  الصحيفة  اهتمام  مدى  من  والخاصة  يزيد  والبراهين  أرقام  دلة 
 وتحصائيات المختطفين وعدد الجرائم المرتكبة في هذه الظاهرة. 

الدراسة، حيث جا ت       بين صحف  إحصائية  داللة  ذات  إلى وجود عالقة  الجدول  نتائج  أشارت 
كاقي )116.523)  2مة  داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي  العالقة  0.01(  وهذه   )

مقابل الصحف الورقية   %67.70  فنون ال  هي بل ت نسبة اهتمامها لهذ تلصالح الصحف اإللكترونية ال
 . %32.30التي بل ت نسبة استخدامها 
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 اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية يوضح أنواع الصور والرسوم المصاحبة لظاهرة  (5)  رقم جدول 

 الصحف 
 الصور والرسوم 

 الصحف الورقية 
 الجمالي 

 الصحف اللكترونية
 الجمالي 

ل  
مجا

اإل
عام 

ال
    

   
 2كا

اللة 
 الد

د و
ست

م
 

اللة 
 الد

جا 
ات

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام 

 الرتتيب  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

ور 
صةةة

  ال
ةةةوا

أن
 

لية 
الظ

ور 
لص

ا
 

 2 30 954 28 489 26 213 29 276 34 465 34 234 35 231 شخصية 

49
5.4

11
 

0
.0

1
ية  
ون

تر
لك

إل
ا

 

 1 31 975 33 571 31 245 35 326 31 404 37 257 22 147 موضوعية 

 3 19 597 16 288 20 165 13 123 22 309 19 133 27 176 خربية مستقلة 

ا
طية 

لةةخ
ر ا

صو
ل

 

 5 5 151 4 76 9 76 - - 6 75 5 32 66 43 صور يدوية 

 - - - - - - - - - - - - - - - رسوم ساخرة 

 - - - - - - - - - - - - - - - رسوم بيانية 

 - - - - - - - - - - - - - - - اخلرائط 

األشكال  
 4 14 416 19 327 14 112 23 215 7 89 5 32 8 57 التوضيحية

 -- 100 3093 100 1751 100 811 100 940 100 1342 100 688 100 654 الجمالي 

 5 6 189 27 131 9 77 6 54 4 58 6 43 2 15 موضوعات بدون صور

يفة 
وظ

ال
 

 3 18 595 33 478 31 244 25 234 9 117 9 63 8 54 تزينيه 

 2 33.5 1094 8 573 32 259 33 314 39 521 41 287 35 234 تفسيرية

 4 8 295 32 136 8 65 8 71 12 159 12 82 12 77 إيهاميه 

 1 34.5 1109 7 564 29 243 34 321 41 545 37 256 45 289 كروابط للموضوع 

 -- 100 3093 100 1751 100 811 100 940 100 1342 100 688 100 654 الجمالي 

يث
 ح

من
وال  

األل
 

 1 100 3093 100 1751 100 811 100 940 100 1342 100 688 100 654 ملول 

 - - - - - - - - - - - - - - - غير ملول 

 100 3093 100 1751 100 811 100 940 100 1342 100 688 100 654 الجمالي 
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جنبً  الصحفية  الصورة  نقل    ا تقف  في  العناوين  أو  المتن  حروف  سوا   الحروف،  مع  جنف  إلى 
القرا ، فالصورة بال شك تسهم بشكل فعال في   إلى  الرسالة اإلعالمية من خالل صفحات الصحيفة 

على   أفضل  بطريقة  المضمون  إذا  أتوصيل  وجأل،  عن    أحسنتم  المعبرة  الجيدة  الصورة  اختيار 
 .وال تكرر ما بداخل النص  إليألالمضمون، والتي تضيف 

الصورة الى المادة موضو  التحليي من زيادة  لما ت يفه    والصورة تغنى ان ألف كلمة ونظراً 
أنوا  الصور والرسوم المصاح ة  5في ال  اح والتأكيد والمصداقية تكشف  يانات جدول   ( ان 

والشك أن أهم وسيلة لتحسين ،  في الصحف الورقية اللكترونية  لظاهرة اختطاف األطفاللم امين  
أكبر، فالصور يمكن أن تجذب القرا     فاعليةبشكل الصحف ومحتواها هي استخدام الصور والرسوم  

إلى الصحيفة وتساعد في دعم موقف الصحيفة في المنافسة مع التليفزيون ووسائل اإلعالم األخرى،  
متون   إلى  تجذبهم  حيث  القار   إلى  المعلومات  توصيل  طريقها  عن  يمكن  الجيدة  الصور  أن  كما 

 .م(1999) شريف اللبان، ات القصص الخبرية التي تحتوي على المزيد من المعلوم
،  %31أنوا  الصور والرسوم  نس ة    إجماليجاحت الصور الموضوعية في الترتيب األول من       
مقابل الصحف الورقية التي بل ت    %33  الصور  هبل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذ حيث  

استخدامها   اهتمام صحيفة  %31نسبة  اإللكترونية في  الصحف  وتمثلت  العربية  .    % 35بنسبة  مصر 
أهمية هذا النو  من الصور التي    علىذلك  د  ويؤك،  %31التي جا ت بنسبة    المصريون عن صحيفة  

لدور المدخل البصري، كما أنها تعبر عن الحدث   الها دور في تثبيت المعلومات في ذاكرة القار  تبعً 
ا يفهم ما يريد الحدث إخباره  ومن خالله  ،فالمتصفح يتعرض لقرا ة الصور قبل الخبر   بشكل رئيس

من قبل صحف   ان الصور المو وعية هي الصور األفضل في استخدامها إلكترونيً إبأل، ويمكن القول 
عن صحيفة األهرام التي    %37بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  الدراسة

حيفة لما تبرزه من تفاصيل عديدة  وتعد الصور المو وعية أكثر أهمية في الص،  %22جا ت بنسبة  
، حيث دراسة محمد محمود الد الفتاححول المو وعات التي تصاحبها، واختلفت هذه النتيجة مع  

بنسبة   الورقية  للصحف  الثاني  الترتيف  في  المو وعية  الصور  محمود   %24.8جا ت  )محمد 
لدي    العاليةلمصداقية  ، كما تعبر عما ال يستطيع المحرر وصفأل بدقة وتعطي المو و  ام(2005،

المعلومة مصدر  أو  الصحيفة  محرر  يقولأل  ما  صدق  على  دليل  خير  فهي  الطرابيشي    القار   )مها 
 . م(2001،

ال     الصور  ال  شخصيةجاحت  الترتيب  والرسوم  نس ة    إجماليمن    لانيفي  الصور    ،%30أنوا  
ف اإللكترونية التي بل ت  مقابل الصح  %34  الصور   هبل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ حيث  

بنسبة  %28نسبة استخدامها   التي جا ت فيها صحيفة األهرام  الورقية  عن    %35. وتمثلت الصحف 
مصر العربية  مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%34التي جا ت بنسبة  وفد  صحيفة ال
صحيفة    %29بنسبة   بنسبة    المصريون عن  جا ت  ال،  %26التي  الصورة  محور  وتمثل  شخصية 
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محور المو و  مما يجعلها أكثر حيوية وحركة   هاالمو و  ألنها تروي تفاصيل الشخصية ومالمح
المصاحبة   الصور  مثل  الدراسة  مو وعات  طبيعة  مع  ذلك  ويتواف   القار ،  انتباه  لألطفال  لجذب 

و  والجناة  والمسئولين  المو وعات المخطوفين  حولهم  تدور  النتيجةالذين  هذه  واختلفت  دراسة  مع    ، 
إلهامي بنسبة    جيهال  األول  الترتيف  الشخصية  الصور  احتلت  إلهامي  %92.57حيث  )جيهان 

 . م(2000،
ا    الصور  المست لةجاحت  ال  لخلرية  الترتيب  والرسوم  نس ة    إجماليمن    لالثفي  الصور  أنوا  
رونية التي  مقابل الصحف اإللكت %22 الصور هبل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ حيث  ،19%

  % 27. وتمثلت الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  % 16بل ت نسبة استخدامها  
( باهتمام الصحف  3وتتف  هذه النتيجة مع الجدول رقم )  ،%19التي جا ت بنسبة  وفد  عن صحيفة ال

تهتم باألخبار والصور  المصرية الورقية باألخبار بما يتف  مع سياستها التحريرية كجريدة قومية يومية  
عن    %20بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،اإلخبارية في المقام األول

ن الصور الخبرية تضفي  بأ، ويمكن تفسير هذه النتيجة %13التي جا ت بنسبة مصر العربية  صحيفة  
أو بدون كلمات على اإلطالق    تأكيدا على مضمون الخبر، فهي تعبر عن وقائع الحدث بكلمات قليلة

نها تساوي الخبر المنشور من حيث إقنا  القار  بل تفوقأل في بع  األحيان، حيث  إ وبصفة عامة ف
  .نها تعطي تكملة للخبر وال تجعلأل يستفسر عن صحة ما ورد من معلومات في الخبرإ

،  % 14الرسوم  نس ة  أنوا  الصور و   إجماليمن    رابعفي الترتيب ال  األشالال التوضيحيةجاحت      
مقابل الصحف الورقية التي بل ت    %19  الصور  هبل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذ حيث  

عن    %23بنسبة  مصر العربية  . وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  %7نسبة استخدامها  
يها صحيفة األهرام مقابل الصحف الورقية التي جا ت ف،  %14التي جا ت بنسبة    المصريون صحيفة  
، ويتضح من ذلك أن األشكال التو يحية كان  %5التي جا ت بنسبة    وفد عن صحيفة ال  %8بنسبة  

د لبع  الكلمات وجعلها املها دور مهم في تو يح األمور والقضايا ال امضة، من خالل التحرك الج
ر من الصور الظلية ة ويساليناطقة إلى حد كبير بالمعني المقصود، ونقل المضمون بشكل أكثر فع

 خر لم تنقلأل الصور والكلمات.  والكلمات، أو عندما يضيف استخدامها بعدًا 
كروابط وتكشف  يانات الجدول أ  ًا ان أنوا  الصور من حيث الوظيفة حيث جاحت الصور     

 الصور  هبل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ حيث    ،%34ة  في الترتيب األول  نس   للموضو 
استخدامها    41% نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  التي %7مقابل  الورقية  الصحف  وتمثلت   .

مقابل الصحف   ،%37التي جا ت بنسبة  وفد  عن صحيفة ال  %45جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
التي جا ت بنسبة    المصريون عن صحيفة    %34بنسبة  مصر العربية  اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

النتيجة مع    ، واتفقت 29% الوسائط    دراسة شيام ساندرهذه  تأثير  التعرف على مدي  التي استهدفت 
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نترنت، وهل يؤدي استخدام الصورة المتعددة في مقدار تعلم األفراد من مواقع األخبار على شبكة اإل
  ،القار على    اجيدً   ايجابي لدي القرا  وتوصلت الدراسة إلى أن الصورة تعطي تأثيرً إ إلى خل  انطبا   
وبوجأل عام إن استخدام الصورة يقلل من التأثير السلبي  ،  عن المضمون ا  إيجابيً   اويخل  لديأل انطباعً 
 .((Shyam sunder,2000 لوجود الصوت 

عن أنوا  الصور من حيث اللون حيث جا ت الصور الملونة في    ًضاوتكشف بيانات الجدول أي    
 الورقية.للصحف اإللكترونية و  % 100الترتيف األول بنسبة 

أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الدراسة، حيث جا ت و      
كا )495.411)  2قيمة  داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي  العالقة  0.01(  وهذه   )

رقية  مقابل الصحف الو   %56.61  لصورا  هي بل ت نسبة اهتمامها لهذ تلصالح الصحف اإللكترونية ال
استخدامها   نسبة  بل ت  في  ،  %43.39التي  الصحف  اتجاهات  اختالف  عن  النتائج  هذه  وتكشف 

حيث   المختلفة،  بأشكالها  الصور  على  اعتمادها  ومدي  الدراسة  مو و   لمضمون  ومعالجتها  تناولها 
فكار والمضامين  التي يمكنها توصيل األ  ،جا  تركيز الصحف على الصور المو وعية والشخصية

األأوجرأة    وفاعلية  بسرعة استخدام  مجرد  من  الصحفية  األخرى شكال  كبر  الصور  . من 
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 ( 6)  رقم جدول 
 يوضح العناوين المقدمة لظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية 

 الصحف                
 

 العناوين 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال 

ل  
مجا

اإل
عام

ال
 2كا 

ستو 
م

  ى
اللة 

الد
 

اللة
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام 

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ث  
 حي

من
حة 

ملسا
ا

 

 3 13 216 11 124 3 15 17 109 18 92 9 25 28 67 عـريض 

40
9.1

85
 

0.0
1

ونية  
كرت

اإلل
 

 1 63 1031 62 686 63 288 62 398 65 345 66 189 65 156 ممــتد 
 2 24 385 27 295 34 159 21 136 17 90 25 72 7 18 عمودي 

 --- 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 % 100 241 اإلمجال 

يفة
لوظ

ث ا
 حي

من
 

 1 24 385 27 295 34 159 21 136 17 90 25 72 7 18 اثبتة

غية 
متــ

 

 5 13 216 11 124 3 15 17 109 18 92 9 25 28 67 رئيسي 
 2 23 368 24 257 27 123 21 134 21 111 19 57 23 54 متهيدي 
 4 18 286 19 214 7 31 28 183 14 72 13 38 14 34 فرعي
 3 22 377 19 215 29 134 13 81 30 162 33 94 28 68 جممعة 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 اإلمجال 
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" 

 

 

من المفترض أن ينعكس العنوان على الشخصية اإلخراجية للصحيفة التي تتحدد بصفة أساس من      
في استخدام كل عنصر من العناصر التيبو رافية المختلفة، ومدي -صحيفة  ة أي -خالل أسلوب الصحيفة  

ة للصحيفة. ولقد أدي زيادة عدد الصحف في اعتمادها على كل عنصر منها بما يتف  والسياسة التحريري
السال الدور  الضو  على  إلقا   إلى  وتنوعها  األخيرة  العناوين في خل  شخصية  منوات  بأل  تقوم  الذي  هم 

 . األخرى مميزة للصحيفة عما سواها من الصحف 
ر   العناوين وسيلة لجذب عين القا   د حيث تع   والعنوان عنصر البد من توافره لكل مو و  صحفي    

بتفاصيلأل، وينظم أيًض  ا عملية القرا ة ويلخص األنبا  والمو وعات، للمو و  وتحفزه لقرا ة المو و  
 ويعمل على إ را  القار  بعد أن يشترى الصحيفة على قرا ة المو و .

جدول الخاص 6    وتكشف  يانات  الصحفي  الم مول  ارض  في  المستخدمة  العناوين  ان   )
ا  لظاهرة اختطاف األطفال المساحةفي  الورقية واللكترونية من حيث  المصرية  وتتملي في    ،لصحف 

الترتيب األول  نس ة   التي تحتي  الممتدة  اللاني    ،%63العناوين  الترتيب  العمود ة في  العناوين  تلتها 
   .%13 نس ة واألخير  ،   العناوين العري ة في الترتيب اللالث ،%24 نس ة 
ا  الصفحات، فهو يسهم في تكوين صفحة تعمل على جذب شك أن العنوان عنصر مهم في بن   وال

عين القار ، ور م أن إخراج صفحات الصحيفة يسهم في تحقيقأل العديد من العناصر، فإن العنوان يمثل 
 أهمية خاصة في تكوين شكل الصفحة.

األول  نس ة       الترتيب  في  الممتدة  العناوين  حيث  %71.09جاحت  نسبة  ،  الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  استخدامها    %65  العناوين  هاهتمامها  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت %62مقابل   .

الورقية   الفي  الصحف  بنسبة    وفد صحيفة  جا ت  بنسبة    %66التي  جا ت  التي  األهرام  صحيفة  عن 
مصر العربية  عن صحيفة    %63بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،65%
أن الصحف استخدمت العناوين    دراسة أسما حسين، وتختلف هذه النتيجة مع  %62لتي جا ت بنسبة  ا

 م(. 2001المثيرة وتجاوزت المبال ة والتهويل في مو وعات جرائم األطفال )أسما حسين ، 
بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  %24 نس ة    لانيفي الترتيب ال  عمود ة جاحت العناوين ال   
بهذ اهتمام استخدامها    %27  العناوين  هها  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت %17مقابل   .

صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  صحيفة    % 34بنسبة    المصريون الصحف  العربية  عن  التي  مصر 
عن صحيفة    %25بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  %21جا ت بنسبة  

حيث   دراسة هند أحمد  دوي   إليألهذه النتيجة مع ما توصلت    ختلفوت.  %7بنسبة    األهرام التي جا ت 
 . م(2000)هند بدوي،  %20.2جا  العنوان العمودي في الترتيف الثالث بنسبة  

ال     العناوين  ال  عري ةجاحت  الترتيب  حيث  %13ة   نس    لالثفي  نسبة  ،  الورقية  الصحف  بل ت 
. وتمثلت %11لصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها  مقابل ا  %18  العناوين  هاهتمامها بهذ 

، وتتف  هذه النتيجة مع الدراسات السابقة %28الصحف الورقية في صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة  
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  وفدصحيفة ال ، عن%38.6حيث جا  العنوان الرئيسي من أهم عناصر اإلبراز بصحيفة األهرام بنسبة 
  % 17بنسبة  مصر العربية  صحيفة    وتمثلت في  ،ل الصحف اإللكترونيةمقاب  ،%9التي جا ت بنسبة  
 . %3التي جا ت بنسبة  المصريون عن صحيفة 

)و  رقم  الجدول  بيانات  الوظيفة6تكشف  حيث  من  المستخدمة  العناوين  عن  العنوان    (  جا   إذ 
بنسبة   األول  الترتيف  في  بنو   ،%24الثابت  الثاني  الترتيف  في  التمهيدي  العنوان  تاله  و   ،%23سبة  تاله 

 ، %18تاله العناوين الفرعية في الترتيف الرابع بنسبة  و   ،%22العنوان المجمعة في الترتيف الثالث بنسبة  
   .%13في الترتيف الخامس واألخير بنسبة   ةثم العناوين الرئيس

أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الدراسة، حيث جا ت قيمة  و   
)   (409.185)  2كا داللة  إحصائية عند مستوي  داللة  ذات  قيمة  لصالح  0.01وهي  العالقة  وهذه   )

ال اإللكترونية  لهذ تالصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي    %67.70  لصورا  هي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30بل ت نسبة استخدامها 
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 ( 7)  رقم جدول 

 اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية يوضح الحدود والفواصل للمعلومات المقدمة لظاهرة

 الصحف               
 احلدود 

 والفواصل  

 الصحف الورقية  
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام  اإلمجال 

 2كا

ستو 
م

 ى
اللة 

الد
 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام 

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صل
فوا

 
الية 

مج
 

 2 25 1622 31 1105 28 462 34 643 18 517 19 276 18 241 العناوين 

12
90

.52
7

 

0.0
1

ونية  
كرت

اإلل
 

 8 3 187 4 151 5 86 4 65 1 36 2 23 1 13 اخللفيات 
 1 28 1767 36 1265 37 622 34 643 18 502 19 289 16 213 الصور والرسوم 

ل ت
صــــ

فوا
مية

نظي
 

وط
خلط

ا
 

 3 14 878 11 388 9 154 12 234 17 490 17 245 18 245 رأسي
 4 10 645 7 257 8 134 7 123 14 388 12 154 17 234 أفقي

 6 6 385 8 295 9 159 8 136 4 90 5 72 1 18 اإلطارات 

ول
جلدا

ا
 

 7 5 332 1 46 2 32 1 14 11 286 9 143 11 143 رأسي
 5 9 550 2 62 3 44 1 18 17 488 18 254 17 234 أفقي

 100 6366 100 3569 100 1693 100 1876 100 2797 100 1456 100 1341 اإلمجال 
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يجمع كثيرون على أن الصحيفة من الناحية الشكلية البنائية تتكون من عدة عناصر مقرو ة تشترك  
للصحي البنائي  التيبو رافي  الهيكل  تشكيل  في  ويطل   جميعها  التيبو رافية    عليهافة،  العناصر 

من مفهوم العملية اإلخراجية    اوالجرافيكية، وبعد استخدام هذه العناصر على صفحات الصحيفة جز ً 
الفنية المختلفة    األساليف والتي تمتد بوصفها مفهومًا لتشمل إلى جانف تيبو رافية الصحيفة    ،للصحيفة

 ملية طباعة الصحيفة بفنونها وأشكالها المتعددة. لتصميم صفحات الصحيفة، هذا فضاًل عن ع
ر          الجدول  اختطاف  7تكشف  يانات  لظاهرة  الم دمة  للمعلومات  والفواهي  الحدود  ان   )

األطفال في الصحف المصرية الورقية واللكترونية، جاحت الصور والرسوم في الترتيب األول  نس ة  
ا   ،28% نسبة  اإللكترونية  الصحف  بل ت  والرسوم  حيث  الصور  بهذه  الصحف    %36هتمامها  مقابل 

. وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة المصريون  %18الورقية التي بل ت نسبة استخدامها  
بنسبة    %37بنسبة   التي جا ت  العربية  المصورة دورً   %34عن صحيفة مصر  المواد  ،  ابارزً   اوتلعف 

والس بالثقل  يتميز  تيبو رافي  عنصر  متفاوتة  –واد  فألنها  أركان    –بدرجات  تثبيت  على  تعمل  فإنها 
وفقً  العين  حركة  وتوجيأل  القار ،  انتباه  وجذب  والمو وعات   االصفحة  األخبار  طبيعة  تتطلبأل  لما 

من   –مع العناوين   –، وكذلك فإنها تضفي على الصفحة حيوية، وحركة بما تقوم بأل  عليهاالمنشورة  
، مقابل  م(1998)سعيد النجار،  لمتن، وما تضفيأل من رتابة وجمود كسر حدة السطور الرمادية الباهتة ل

عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة    % 19الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة الوفد بنسبة  
. حيث تلعف الصور في عملية اإلخراج الصحفي دورًا بارزًا ألنها عنصر جرافيكي يتميز بالثقل 16%

تست  بدرجات مختلفة  العينوالسواد  وتوجيأل حركة  القار   انتباه  الصفحة وجذب  أركان  تثبيت    ،  ل في 
 م(. 2001)صالح، وفقًا لما تطلبأل طبيعة األخبار والمو وعات المنشورة

حيث بل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها   ،%25جاحت العناوين في الترتيب اللاني  نس ة      
العناوين   ال  %31بهذه  الورقية  الصحف  استخدامها  مقابل  نسبة  بل ت  الصحف  %18تي  وتمثلت   .

عن صحيفة المصريون التي جا ت بنسبة    %34اإللكترونية في اهتمام صحيفة مصر العربية بنسبة  
عن صحيفة األهرام التي    %19مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة الوفد بنسبة    ،28%

حيث اتسمت العناوين بالسهولة    ؛سعيد  دالجوا  الددراسة  ، واتفقت هذه الدراسة مع  %18جا ت بنسبة  
، كما  م(2003سعيد،  د )عبد الجوا  وعدم تعدد أسطرها تحقيقًا لمبدأ االختصار والو ول في المحتوي 

 جا ت هذه العناوين بحيث يمكن قرا تها كاملة دون تحريك الشاشة في أي اتجاه.
اللالث  نس ة        الترتيب  في  الرأسية  الخطوط  نسبة    ،%14جاحت  الورقية  الصحف  بل ت  حيث 

. وتمثلت %11مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %17اهتمامها بهذه الخطوط  
عن صحيفة الوفد التي جا ت بنسبة    % 18الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
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ب  ،17% العربية  مصر  صحيفة  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  صحيفة    % 12نسبة  مقابل  عن 
 .%9المصريون التي جا ت بنسبة 

حيث بل ت الصحف اإللكترونية نسبة    ،%3جاحت الخلفيات في الترتيب اللامن واألخير  نس ة       
. وتمثلت الصحف  %1مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها  %4اهتمامها بهذه الخلفيات 

المصري اهتمام صحيفة  بنسبة  اإللكترونية في  بنسبة    %5ون  التي جا ت  العربية  عن صحيفة مصر 
بنسبة    ،4% الوفد  صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  التي    %2مقابل  األهرام  صحيفة  عن 

بنسبة   التباين بين األلوان في خل  كيانات منفصلة على    ،%1جا ت  فيست ل المخرج في الصحيفة 
ت يالصفحة، مست اًل  القار  ألي  تمييز عين  يمثل    الت ير  الصفحة، وهذا  األلوان على  ر يحدث في 

بالنسبة للقار  نقطة توقف يعقبها إدراك عقلي بأن المو و  الذي يطالعأل قد انتهي وثمة مو و  أخر  
 بدأ. قد 
الدراسة، حيث جا ت       بين صحف  إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  الجدول  نتائج  وأشارت 

كا قيم1290.527)  2قيمة  وهي   )( داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  العالقة 0.01ة  وهذه   )
مقابل الصحف الورقية    %56.06لصالح الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة اهتمامها لهذه الصور  

 . %43.94التي بل ت نسبة استخدامها 
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 (  8)  رقم جدول 
 رية الورقية واإللكترونية يوضح اللغة المستخدمة لتقديم ظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المص

الصحف                   
 

 اللغة 
املستخدمة   

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام  اإلمجال 

2كا
 

اللة 
الد

وى 
مست

 

اللة 
الد

جتاه 
 ا

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
بية الفصحى اللغة العر   94 39 69 24,1 163 31 130 20,2 50 10,8 180 16 343 21 3 

1
7

7
,3

9
 

0
.0

1
 

ية
ون

تر
لك

إل
 ا

 1 38 626 38 421 33,8 156 41,2 265 39 205 33,9 97 44,8 108 اللغة الفصحى املبسطة
 2 33 542 39 437 50,4 233 31,7 204 19 105 26,9 77 11,6 28 اللهجة العامية 

مستوي لغوي أكثر من   11 4,6 43 15 54 11 44 6,8 23 5 67 7 121 8 4 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 

http://www.epra.org.eg/
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

جيل إلى  جيل  من  الثقافة  ونقل  للتخاطف  وسيلة  مجرد  ليست  الل ة  أفكارنا    ،إن  يختزن  وعا   وليست 
إن  بل  فحسف،  ورسائلنا  ومعتقداتنا  داخلنومشاعرنا  في  شي   أنها  على  الل ة  مع  نتعامل  )عبدالقادر  نا  ا 

وتعرف الل ة اإلعالمية بأنها الل ة التي يفهمها أكبر عدد من الجمهور باختالف أذواقهم   م(2000الشيخ،
والو ول بالبساطة  وتمتاز  وثقافاتهم،  األسلوب   ،وبيئاتهم  في  ال رابة  عن  القومية   وتنأي  )المجالس 

الل ة الفصحى   :في  الحاليةقد تمثلت المستويات الل وية المستخدمة في الدراسة  ، و م(1995المتخصصة، 
 . أكثر من مستوي ل وي ، الل ة العربية الفصحى، اللهجة العامية ،المبسطة
في الصحف    ظاهرة اختطاف األطفال( ان اللغة المستخدمة لت د    8تكشف  يانات الجدول ر          

الورقية وال  اللغة  لكترونيالمصرية  األول  نس ة    الفصحىة، جاحت  الترتيب  في  حيث   ،%38الم سطة 
بهذ  اهتمامها  نسبة  الورقية  الصحف  نسبة    %39  الل ة  هبل ت  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 

عن صحيفة    %44.8. وتمثلت الصحف الورقية في صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة  %38استخدامها  
بنسبة    وفد ال جا ت  صحيفة    ،%33.9التي  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  العربية  مقابل  بنسبة  مصر 

صحيفة    % 41.2 بنسبة    المصريون عن  جا ت  التأثير  ،  %33.8التي  انتشار  أجل  من  ذلك  ويرجع 
وهذه   باختطاف األطفالوسهولة إقناعهم بمضمون ما ينشر من مو وعات خاصة    القار  اإلعالمي على  
 . المضمون حيث يسهل فهم واستيعاب الل ة المقدم بها  قرا  لل مالئمةالل ة هي أكثر 

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها  حيث    ،% 33 نس ة    لانيفي الترتيب ال  العاميةجاحت اللغة     
. وتمثلت الصحف اإللكترونية  %19مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %39الل ة    هبهذ 

اهتمام صحيفة   العربية  عن صحيفة    %50.4بنسبة    المصريون في  بنسبة  مصر  جا ت  ،  %31.7التي 
مو وعات صح  تتناول  التي  الصحفية  واألعمدة  المقاالت  كتاب  معظم  أن  إلى  ذلك  تستخدم  فويرجع  ية 

هذه  قرا   لمعظم  والمصطلحات  المفاهيم  هذه  وإليضال  المفاهيم  اختالف  عقبة  إلزالة  العامي  األسلوب 
نتيجةالصحف. ومن هنا يمكن استخ الدراسة    ،الص  المبسط على صحف  الل وي  المستوي  وهي سيطرة 

نترنت، بشكل مبسط وبدون تعقيد مع عدم االلتزام بقواعد  اإللكترونية، وهي ل ة تواصل مع المتصفحين لإل
عن صحيفة األهرام التي    %26.9بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  اإلعراب 

 . %11.6جا ت بنسبة 
اللغة      ال  العربية الفصحىجاحت  الترتيب  الورقية نسبة  حيث    ،%21 نس ة    لالثفي  بل ت الصحف 

. وتمثلت الصحف  %16مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %31  الل ة  هاهتمامها بهذ 
مقابل    ،%24.1نسبة  التي جا ت ب  وفد عن صحيفة ال  %39الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
التي جا ت    المصريون عن صحيفة    %20.2بنسبة  مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

ويرجع ذلك إلى أن صحف الدراسة تميل إلى االلتزام في مخاطبة الجماهير بشكل أكثر  ،  %10.8بنسبة  
 رسمية.
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واألخير  جاحت      الرابع  في  لغوي  مستوي  من  نسبة  يث  ح  ،%8 نس ة  أكلر  الورقية  الصحف  بل ت 
. وتمثلت الصحف %7مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %11  الل ة  هاهتمامها بهذ 

مقابل    ،%4.6عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة    %15بنسبة    وفد الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال
التي جا ت    المصريون عن صحيفة    %6.8بة  بنسمصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

المستوي  ،  %5بنسبة   تباين  إلى  ذلك  لقرا     التعليمي ويرجع  جا  حرص هذه   من هنا و   الصحف،والثقافي 
 ل وي. الصحف على استخدام أكثر من مستوي 

حيث جا ت قيمة    الدراسة،وأشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف       
( وهذه العالقة لصالح الصحف  0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) 177,39)2كا

الصور   لهذه  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي  نسبة    %67.70اإللكترونية  بل ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30استخدامها 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

 
 

 ( 9)  رقم جدول 
 طفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونيةيوضح أسلوب صياغة المادة الصحفية لظاهرة اختطاف األ  

 الصحف            
 

 أسلوب  
 صياغة املادة 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام  اإلمجال 

اللة  2كا
الد

وى 
ست

م
اللة  

الد
جتاه 

ع وا
نو

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام 

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 2 35 573 35 395 35 164 35 231 33 178 31 90 33 88 هياغة  اتية 

2
.0

9
1

 

0
.5

5
4

لة 
دا

ر 
غي

 

 1 65 1059 65 710 65 298 65 412 66 349 69 196 64 153 هياغة موضوعية 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 
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الجدول     الصحفية  9ر      تكشف  يانات  المادة  اختطاف األطفال( أسلوب هياغة  في    لظاهرة 
الصحف المصرية الورقية واللكترونية، حيث جاحت الصياغة الموضوعية في الترتيب األول  نس ة  

مقابل الصحف اإللكترونية التي    %66  الل ة  ه بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ حيث    ،65%
استخدامها   نسبة  التحليلية    ،%65بل ت  والمقاالت  الصحفية  واألحاديث  بالتحقيقات  الهتمامها  وذلك 
 أكثر. على صفحة كاملة أو  هاوعرض هذه المواد ونشر  ظاهرة االختطاف،والشرل والتفسير لمضمون 

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  حيث    ،%35 نس ة    لانيفي الترتيب ال  ذاتية جاحت الصياغة ال    
. وذلك الهتمامها  % 33مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    % 35  ةالل   هاهتمامها بهذ 

 .الوافيباألخبار البسيطة دون الشرل والتفسير 
حيث جا ت  الدراسة،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف عدم أشارت نتائج الجدول إلى و 

 (..5540داللة ) ذات داللة إحصائية عند مستوي ليست ( وهي قيمة 091.2) 2قيمة كا

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

 
 (  10)  رقم جدول 

 يوضح أسلوب تقديم المعلومات لظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية 

 الصحف        
 أسلوب  

 تقدمي املعلومات 

 الصحف الورقية 
 الجمالي 

 الصحف اللكترونية
 الجمالي 

ي  
مال

لج
ا

عام 
ال

اللة  2كا  
الد

وى 
مست

 

اللة
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية الوفد  ألهرام ا

 الترتيب  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
 1 53 860 51 565 58 267 46 298 56 295 62 177 49 118 مباشر

4
0

.
7

4
 

0
.0

1
 

ا
ية 

ون
تر

لك
إل

 

 2 38 613 38 423 29 137 45 286 36 190 33 94 39 96 غي مباشر  
 3 9 159 11 117  13 58 9 59 8 42 5 15 12 27 غي واضح

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 
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الجدول ر     المعلومات  10تكشف  يانات  ت د    في الصحف    ظاهرة اختطاف األطفال( ان أسلوب 
األول  نس ة   الترتيب  في  الم اشر  األسلوب  جاح  حيث  واللكترونية،  الورقية  حيث    ، %53المصرية 

مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة    ،%56ا األسلوب  بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ 
ال%51استخدامها   فيها صحيفة  جا ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  عن صحيفة    %62بنسبة    وفد . 

  % 58بنسبة    ون المصريمقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%49األهرام التي جا ت بنسبة  
 .%46التي جا ت بنسبة مصر العربية عن صحيفة 

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  %38 نس ة    لانيالم اشر في الترتيب الغير  جاح األسلوب      
. وتمثلت الصحف  %36مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها  % 38ا األسلوب اهتمامها بهذ 

اهتمام ص في  العربية  حيفة  اإللكترونية  بنسبة    المصريون عن صحيفة    %45بنسبة  مصر  جا ت  التي 
بنسبة  ،  29% األهرام  فيها صحيفة  جا ت  التي  الورقية  الصحف  ال  %39مقابل  التي   وفد عن صحيفة 

 . %33جا ت بنسبة 
بل ت الصحف اإللكترونية  ، حيث %3 نس ة  لالث واألخيرفي الترتيب ال غير الواضحجاح األسلوب     
بهذ نسبة   األسلوب  اهتمامها  استخدامها    %11ا  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت %8مقابل   .

التي جا ت مصر العربية  عن صحيفة    %13بنسبة    المصريون الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  
التي   وفد عن صحيفة ال  %12مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  ،  %9بنسبة  
بنسبة  ج بين صحف  . و %5ا ت  داللة إحصائية  ذات  إلى وجود عالقة  الجدول  نتائج   الدراسة،أشارت 

( وهذه العالقة  0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )40.74)2حيث جا ت قيمة كا
ال اإللكترونية  الصحف  لهذ تلصالح  اهتمامها  نسبة  بل ت  الورقي  %67.70  لصورا  هي  الصحف  ة  مقابل 
 . %32.30التي بل ت نسبة استخدامها 

 ومن الم شرات الساب ة يت ح اآلتي:* 
بنسبة    - وذلك  المعلومات  تقديم  أسلوب  في  األول  الترتيف  في  اإللكترونية  المصرية  الصحف  جا ت 

   .%32.30تلتها الصحف المصرية الورقية في الترتيف الثاني بنسبة   ،67.70%
ال  - المصرية  المباشرة  ب  ورقيةتميزت الصحف  المعلومات  وتفوقت على    لظاهرة اختطاف األطفالتقديم 

اال المصرية  المعلومات  ير  لكترونية  الصحف  بتقديم  تميزت  لظاهرة  وا حة  ال ير  و مباشرة  الالتي 
 . اختطاف األطفال

 
 

http://www.epra.org.eg/
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

 
 

 (  11)  رقم جدول 
 لكترونية يوضح نوع المعالجة لقضايا لظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإل

      
 الصحف 

 
 نوع املعاجلة 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال 

ل  
مجا

اإل
عام

ال
 

     
    

 2كا

اللة 
الد

وى 
مست

 

اللة
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 2 39 630 39 429 39 184 38 245 38 201 31 89 46 112 مفسرة

1
9

.
9
9

 

0
.0

1
ونية 

كرت
اإلل

 

 3 9 148 8 96 6 29 10 67 9 52 12 34 8 18 متحيزة

 1 52 854 53 580 55 249 52 331 53 274 57 163 46 111 جمردة

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 
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ر     الجدول  المعالجة  11تكشف  يانات  نو   األطفال( ان  اختطاف  المصرية   لظاهرة  الصحف  في 
الم المعالجة  جاحت  حيث  واللكترونية،  األول  نس ة    جردة الورقية  الترتيب  بل ت حيث    ،%53في 

 على التوالي.   %53ه المعالجة بهذ   انسبة اهتمامهوالورقية الصحف اإللكترونية 
بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  حيث    ،%39 نس ة    لانيلفي الترتيب ا  فسرةجاحت المعالجة المو      

بهذ  المعالجة  اهتمامها  استخدامها    %39ه  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %38مقابل   .
التي جا ت مصر العربية  عن صحيفة    %39بنسبة    المصريون الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

التي جا ،  %38بنسبة   الورقية  الصحف  بنسبة  مقابل  فيها صحيفة األهرام  ال  %46ت   وفد عن صحيفة 
 . %31التي جا ت بنسبة  

بل ت الصحف الورقية  حيث    ،%9 نس ة    لالث واألخيرفي الترتيب ال  تحيزةحيث جاحت المعالجة الم    
. وتمثلت %8مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %9ه المعالجة  نسبة اهتمامها بهذ 

 ، %8عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة   %12بنسبة    وفد ورقية التي جا ت فيها صحيفة الالصحف ال
التي    المصريون عن صحيفة    %10بنسبة  مصر العربية  مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

 . %6جا ت بنسبة 
جا ت قيمة    حيث   الدراسة،أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف  و    
( وهذه العالقة لصالح الصحف 0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )19.99)2كا

ال لهذ تاإللكترونية  اهتمامها  نسبة  بل ت  نسبة    %67.70  لصورا  هي  بل ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30استخدامها 
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 (  12)  رقم جدول 
 طفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية يوضح اتجاه الصحيفة لظاهرة اختطاف األ 

 الصحف 
 

اجتاه 
 املعاجلة 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام  اإلمجال 

اللة  2كا
الد

وى 
ست

م
 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 
 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 4 8 133 7 77 7 34 7 43 13 56 11 23 15 33 مـؤيد 
1

2
6

.4
5

1
 

0
.0

1
ية 
ون

تر
لك

إل
ا

 

 2 34 530 32 356 29 133 35 223 39 174 26 53 50 121 حمايـد 

 1 47 714 47 527 42 196 51 331 42 187 56 113 30 74 معــارض 

غي 
 3 11 170 14 145 22 99 7 46 6 25 6 12 5 13 واضح 

 100 1547 100 1105 100 462 100 643 100 442 100 201 100 241 اإلمجال 
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ر     الجدول  الصحيفة  12تكشف  يانات  اتجا   ان  األطفال(  اختطاف  الصحف   لظاهرة  في 
كال هو السا د  ين مواد   معارضتجا  الأل اال إلى  المصرية الورقية واللكترونية، فأشارت النتا ج  

ا بم امين   ا ا  الخاهة  الجاريةالرأي  األول  نس ة    ؛ألحداأل  الترتيب  الم يد  االتجا   احتي  حيث 
واضح في الترتيب  التجا  غير  تال  اال   ،%34 نس ة  تجا  المحايد في الترتيب اللاني  ، تال  اال 47%

   .%8في الترتيب الرابع واألخير  نس ة   يدتجا  الم   اال  ،%11اللالث  نس ة 
بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  %47تيب األول  نس ة  في التر   عارضتجا  المجاح اال       

بهذ  االتجاه  اهتمامها  استخدامها    %47ا  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت %42مقابل   .
التي جا ت   المصريون عن صحيفة   %51بنسبة مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة 

عن صحيفة األهرام    %56بنسبة    وفد جا ت فيها صحيفة المقابل الصحف الورقية التي  ،  %42بنسبة  
 . %30التي جا ت بنسبة  

اال       المجاح  ال  حايدتجا   الترتيب  حيث  %34 نس ة    لانيفي  نسبة  ،  الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  االتجاه  اهتمامها  استخدامها    % 39ا  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت %32مقابل   .

التي جا ت بنسبة    وفدعن صحيفة ال  %50ي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  الصحف الورقية الت
صحيفة    ،26% اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  العربية  مقابل  صحيفة    % 35بنسبة  مصر  عن 

 . %29التي جا ت بنسبة  المصريون 
اال       الواضحتجا   جاح  ال  غير  الترتيب  حيث  %11 نس ة    لالثفي  اإللكترونية ،  الصحف    بل ت 

بهذ  اهتمامها  االتجاه  نسبة  استخدامها    %14ا  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %6مقابل   .
التي جا ت  مصر العربية عن صحيفة  %22بنسبة   المصريون الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة 

لتي  عن صحيفة األهرام ا  %6بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  %7بنسبة  
 . %5جا ت بنسبة 

اال      المجاح  الترتيب     يدتجا   واألخيرفي  نسبة  ، حيث  %4 نس ة    الرابع  الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  االتجاه  اهتمامها  استخدامها    % 13ا  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  %7مقابل   .

التي جا ت بنسبة    وفد عن صحيفة ال  % 15الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
  %7بنسبة    المصريون صحيفة  مصر العربية و مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،11%
 التوالي.  على
بين صحف  و      داللة إحصائية  ذات  إلى وجود عالقة  الجدول  نتائج  حيث جا ت    الدراسة،أشارت 

كا دال126.451)  2قيمة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي   ) ( العالقة  0.01لة  وهذه   )
مقابل الصحف الورقية    %67.70  لصورا  هي بل ت نسبة اهتمامها لهذ تلصالح الصحف اإللكترونية ال
 . %32.30التي بل ت نسبة استخدامها 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


116 
 

 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

 
 
 
 

 (  13)  رقم جدول 
 يةيوضح الوظيفة التي تحققها المضامين في ظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترون 

                                 
 الصحف 

 الوظيفة 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
اللة  2كا اإلمجال العام  اإلمجال 

الد
وى 

ست
م

 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 3 19 306 23 247 22 103 23 144 11 59 13 37 9 22 إبراز ممارسات واقعية

4
6

.1
7

1
 

0
.0

1
ية 

ون
تر

لك
إل
ا

 

 4 12 189 9 103 9 44 9 59 16 86 18 52 14 34 إلقاء الضوء على القواني 
تسليط الضوء على  

 2 31 504 29 325 32 142 29 183 34 179 33 93 36 86 أنشطة 

93 203 36 104 41 99 اإلعالم والتوعية بقضية  257 39 173 37 430 39 633 38 1 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 



117 
 

   www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                      سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الحادي والثالثون العدد 

ر     الجدول  في  13تكشف  يانات  الم امين  تح  ها  التي  الوظيفة  ان  اختطاف (  ظاهرة 
  ية  العية بفي الصحف المصرية الورقية واللكترونية، حيث جاحت وظيفة الاالم والتو   األطفال

نشطة في الترتيب اللاني  نس ة  األ تلتها وظيفة تسليط ال وح الى    ،%38في الترتيب األول  نس ة  
،    وظيفة إل اح ال وح %19، تلتها وظيفة إ راز ممارسات وا عية في الترتيب اللالث  نس ة  31%

  .%12الى ال وانين في الترتيب الرابع واألخير  نس ة 
بل ت الصحف حيث    ،%38  ية في الترتيب األول  نس ة  الاالم والتوعية بجاحت وظيفة ال    

وتمثلت الصحف الورقية   على التوالي.  %39ه الوظيفة  الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذ و الورقية  
بنسبة    وفد عن صحيفة ال  %41التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة   الصحف    ،%36التي جا ت 

التي جا ت بنسبة    المصريون عن صحيفة    %39بنسبة  مصر العربية  تمام صحيفة  اإللكترونية في اه 
37% . 
بل ت الصحف  حيث  ،  %31نشطة في الترتيب اللاني  نس ة  األ وظيفة تسليط ال وح الى  جاحت     

بهذ  اهتمامها  نسبة  الوظيفة  الورقية  استخدامها    %34ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 
التي   وفد عن صحيفة ال  %36صحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  . وتمثلت ال29%

بنسبة   صحيفة    ،%32جا ت  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  عن    %32بنسبة    المصريون مقابل 
 . %29التي جا ت بنسبة مصر العربية صحيفة 

اللالث  نس ة  جاحت      الترتيب  في  وا عية  ممارسات  إ راز  الصحف حيث    ،%19وظيفة  بل ت 
بهذ  اهتمامها  نسبة  الوظيفة  اإللكترونية  استخدامها    %23ه  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 

صحيفة  11% اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  العربية  .  صحيفة    %23بنسبة  مصر  عن 
بنسبة    المصريون  جا ت  ال،  %22التي  فيها صحيفة  جا ت  التي  الورقية  الصحف  بة  بنس  وفد مقابل 
 . %9عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة   13%
واألخير  نس ة      الرابع  الترتيب  في  ال وانين  ال وح الى  إل اح  بل ت  حيث    ،%12جاحت وظيفة 

بهذ  اهتمامها  نسبة  الورقية  الوظيفة  الصحف  نسبة    %16ه  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 
جا %9استخدامها   التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  ال.  فيها صحيفة  عن صحيفة    %13بنسبة    وفد ت 

بنسبة   التي جا ت  اهتمام صحيفة    ،%9األهرام  اإللكترونية في  الصحف  العربية  مقابل  بنسبة  مصر 
 . %22التي جا ت بنسبة   المصريون عن صحيفة   23%
حيث جا ت قيمة  الدراسة،أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف و    
)46.171)2كا داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي  لصالح  0.01(  العالقة  وهذه   )

ال اإللكترونية  لهذ ت الصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي    % 67.70  لوظيفةا  هي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30بل ت نسبة استخدامها 

http://www.epra.org.eg/
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 (  14)  رقم جدول 

 ة لظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية يوضح مسارات البرهنة المصاحبة للموضوعات المثار

 الصحف 
 

 مسارات اللرهنة 

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
      اإلمجال العام  اإلمجال 
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 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام 

 الرتتيب  %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
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طةةة

من
 

 37 91 40 89 ت د   ح ا ق وأر ام 
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ارض جانلي  
 32 78 39 86 الموضو  

16
4 

35 209 41 92 24 301 33 
46
5 

34 1 

االستشهاد  
 25 225 29 113 22 112 19 88 22 54 15 34 باألدلة 

31
3 

23 3 

 16 143 21 84 11 59 8 37 9 24 6 13 تكرار الرسالة 
18
0 

13 4 

 100 247 100 222 الجمالي 
46
9 

100 512 100 393 100 905 100 
137
4 

84.1 1 

قية 
نطةة

ر م
غي

 

التركيز الى  
 40 40 41 29 39 52 57 34 33 13 100 20 النواحي العاطفية 

11
5 

47 1 

 4 1 3 _ _ 4 3 _ _ _ _ _ _ _ _ أدلة غير م كدة 

ارض جانب واحد 
 ف ط

_ _ 14 36 14 23 43 33 14 2 28 28 71 28 2 

 3 23 60 24 24 17 12 28 36 2 12 31 12 _ _ هيغة إنشا ية 

 4 1 3 _ _ 5 3 _ _ _ _ _ _ _ _ تجهيي معلومات 

 2 15.9 261 18 201 17 70 20 131 11 60 14 39 9 20 الجمالي 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 



 
 

الختطاف األطفال  ( ان مسارات اللرهنة المصاح ة للموضواات الملارة  14تكشف  يانات الجدول ر    
في الصحف المصرية الورقية واللكترونية، حيث جاحت مسارات اللرهنة المنطقية في الترتيب األول  

 %.  15.9، تالها مسارات اللرهنة غير المنطقية في الترتيب اللاني  نس ة  %84.1 ة  نس
بنسبة   األول  الترتيف  المو و  في  المنطقية جا  عرض جانبي  البرهنة  تلتها  %34ومن مسارات   ،

  ، %23  ستشهاد باألدلة في الترتيف الثالث بنسبةثم اال  ،%30تقديم حقائ  وأرقام في الترتيف الثاني بنسبة  
 . %13ثم تكرار الرسالة في الترتيف الرابع واألخير بنسبة  

بنسبة   األول  الترتيف  في  المو و   جانبي  عرض  نسبة  حيث    ،%34جا   الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  المسارات  اهتمامها  استخدامها    %35ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت %33مقابل   .

صحيفة فيها  جا ت  التي  الورقية  بنسبة    الصحف  ال  %39األهرام  صحيفة  بنسبة    وفد عن  جا ت  التي 
مصر العربية  عن صحيفة    %41بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،32%

 . %24التي جا ت بنسبة  
بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها  ، حيث  %30تقديم حقائ  وأرقام في الترتيف الثاني بنسبة  جا   
المسار بهذ  استخدامها    %38ات  ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  الصحف  %26مقابل  وتمثلت   .

مقابل    ،%37التي جا ت بنسبة    وفد عن صحيفة ال  %40الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
 على التوالي.   %26بنسبة  مصر العربية  صحيفة و  المصريون الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة 

بنسبةساالجا    الثالث  الترتيف  في  باألدلة  حيث  %23  تشهاد  نسبة  ،  اإللكترونية  الصحف  بل ت 
بهذ  المسارات  اهتمامها  استخدامها    %25ه  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %19مقابل   .

التي جا ت    المصريون عن صحيفة    %29بنسبة  مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  
عن صحيفة األهرام التي    % 22بنسبة   وفد ابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة المق،  %22بنسبة 

 . %15جا ت بنسبة 
بنسبة  جا    الرابع واألخير  الترتيف  الرسالة في  بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  %13تكرار 
وتمثلت الصحف .  %8مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %16ه المسارات  اهتمامها بهذ 

صحيفة   اهتمام  في  صحيفة    % 21بنسبة    المصريون اإللكترونية  العربية  عن  بنسبة  مصر  جا ت  التي 
عن صحيفة األهرام التي جا ت    %9بنسبة    وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال،  11%
 . %6بنسبة 

حيث جاح التركيز الى    ،%15.9منطقية في الترتيب اللاني  نس ة  الوجاحت مسارات اللرهنة غير  
األول  نس ة   الترتيب  في  العاطفية  اللاني   ،%47النواحي  الترتيب  في  ف ط  واحد  جانب  تلتها ارض 

اللالث  نس ة    ،%28 نس ة   الترتيب  في  إنشا ية  هيغة  ت د    م كدة    ،%23تلتها  غير  أدلة  تلتها 
 .%1تجهيي المعلومات في الترتيب الرابع واألخير  نس ة و 
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بل ت الصحف الورقية نسبة  ، حيث  %47التركيز على النواحي العاطفية في الترتيف األول بنسبة    جا    
بهذ  المسارات  اهتمامها  استخدامها    %57ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت %40مقابل   .

بنسبة   األهرام  فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  ال  %100الصحف  بنس   وفد عن صحيفة  بة  التي جا ت 
مصر العربية  عن صحيفة    %41بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،33%

 . %39التي جا ت بنسبة  
بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  %28عرض جانف واحد فقط في الترتيف الثاني بنسبة  جا      

بهذ  المسارات  اهتمامها  نسبة  %28ه  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %23استخدامها    مقابل   .
التي جا ت    المصريون عن صحيفة    %33بنسبة  مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

 . %36بنسبة  وفد مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ال، %2بنسبة 
بنسبة  جا        الثالث  الترتيف  في  إنشائية  حيث  %23تقديم صي ة  اإللكتروني،  الصحف  نسبة  بل ت  ة 

. وتمثلت الصحف %2مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %24ه المسارات  اهتمامها بهذ 
صحيفة   اهتمام  في  العربية  اإللكترونية  صحيفة    %28بنسبة  مصر  بنسبة    المصريون عن  جا ت  التي 

ال،  17% فيها صحيفة  جا ت  التي  الورقية  الصحف  وجا ت  %31بنسبة    وفد مقابل  مؤكدة أدلة  ي.  ر 
 .% 1تجهيل المعلومات في الترتيف الرابع واألخير بنسبة  و 

بين صحف  و        إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى  الجدول  نتائج  جا ت   الدراسة،أشارت  حيث 
العالقة لصالح 0.01( وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) 188,561)2قيمة كا ( وهذه 

مقابل الصحف الورقية التي بل ت   %67.70  لمواد ا  هبل ت نسبة اهتمامها لهذ ي  تالصحف اإللكترونية ال
 .%32.30نسبة استخدامها 
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 (  15)  رقم جدول 
 يوضح موقف مواد الرأي في ظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية 

                  
 الصحف 

 
 موقف مواد 

 الرأي

 الصحف الورقية 
 ل اإلمجا

 الصحف اإللكرتونية 
 اإلمجال العام  اإلمجال 

اللة  2كا
الد

وى 
ست

م
 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 1 32 524 29 318 38 175 23 143 39 206 43 123 35 83 عرض مشكلة 

1
7

9
.

0
6

5
 

0
.0

1
رتوني 

إللك
ا

 ة 

 2 21 338 21 242 16 73 26 169 18 96 11 33 26 63 ارسات انتقاد مم

 3 19 305 23 259 18 85 27 174 9 46 8 23 9 23 حتليل أحداث 

 7 3 57 3 32 4 19 2 13 5 25 6 16 4 9 وضع رؤية مستقبلية 
 5 9 148 9 99 5 22 12 77 9 49 12 34 6 15 الدعوة ملوقف 

 4 12 190 12 121 14 67 8 54 13 69 15 43 11 26 احلث على سلوكيات 
 6 4 71 3 34 5 21 2 13 7 37 5 15 9 22 أكثر من موقف

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

في الصحف    ظاهرة اختطاف األطفال ( ان موقف مواد الرأي في  15تكشف  يانات الجدول ر     
بل ت حيث   ،%32 حيث جاح ارض مشاللة في الترتيب األول  نس ة  واللكترونية،ورقية المصرية ال

بهذ  اهتمامها  نسبة  الورقية  المواد  الصحف  نسبة    %39ه  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  مقابل 
عن صحيفة    %43. وتمثلت الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  %29استخدامها  

أن صحيفتي األهرام    ندراسة فاتن الد الرحم، وتتف  هذه النتيجة مع  %35ت بنسبة  التي جا   وفد ال
، الطنباري  )فاتن  األطفال  وحوادث  بمشكالت  اهتماًما  الصحف  أكثر  من  مقابل    م(،1995والوفد 

صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  صحيفة    % 38بنسبة    المصريون الصحف  العربية  عن  التي  مصر 
 . %23جا ت بنسبة 

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  حيث    ، %21   نس ة  لانيالترتيب الانت اد ممارسات في  جاح  
بهذ  الوظيفة  اهتمامها  استخدامها    %21ه  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت  %18مقابل   .

اهتمام صحيفة   في  اإللكترونية  العربية  الصحف  التي    المصريون عن صحيفة    % 26بنسبة  مصر 
بنسبة   بنسبة  مق،  %16جا ت  األهرام  صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  عن    %26ابل 
 . %11التي جا ت بنسبة  وفد صحيفة ال
في  جاح   أحداأل  التحليي  نسبة  حيث    ،%19   نس ة  لالثالترتيب  اإللكترونية  الصحف  بل ت 
بهذ  الوظيفة  اهتمامها  استخدامها    %23ه  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت    9مقابل   .%

اهتمام صحيفة  الص في  اإللكترونية  العربية  حف  التي    المصريون عن صحيفة    % 27بنسبة  مصر 
ي وتتف  هذه  %9مقابل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  ،  %18جا ت بنسبة  
مع   أحمدالنتيجة  على مساحة    دراسة ااطف  األحداث وشرحها  بتحليل  األهرام  اهتمام جريدة  على 
 م(.1987)عاطف أحمد ، %8التي جا ت بنسبة   وفد حيفة العن ص كبيرة،

بل ت الصحف الورقية  حيث   ،%3   نس ة   سابع واألخير الترتيب الوضع رؤية مست للية في  جاح  
. وتمثلت %3مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %5ه المواد  نسبة اهتمامها بهذ 

عن صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة    %6بنسبة    وفد لالصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة ا
مصر العربية  عن صحيفة   %4بنسبة   المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ، 4%

 .%2التي جا ت بنسبة  
أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الدراسة، حيث جا ت قيمة و    
قي179.065)2كا وهي   ) ( داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  لصالح 0.01مة  العالقة  وهذه   )

ال اإللكترونية  لهذ تالصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي    %67.70  لمواد ا  هي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30بل ت نسبة استخدامها 
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 الصحف 

 أهداف 
 املعاجلة

 الصحف الورقية 
 اإلمجال 

 الصحف اإللكرتونية 
      اإلمجال العام  اإلمجال 

    
اللة  2كا

الد
وى 

ست
م

 

اللة 
الد

جتاه 
ا

 

 املصريون  مصر العربية  الوفد  األهرام

 الرتتيب  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 1 32 522 25 276 26 119 25 157 47 246 5 143 43 103 إاالمةةية 

1
5

8
.1

0
4

 

0
.0

1
ية 
ون

تر
لك

إل
ا

 

 2 17 280 21 224 21 98 19 126 11 56 9 23 14 33 تفسيرية  

 6 5 75 3 37 3 13 37 24 7 38 8 22 7 16 ن ديةةة 

 5 6 91 5 54 5 22 49 32 7 37 12 33 2 4 داا ةية  

 2 17 281 19 218 20 94 19 124 12 63 10 30 14 33 تلقيفية

 4 11 182 13 138 14 63 13 75 8 44 8 22 9 22 إرشاد ة 

 3 12 201 14 158 11 53 18 105 8 43 4 13 11 30 تعليمية 

 100 1632 100 1105 100 462 100 643 100 527 100 286 100 241 الجمالي 

 (  16)  رقم جدول 
 يوضح فئة أهداف المعالجة لظاهرة اختطاف األطفال في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية 
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 " بمصر معالجة الصحف الورقية واإللكترونية لظاهرة اختطاف األطفال" : م زقزوقبراهيعبد الخالق إأ.م.د. 

" 

 

 

الجدول ر     المعالجة  16تكشف  يانات  أهداف  فئة  األطفال( ان  الصحف    لظاهرة اختطاف  في 
المع جاحت  حيث  واللكترونية،  الورقية  األولالمصرية  الترتيب  في  الاالمية    ،%32   نس ة  الجة 

مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت   %47ه المعالجة بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذ حيث 
بنسبة  %25نسبة استخدامها   التي جا ت فيها صحيفة األهرام  الورقية  عن    %43. وتمثلت الصحف 

إلى كون الصحف اليومية تهتم بالمعالجة الخبرية    ، ويرجع ذلك%5التي جا ت بنسبة    وفد صحيفة ال
نظرًا لدورية اإلصدار اليومي والتي تحتم عليها مالحقة المو وعات والقضايا في شكل أخبار سريعة  

بها، القار   صحيفة    لتعريف  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  عن    %26بنسبة    المصريون مقابل 
 . %25التي جا ت بنسبة مصر العربية صحيفة 
في ذلك   ة، مستخدمبطرق الخطف وصور اللصوص ذلك من خالل إعالم القرا  وتوعيتهم  يتم  و 

فيأل   ت ( الذي تصدر 3مما يتف  ذلك مع الجدول رقم )   األخبار البسيطة والمركبة والتقارير اإلخبارية
توجأل    من وسائل اإلعالم  عليهاالمعلومات التي نحصل  ال شك أن  التقارير واألخبار المراكز األولى، و 

في وسائل اإلعالم    إليألسلوكنا وتساعدنا على اختيار الطرق التي نسلك بها، فمن خالل ما نتعرض  
مواقف   مواجهة  عند  بأل  نستعين  الذي  المعلوماتي  البنا   من  مخزون  لدينا  يكون  الصحافة  وخاصة 

ن الهدف في أ  مليتيدراسة    إليأل، وتتف  هذه النتيجة مع ما توصلت    م(1998)حسن مكاوي،  مشابهة
 %41.6و وعات المنشورة هو اإلعالم واإلخبار للجمهور حيث جا  في المرتبة األولي بنسبة ممن ال

Mileti,1991)) . 
بل ت  حيث    ،الى التوالي  %17  لاني  نس ةفي الترتيب الوالتفسيرية    تلقيفيةجاحت المعالجة الو 

بل الصحف الورقية التي بل ت نسبة  مقا   %19بالمعالجة التثقيفية  الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها  
صحيفة  %12استخدامها   اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  وتمثلت  عن    %20بنسبة    المصريون . 
العربية  صحيفة   بنسبة  مصر  جا ت  فيها صحيفة  ،  %19التي  جا ت  التي  الورقية  الصحف  مقابل 

 . %10التي جا ت بنسبة  وفد عن صحيفة ال  %14األهرام بنسبة 
المعالو  ال  التعليمية جة  جاحت  الترتيب  اإللكترونية  حيث    ،%12  لالث  نس ة في  الصحف  بل ت 

. وتمثلت  %8مقابل الصحف الورقية التي بل ت نسبة استخدامها    %14بهذه المعالجة  نسبة اهتمامها  
صحيفة   اهتمام  في  اإللكترونية  العربية  الصحف  صحيفة    %18بنسبة  مصر  التي    المصريون عن 

عن صحيفة   %11ل الصحف الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة مقاب،  %11جا ت بنسبة 
 .% 4التي جا ت بنسبة   وفد ال

بل ت الصحف الورقية  حيث    ،%5  سادس واألخير  نس ةفي الترتيب ال  ن د ةجاحت المعالجة ال
تمثلت . و %3مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %7ه المعالجة  نسبة اهتمامها بهذ 

ال فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  بنسبة    %8بنسبة    وفد الصحف  التي جا ت  األهرام  عن صحيفة 
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  المصريون عن صحيفة   %37بنسبة مصر العربية مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  ،7%
 .%3التي جا ت بنسبة  

دراسة، حيث جا ت قيمة  أشارت نتائج الجدول إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين صحف الو 
) 158.104)2كا داللة  مستوي  عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  وهي  لصالح 0.01(  العالقة  وهذه   )

ال اإللكترونية  لهذ تالصحف  اهتمامها  نسبة  بل ت  التي    %67.70  لمواد ا  هي  الورقية  الصحف  مقابل 
 . %32.30بل ت نسبة استخدامها 

 النتا ج العامة للدراسة:  -
نوعية المو وعات المثارة عن  من إجمالي  %13الترتيف األول بنسبة  مستهدفةاحتلت الفئات ال (1

 .في الصحف المصرية الورقية واإللكترونية ظاهرة اختطاف األطفال
نوعية المو وعات المثارة  من إجمالي  %12بنسبة    ثانيفي الترتيف ال الفئات المسببة للظاهرة ت جا  (2

 . رية الورقية واإللكترونيةفي الصحف المص ظاهرة اختطاف األطفالعن 
الترتيف األول بنسبة  التقرير اإل  احتل (3 بتلبية االحتياجات اإلعالمية  إذ  ،  %23خباري  التقرير  يهتم 

وخاصة فيما يتعل  بالقضايا الحيوية عن طري  تقديم مجموعة من الوقائع والمعلومات في   للقار  
مصر  في اهتمام صحيفة    وتمثلت   %26بنسبة    سيرها وحركتها، حيث جا ت الصحف اإللكترونية

 . %21التي جا ت بنسبة المصريون عن صحيفة   %30بنسبة   العربية
الم  (4 الترتيف األول من    راسلجا  مصدر  بنسبة    إجمالي في  الت طية  بل ت  ، حيث  % 20مصادر 

مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة    %21  المصدرالصحف الورقية نسبة اهتمامها بهذا  
الورقية  %19استخدامها   الصحف  وتمثلت  بنسبة    في.  جا ت  التي  األهرام  عن    %28صحيفة 
ال بنسبة    وفد صحيفة  اهتمام صحيفة    وتمثلت   ،%16التي جا ت  في  اإللكترونية  مصر  الصحف 
 . %17التي جا ت بنسبة  المصريون عن صحيفة   %22بنسبة  العربية 

حيث    ،%23ومات المصاحبة بنسبة مصادر المعل  إجماليالترتيف األول من    شهود عيانفئة    احتل (5
مقابل الصحف الورقية التي بل ت    %23  المصدر بل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذا  

  % 28بنسبة مصر العربية . وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة %21نسبة استخدامها 
بنسبة    المصريون عن صحيفة   جا ت  الورقية  ،  %15التي  الصحف  في  وتمقابل  صحيفة  مثلت 

 .  %19التي جا ت بنسبة  وفد عن صحيفة ال  %25األهرام التي جا ت بنسبة  

حيث  ، %31أنوا  الصور والرسوم بنسبة  إجمالي جا ت الصور المو وعية في الترتيف األول من  (6
مقابل الصحف الورقية التي بل ت    %33  الصور   هبل ت الصحف اإللكترونية نسبة اهتمامها بهذ 

  % 35بنسبة مصر العربية . وتمثلت الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة %31ها نسبة استخدام
 . %31التي جا ت بنسبة  المصريون عن صحيفة 
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" 

 

 

بنسبة    احتلت  (7 األول  الترتيف  الممتدة في  نسبة  ، حيث  %71.09العناوين  الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  نسب  %65  العناوين  هاهتمامها  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  استخدامها  مقابل  .  %62ة 

الورقية   الصحف  الفي  وتمثلت  بنسبة    وفد صحيفة  جا ت  التي    %66التي  األهرام  عن صحيفة 
بنسبة   عن    % 63بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%65جا ت 
 . %62التي جا ت بنسبة مصر العربية صحيفة 

بنسبة   (8 األول  الترتيف  في  والرسوم  الصور  نسبة    ،%28جا ت  اإللكترونية  الصحف  بل ت  حيث 
والرسوم   الصور  بهذه  استخدامها    %36اهتمامها  بل ت نسبة  التي  الورقية  الصحف  .  % 18مقابل 

بنسبة   المصريون  صحيفة  اهتمام  في  اإللكترونية  الصحف  مصر   %37وتمثلت  صحيفة  عن 
 . %34العربية التي جا ت بنسبة  

بل ت الصحف الورقية نسبة  ، حيث  %38األول بنسبة    المبسطة في الترتيف   الفصحىالل ة    احتلت  (9
. وتمثلت  %38مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة استخدامها    %39  الل ة  هاهتمامها بهذ 

بنسبة   التي جا ت  الورقية في صحيفة األهرام  ال  %44.8الصحف  التي جا ت   وفد عن صحيفة 
عن    %41.2بنسبة  مصر العربية  صحيفة  مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام    ،%33.9بنسبة  
   %33.8التي جا ت بنسبة  المصريون صحيفة 

بل ت الصحف الورقية نسبة  ، حيث  %65جا ت الصيا ة المو وعية في الترتيف األول بنسبة   (10
بهذ  استخدامها    % 66  الل ة  هاهتمامها  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  وذلك   % 65مقابل 

بالتحقيقات واأل والتفسير لمضمون  الهتمامها  والشرل  التحليلية  والمقاالت  الصحفية  ظاهرة  حاديث 
 أكثر. على صفحة كاملة أو   هاوعرض هذه المواد ونشر  االختطاف

بنسبة   (11 األول  الترتيف  في  المباشر  األسلوب  حيث  %53جا   نسبة  ،  الورقية  الصحف  بل ت 
بهذ  األسلوب  اهتمامها  بل ت    % 56ا  التي  اإللكترونية  الصحف  استخدامها  مقابل  . %51نسبة 

ال فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  التي    %62بنسبة    وفد وتمثلت  األهرام  عن صحيفة 
بنسبة   عن    % 58بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%49جا ت 
 . %46التي جا ت بنسبة مصر العربية صحيفة 

الم (12 المعالجة  األول    جردةجا ت  الترتيف  حيث  %53بنسبة  في  اإللكترونية  ،  الصحف  بل ت 
 على التوالي.   %53ه المعالجة بهذ  منسبة اهتمامه والورقية 

بل ت الصحف اإللكترونية نسبة  ، حيث  % 47في الترتيف األول بنسبة    عارض تجاه الماال   احتل  (13
بهذ  االتجاه  اهتمامها  استخدامها    % 47ا  نسبة  بل ت  التي  الورقية  الصحف  وتمثلت %42مقابل   . 

التي   المصريون عن صحيفة    %51بنسبة  مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  
بنسبة   ال،  %42جا ت  صحيفة  فيها  جا ت  التي  الورقية  الصحف  عن    %56بنسبة    وفد مقابل 

 . %30صحيفة األهرام التي جا ت بنسبة 
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بنسبة  الوظيفة اإلعالم والتوعية ب  احتلت  (14 الترتيف األول  بل ت الصحف حيث    ،%38قضية في 
بهذ و الورقية   اهتمامها  نسبة  اإللكترونية  الوظيفة  الصحف  التوالي.  % 39ه  الصحف   على  وتمثلت 

  ، %36التي جا ت بنسبة    وفد عن صحيفة ال  %41الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة  
التي   المصريون عن صحيفة    %39بنسبة  مصر العربية  الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة  

 . %37جا ت بنسبة 
بل ت الصحف الورقية نسبة  حيث    ،%34جا  عرض جانبي المو و  في الترتيف األول بنسبة   (15

بهذ  المسارات  اهتمامها  استخدامها    %35ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  .  %33مقابل 
بنسبة   األهرام  فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  ال  %39وتمثلت  لتي ا  وفد عن صحيفة 

بنسبة   عن    % 41بنسبة    المصريون مقابل الصحف اإللكترونية في اهتمام صحيفة    ،%32جا ت 
 . %24التي جا ت بنسبة مصر العربية صحيفة 

بل ت الصحف الورقية نسبة اهتمامها  ، حيث  %32  جا  عرض مشكلة في الترتيف األول بنسبة (16
. وتمثلت الصحف %29ستخدامها  مقابل الصحف اإللكترونية التي بل ت نسبة ا  %39ه المواد  بهذ 

  .%35التي جا ت بنسبة  وفد عن صحيفة ال %43الورقية التي جا ت فيها صحيفة األهرام بنسبة 
األول  تصدرت  (17 الترتيف  اإلعالمية  نسبة  حيث    ،%32  بنسبة  المعالجة  الورقية  الصحف  بل ت 

بهذ  المعالجة  اهتمامها  ا  %47ه  نسبة  بل ت  التي  اإللكترونية  الصحف  .  %25ستخدامها  مقابل 
بنسبة   األهرام  فيها صحيفة  التي جا ت  الورقية  الصحف  ال  %43وتمثلت  التي   وفد عن صحيفة 

بنسبة   لدورية    %5جا ت  نظرًا  الخبرية  بالمعالجة  تهتم  اليومية  الصحف  كون  إلى  ذلك  ويرجع 
ريف اإلصدار اليومي والتي تحتم عليها مالحقة المو وعات والقضايا في شكل أخبار سريعة لتع

بها، اهتمام صحيفة    القار   اإللكترونية في  الصحف  عن صحيفة    %26بنسبة    المصريون مقابل 
 . %25التي جا ت بنسبة مصر العربية 

 مناقشة النتائج وتفسيرها:
ابتعدت المعالجة الصحفية والتي قدمتها صحف الدراسة لظاهرة اختطاف األطفال إلى حد كبير من   -

الممارسة   ومعايير  بمعايير  األخالقيات  اهتمامها  لعدم  وذلك  الورقية   الصحف  وخاصة  المهنية 
ومجاالت  المصادر  في  سوا   للتنو   افتقارها  جانف  إلى  المتوازن  واإلسناد  والمو وعية  كالدقة 
الصحافة   تؤديها  روتينية  وظيفة  إلى  األطفال  اختطاف  ظاهرة  أخبار  نشر  تحول  لدرجة  االهتمام 

األخبار في   هذه  فانحصرت  المتضررة من  يومًيا،  االختطاف واألسر  شكل معلومات عن حاالت 
 هذه القضية. 

 لف على الت طية الصحفية لصحف الدراسة طابع الت طية السطحية والبعد عن الت طية المتعمقة   -
للظاهرة على قدر كبير من األهمية، فاتسمت الت طية باالفتقار إلى التحليل والتفسير الالزم لفهم  
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" 

 

 

المعالجة إلى تقديم الخلفيات وربط األحداث بسياقاتها الصحية واالجتماعية    كما افتقرت ،  األزمات 
مما جعل هذه المعالجة تبدو جزئية ومبتورة ومعزولة عن سياقها مما يطرل إشكالية تتعل  بمدي 
قدرة هذه المعالجات على الوفا  بح  القار  في المعرفة والتوعية، وتكوين الرأي، وتحقي  وظائف  

 ر الثقافة، وزيادة مستوي الوعي، وأدا  دور تنموي فاعل في المجتمع.الفهم، ونش
بها   - تهتم  أن  ينب ي  التي  والوظائف  األدوار  ممارسة  في  خلل  وجود  التحليلية عن  الدراسة  كشفت 

منظومة الصحافة المصرية )الورقية واإللكترونية( باعتبارها صحًفا عامة تتعامل مع قضية حيوية  
وت مطروحة  أزمة  وهي  تمثل  أال  طويلة  لمدة  يستمر  وربما  حالًيا،  المصري  المجتمع  يواجأل  حدًيا 

)ظاهرة اختطاف األطفال( والتي يمكن اإلشارة إليها باعتبارها أزمة من المفترض أن يجيد اإلعالم  
األشكال  باقي  على  اإلخبارية  المواد  سيطرة  الصحفية  المعالجة  تتبع  من  اتضح  حيث  إدارتها، 

قي ، الحديث، المقال، ....( وبالتالي ط ي االهتمام بوظيفة اإلعالم واألخبار  الصحفية مثل )التح 
أكثر من محاولة الكشف عن أسباب الظاهرة وكيفية مواجهتها، مما يكشف عن  عف في قدرة 

في   ممثلة  المصرية  الصحافة  الدراسة  -منظومة  توعية  -صحف  في  المعلومات  توظيف  على 
ركة في استخدام المعلومات في مواجهة األزمة، فضاًل عن  عف  وتوجيأل القرا  وحثهم على المشا

الدور الرقابي للصحف الورقية في ظل االكتفا  بدور المر ة العاكسة لألزمات وليس الدور الفعال 
 والمشارك في مشكالت المجتمع. 

اسة أظهرت نتائج الدراسة التحليلية كذلك وجود خلل في مجاالت االهتمام التي طرحتها صحف الدر  -
األطفال    اختطاف  لظاهرة  ت طيتها  الرغ في  بظاهرة    الى  الصحف  اهتمام  مجاالت  تنو   من 

 اختطاف األطفال )مراحل إدارتها وأسبابها ومدي اهتمامها والحلول المقترحة للت لف عليها(. 
الجمهور   - احتياجات  الورقية  ا ن  أصبح  المصرية  الصحف  تحقيقها  تحاول  التي  األهداف  من 

بوجأل  وظاهرة اختطاف األطفال  عام،    بوجأل  الجتماعيةنية بدور هام في معالجة القضايا الكترو واإل
ال رض من طرل   وقد كان  المادة اإلعالمية    إشكاليةخاص،  التعرف على طبيعة  البحث محاولة 

ا أن اهتمام  ، ويبدو جليً لظاهرة اختطاف األطفالالتي تقدمها الصحف المصرية الورقية واإللكترونية  
إلى يزداد يوما بعد يوم، وهذا ما يعكس اهتمام اإلعالم    جتماعيةالدراسة بتناول القضايا االصحف  
دا  دور فعال في حل العديد من  أ، الذي عرف ت يرات وتحوالت في  الجتماعية بالقضايا احد ما  
ي  التي يعاني منها الشعف المصري، وتحريك العديد من الرؤسا  والمسئولين ف  جتماعيةالقضايا اال 

 والتخفيف من أعبا  الشعف المصري .  والمشاكل الدولة لحل هذه األزمات 
اإلعالمية   - األطر  لتدعيم  وذلك  ا ليات،  من  العديد  واإللكترونية(  )الورقية  الدراسة  وظفت صحف 

وخاتمة   ومقدمة  اإلخبارية  المواد  عناوين  مثل  األطفال  اختطاف  لظاهرة  خاللها  من  قدمت  والتي 
ا والقصص  إلية  التقارير  توظيف  خالل  من  المنطقية  والبراهين  األدلة  على  واالعتماد  إلخبارية 

 اإلحصا ات واألرقام لحاالت االختطاف لألطفال المخطوفين. 
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 توصيات الدراسة:
االهتمام بالمعالجات ذات الطبيعة التفسيرية واالستقصائية وتدعيم مكانة مواد الرأي في الصحف   -

 املة لألزمات. شالمصرية واالهتمام بالت طية ال
إنشييييا  وحييييدات متخصصيييية داخييييل المؤسسييييات الصييييحفية المصييييرية تقييييوم مهمتهييييا تقييييييم معالجييييات  -

ا  الصييحف لهييذه النوعييية ميين القضييايا، وتعييديل اإلطييار الييذي تسييلكأل الصييحف بمييا يخليي  دوًرا تنمويييً
 وتأثيرًيا لهذه الصحف يتف  مع توجهات المجتمع والرأي العام.

للم - المهنية  الكفا ة  عقد  حدعم  طري   عن  القضايا  من  النوعية  هذه  بت طية  يكلفون  الذي  ررين 
هذه  ت طية  في  المتطورة  االتجاهات  تتناول  المتخصصين،  الخبرا   قبل  من  متخصصة  دورات 
الوقائع واستخدام بع  أدوات قياس الرأي العام، إلعطا  معالجات تجمع بين الطابع التوجيهي  

 رأًيا عاًما مستنير.   والتفسيري والخبري للصحافة بما يخل
 

 :هوامش الدراسة
 المراجع العربية:  -
نموذجاً(،   (1 دهب  تفجيرات  )أزمة  األزمات  أثناء  اإلعالم  وسائل  على  الجامعي  الشباب  اعتماد  فرج،  محمد  المجلة  إبراهيم 

العام الرأي  لبحوث  المجلالمصرية  الثاني،  العدد  القاهرة،  اإلعالم، جامعة  كلية  يونيو  ،  السابع،  م، ص 2006سمبر،  ي د  –د 

12:56. 

المجلة المصةرية أسما حسين حافظ، المعالجة الصحفية ألخبار الجرائم المتصلة بالطفل )دراسة للمضمون والقائم باالتصال(،   (2

 م.2001، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثالث، المجلد الثاني، لبحوث الرأي العام

 . 162م، ص 2001، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، طالصحفي اإلخراجويش اللبان، أشرف صالح، شريف در (3

، تقرير المجلس القومي للثقافة واآلداب واإلعالمالمجالس القومية المتخصصة، مسئولية أجهزة اإلعالم عن الحياة الفنية،   (4

 . 189م، ص1995

مجلةة لخاصاة )دراساة تحليلياة(،  افال ذوي االحتياجاات  بسام عبد الستار محمد، معالجة الصحف المصرية لموضوعات األط (5

، ص م2010سابتمبر    –، يولياو  13، المجلاد  43، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شامس، العادد  دراسات الطفولة

59 -79. 

م،  1998، إبريل،  20، كلية اآلداب، جامعة الزقازيق، العدد  مجلة كلية اآلدابثروت فتحي كامل، الصحافة وقضايا المجتمع،   (6

 .67ص

باالتصال(،   (7 والقائم  للمضمون  )دراسة  القومية  الصحافة  في  البرلمانية  الشئون  صفحة  إلهامي،  المصرية  جيهان  المجلة 

 .37م، ص2000سبتمبر  –كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، يوليو لبحوث اإلعالم، 

، الكويت، مجلس النشر العلمي، يةبلخليج والجزيرة العرمجلة احسن إبراهيم مكي، المعالجة اإلعالمية لقضايا اإلرهاب،   (8

 . 206م، ص1997، 84العدد 

 . 81م، ص1998، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، االتصال ونظرياته المعاصرةحسن عماد مكاوي،  (9

وسط، عمان،  ، جامعة الشرق األرسالة ماجستير غير منشورةحنان الكسواني، دور الصحف األردنية في التوعية الصحية،   (10

 م. 2009

القومية  خ (11 نحو القضايا  الجمهور  باتجاهات  الصافة المصرية وعالقتها  الخبرية لإلعالم األمني في  الحميد، األطر  الد عبد 

 م.2012، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة أسيوط، رسالة دكتوراه غير منشورة)دراسة تطبيقية(، 

فال بالصاحف المصارية خاالل العقاد األول والثااني للطفال طئم التي يرتكبها األدعاء فتحي سالم، المعالجة الصحفية للجرا (12

 م.2004، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورةالمصري )دراسة تحليلية(، 

، جامعاة ليةة اآلدابمجلةة كم، 2006دعاء فكري عبد هللا، معالجة الصحف المصرية لجرائم أطفاال الشاوارخ خاالل عاام  (13

 .548: 504م، ص 2008، يناير،  42منصورة، العدد لا

الجزائري،   (14 المجتمع  في  األطفال  اختطاف  ظاهرة  مؤشرات  العبزوزي،  ربيع  علميةسباغ عمر،  آفاق  العلوم مجلة  كلية   ،

 م. 2019، 11، المجلد 3االجتماعية، جامعة البليدة، العدد 

، كلية اإلعالم، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةالصحفية،  في تطوير فن الصورة سعيد الغريب النجار، أثر التكنولوجيا (15

 . 382م، ص1998القاهرة، 
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" 

 

 

سلوى محمد عبد الباقي، تقرير حول المعالجة الصحفية لمواد األطفال وما يتصل بهاا مان قضاايا وموضاوعات فاي الصاحافة (16

 .85:96م، ص 1986القاهرة، العدد األول،  لقومي لثقافة الطفل،، المركز امجلة ثقافة الطفلاليومية والمجالت األسبوعية، 

 . 161م، ص1999، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، األلوان في الصحافة المصريةشريف درويش اللبان،  (17

اللبان،   (18 درويش  المواقع(شريف  وتصميم  التفاعلية  في  )دراسات  اإللكترونية  طالصحافة  المصرية  2،  الدار  القاهرة،   ،

 . 26م، ص2007لبنانية، ال

األطفال"   (19 اختطاف  " ظاهرة  تلقي  في  الصورة  بالغة  ثابت،  الصحفية،    –طارق  الصور  لنماذج من  مجلة  قراءة سيميائية 

 . 364: 374م، ص ص 2020، 20، المجلد 1، جامعة باتنة، الجزائر، العدد العلوم االجتماعية واإلنسانية

م، 2007، القااهرة، دار الفجار للنشار والتوزياع، 1ط  ،)مدخل نظري تطبيقةي(الصحافة وإدارة األزمات  عادل صادق محمد،  (20

 .17ص

، معهاد الدراساات العلياا رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورةعاطف أحمد على، دراسة قضايا الطفل في بعض الصحف اليومية، (21

 م.1987للطفولة، جامعة عين شمس، 

ا (22 للصحافة  االجتماعية  المسئولية  ربيع،  سعيد  لجواد  قضعبدا  معالجة  في  للقضايا المصرية  تحليلية  )دراسة  المجتمع  يا 

واألسبوخ(،   والوفد  األهرام  في صحف  السابعاالقتصادية  العلمي  مجلد  المؤتمر  القاهرة،  جامعة  اإلعالم،  كلية  مايو  2،   ،

 م. 2003
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Abstract 

     The study basically aimed to identify how the Egyptian paper and 

electronic newspapers dealt with phenomenon of child abduction in Egypt in 

terms of form and content, and to identify the issues raised by the newspapers 

in the context of their discussion of phenomenon of child abduction. The 

problem of the study lies in the main question: How do the Egyptian paper 

and electronic newspapers deal with the phenomenon of child abduction 

during the period from January 2013 AD to January 2018 AD? The study is 

one of descriptive studies, it used the survey method, the comparative 

method, and the content analysis tool to collect data, and it represents the 

community of the analytical study in All the issues issued by (Al-Ahram     &

Al-Wafd) newspapers as samples of newspapers, and (Mesr al-Arabiya, al-

Mesreen) newspapers as representatives of e- newspapers, In the period from 

January 2013 AD to January 2018 AD, in order to represent one of the most 

stages which the cries gone through, however, the total study sample of the 

newspapers reached (240) per newspaper, and one of the most important 

reasons for choosing this period of time is spread of phenomenon of child 

kidnapping in this period. The study found that the journalistic treatment to 

the problem, provided by the study newspapers for the phenomenon, was far 

away from ethics and standards of professional Journalistic practice. The 

study recommended giving attention to treatments of an explanatory and 

investigative nature and strengthening the status of opinion writing in 

Egyptian newspapers. 

 

Keywords: Newspapers Treatment - Paper and Electronic Newspapers - 
                    Kidnapping of Children 

                      

 
 
 
 

mailto:dr_a.zakzouk@yahoo.com


Copyright © APRA 2021 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 

 

None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of use of Al Arabia Public Relations Agency, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  
 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-873X) 

                                                                        

Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

APRA Publications  
 

Al Arabia Public Relations Agency 
 

Arab Republic of Egypt, 

Menofia - Shiben El-Kom - Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

                              Or  
 

Egyptian Public Relations Association 
 

Arab Republic of Egypt, 
Giza, Dokki, Ben Elsarayat -1 Mohamed Alzoghpy St. 

 
jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agencyEmail:      

 

Web:     www.apr.agency, www.jprr.epra.org.eg 
 

 (+2) 02-376-20 -818   -    (+2) 0114 -15 -14 -151   -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:      

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 
sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 
APA Search of America. 

- The author should send an electronic copy of his manuscript by Email written in Word 
format with his/her CV. 

- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 
informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 
by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 
the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 
author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 
modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 2800 L.E. and for the Expatriate 
Egyptians and the Foreigners are: 550 $. with 25% discount for Masters and PhD Students.  

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 
manuscript, an amount of 1400 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 275 $ for 
the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- Fees are not returned if the researcher retracts and withdraws the research from the journal for 
arbitration and publishing it in another journal. 

- The manuscript does not exceed 40 pages of A4 size. 30 L.E. will be paid for an extra page  
for the Egyptians and 10 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 25 % discount of the publication fees will be offered  to the Egyptians and the  
Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 
number of times during the year. 

- Two copies of the journal and Five Extracted pieces from the author's manuscript after the 
publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 500 L.E. for the 
Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 600 L.E. for the 
Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do  not exceed 8 pages and a 10 % 
discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations Association. One copy of 
the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners . 

- One copy of the journal is sent to the author of the book after the publication to his/her 
address.  And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Public Relations 
Association.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 
outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 
outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 
research papers not the opinions of the Al-Arabia Public Relations Agency or the Egyptian 
Public Relations Association. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 
   

Address: 

 Al Arabia Public Relations Agency,  

Arab Republic of Egypt, Menofia, Shiben El-Kom, Crossing Sabry Abo Alam st. & Al- Amin st. 

Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 

And also, to the Journal email: jprr@epra.org.eg, or ceo@apr.agency, after paying the publishing fees 

and sending a copy of the receipt.  

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication  ,after  peer refereeing  these papers by a number of Professors 

specialized in the same field under a scientific supervision of the Egyptian Public Relations 

Association, which considered the first Egyptian scientific association specialized in public 

relations, (Member of the network of scientific Associations in the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo). 

     The Journal is part of Al-Arabia Public Relations Agency's publications, specialized in 

education, scientific consultancy and training. 
 

- The Journal is approved by the Supreme Council for Media Regulation in Egypt. It 

has an international numbering and a deposit number. It is classified internationally 

for its both printed and electronic versions by the Academy of Scientific Research 

and Technology in Cairo. In addition, it is classified by the Scientific Promotions 

Committee in the field of Media of the Supreme Council of Universities in Egypt. 

- It is the first arbitrative scientific journal with this field of specialization on the Arab 

world and the Middle East. Also, the first Arab scientific journal in the specialty of 

(media) which obtained the Arab Impact Factor with a factor of 2.01 = 100% in the 

year of 2020G report of the American Foundation NSP "Natural Sciences 

Publishing" Sponsored by the Arab Universities Union. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts  publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser . 

- It also publishes special research papers  of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 
 

Publishing rules: 

- It should be  an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one-page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing  unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

-   The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic in Arabic Papers, 14 points font for the main text. The main and 

sub titles, in Bold letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman. 

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  



Advisory Board ** 
JPRR.ME 

 
 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 
 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University Professor of Mass Communication at the   
 
 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  

 

 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of Mass Communication - Sinai 
University 
  
  

 

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

 

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

 

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Barakat Abdul Aziz Mohammed (Egypt) 
 

Professor of radio and television & Vice- Dean of the Faculty of Mass Communication for 
Graduate Studies and Research, Cairo University 
  

 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and Vice- Dean for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia, (Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema, (Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication, University of Algiers-3. 
 

Prof. Dr. Hisham Mohammed Zakariya, (Sudan) 
Professor of Mass Communication at King Faisal University – Former Dean of the Faculty of Community 
Development at the University of the Nile Valley, Sudan.  
 

Prof. Dr. Abdul Malek Radman Al-Danani, (Yemen) 
Professor, Faculty of Media & Public Relations, Emirates Collage of Technology, UAE. 
 

 
 

 
 

Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME) ) 
  

Scientific Refereed Journal 
  1220 March/  January - year Ninth - Issue First Thirtieth 

 
 
 
 

Founder & Chairman    
 

  Dr. Hatem Moh’d Atef 
 

EPRA Chairman 
 

 

 

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 
Head of the Scientific Committee of EPRA 

                            
              

Editorial Manager 
 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media Professor at Ain Shams University & former Dean of 

Faculty of Mass Communication - Sinai University 
  

Head of the Consulting Committee of EPRA 
 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   
   Misr International University  

  
 

Dr. Thouraya Snoussi (Canada)  
Associate professor of Mass Communication & 

Coordinator College of Communication 
University of Sharjah (UAE) 

 

Dr. Mohamed Alamry (Iraq) 
Associate Professor & Head of Public Relations Dep.            

                   Mass Communication Faculty                           
Baghdad University 

Dr. Fouad Ali Saddan (Yemen) 
Associate Professor & Head Dep. of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication  
Yarmouk University (Jordan) 

 
 

Dr. Nasr Elden Othman (Sudan) 
Assistant Professor of Public Relations 

 Faculty of Mass Communication & Humanities Sciences 
Ajman University (UAE) 

 
 

Public Relations Manager 

Alsaeid Salem 
 
 

Arabic Reviewers 
 

Ali Elmehy 
Sayid Sherif 

 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki - Ben Elsarayat - 1 Mohamed Alzoghpy Street 

 

Publications: Al Arabia Public Relations Agency 
 Arab Republic of Egypt 

Menofia - Shiben El-Kom - Postal Code: 32111 - P.O Box: 66 
 

Mobile: +201141514157 

+20482310073            Fax: 

+2237620818 Tel: 

www.jprr.epra.org.eg 

   Email:  jprr@epra.org.eg  -  ceo@apr.agency  

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
https://masscom.ajman.ac.ae/ar/faculty-members/profile/MzcwMQ--.html
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:ceo@apr.agency


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 
 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Supervision by Egyptian Public Relations Association - Ninth year - Thirtieth First Issue - January/March 2021 

 

      Arab Impact Factor 2020 = 2.01                                                                   Arcif Impact Factor 2020 = 0.2456       
    

 
                                                                                                            

 

    Abstracts of Arabic Researches: 
 
 

 

▪ Associate Prof. Dr. Ahmed Alzahrani - King Abdul-Aziz University 

            Associate Prof. Dr. Rrdwan Dragi Mohamad Slamene - King Abdul-Aziz University 

      Media Coverage of Vision 2030 in Saudi Press: An Analytical Study of 
      Okaz Newspaper                                                                                                                 7 
 

▪ Associate Prof. Dr. Abdel-Khalik Ibrahim Abdel-Khalik Zakzouk - Menofia University 

Paper and Electronic Newspapers Treatment of Phenomenon of Kidnapping 

 of Children in Egypt: A comparative Analytical Study                                             8 
 

 

▪ Dr. Lobna Masoud Abd El-Azem Salem - Sinai University 

Media treatment of Egyptian crises via YouTube and Trends of College youth 
 towards it                                                                                                                            9 

 

▪ Dr. Hanan Kamel Hanafi Marei - Kafr El-Sheikh University 

      Impact of the Interactive and Static Infographic on Social Media in Awareness 

      University Youth about Symptoms of the Emerging COVID -19 and ways of 

      Prevention                                                                                                                             11                                                                           
 

▪ Dr. Heba Mostafa Hassan Mostafa - Port said University 

      Communication Roles of Adolescents through Social Media during  
      The Corona Pandemic and its Relationship to their Level of Anxiety: 
       Within framework of theory of richness of the media                                              12 
 

▪ Dr. Ahmed Muhammad Qerran Al-Zahrani - King Abdul-Aziz University 
 

       Motives for Saudi University Students' Use of Digital Media and its 
       Gratification: A Survey Study                                                                                        13 
 

 

▪ Dr. Ahmed Metwaly Abdel Rahim Ammar - Ain Shams University        

      Role of YouTube in Developing Teenagers' Awareness of Cybersecurity            15 
 

▪ Dr. Yasmin Mohamed Ibrahim Elsayed - Beni Suef University 
 

Dr. Menna Allah Kamal Moussa Diab - Beni Suef University 

       Impacts of the insatiable watch of Netflix Platform on the Moral Construction of 
       the Egyptian Community: 
      Applied study in light of the Value Determinism Theory                                        16 
                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

(ISSN 2314-8721) 
Egyptian National Scientific & Technical Information Network 

(ENSTINET)  

With the permission of the Supreme Council for Media Regulation in Egypt 

Deposit Number: 24380 /2019 
  

APRA  @2021  Copyright                                                      

 www.jprr.epra.org.eg 


	للطباعة الصفحات التمهيدي عربي نهائي أوك
	د زقزوق 2
	E 2 - 30 Issue 
	صفحات تمهيدية انجليزي ok 2020
	Blank Page

