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 أطر المعالجة اإلخبارية لقضايا الجريمة فى الصحف االلكترونية 
 "دراسة تحميمية"

 عبد الفتاح ، أ.ـ.د/ حنفي حيدر أميف، أ.ـ.د/ أحمد عبد الكافيىدى عاطؼ محمود 
 

 مستخمص البحث
تسعى الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أطر المعالجة اإلخبارية لقضايا 

الصحؼ االلكترونية، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفى التحميمى، وتـ الجريمة فى 
جمع البيانات باستخداـ أداة تحميؿ المضموف عمى عينة مف الصحؼ االلكترونية تشمؿ 
)صحيفة األىراـ كممثمة لمصحؼ القومية، وصحيفة اليوـ السابع كممثمة لمصحؼ 

ذلؾ خالؿ الفترة مف و  وصحيفة األىالى كممثمة لمصحؼ الحزبية( الخاصة،
 ، وتوصمت الدراسة إلى:31/12/2019وحتى  1/1/2018

 صحؼ  فى الترتيب األوؿ فى قائمةصحيفة اليوـ السابع االلكترونية  جاءت
 ( بنسبة3015الدراسة مف حيث اىتماميا بقضايا الجريمة حيث سجمت)

(7881.)% 
  يمة فى الصفحة الفرعية)الداخمية( قائمة موقع نشر قضايا الجر  تتصدر

 %(.100الصحؼ االلكترونية الثالثة بنسبة )
 الترتيب األوؿ فى قائمة التغطية فى التغطية المحمية لقضايا الجريمة  جاءت

 الجغرافية لقضايا الجريمة فى الصحؼ االلكترونية عينة الدراسة.
 الترتيب األوؿ بصحؼ الدراسة مف حيث الفنوف الصحفية  عمىالتقرير  حصوؿ

 معالجة قضايا الجريمة.المستخدمة فى 
 فى قائمة أنواع  %2181الترتيب األوؿ بنسبة عمى المخدرات جرائـ حصوؿ

جرائـ جاءت ، وفى الترتيب الثانى الجرائـ المعروضة بالصحؼ االلكترونية
جرائـ سرقة الممتمكات بنسبة جاءت %، وفى الترتيب الثالث 1884 بنسبة القتؿ
1584.% 

  األطر المستخدمة فى معالجة قضايا الجريمة فى تصدر اإلطار األمنى قائمة
 .صحؼ الدراسة، وفى الترتيب الثانى جاء إطار االىتمامات االنسانية
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Research Summary: 
The current study sought  to identify the frameworks of news 

coverage of criminal issues in online  newspapers, and the 

researcher used the descriptive analytical method, and to collected 

data using the content review method on a sample of online  

newspapers including (Al-Ahram newspaper as a representative of 

national newspapers, and the seventh day newspaper as a 

representative of private newspapers, and the newspaper of the 

people as a representative of party newspapers) during the period 

from 1/1/2018 to 31/12/2019, and the study found: 

•In terms of its involvement in criminal issues, the seventh day 

online newspaper (3015), (78.1%) outperformed the study papers.  

•The sub-page (internal) issues a list of the website publishing 

crime issues in the three online newspapers, at a rate of (100%).  

•Local coverage of criminal issues was first published in online 

newspapers on the geographical coverage of criminal issues in the 

journalistic arts used to deal with criminal issues. 

•The report was first ordered in the journal study in terms of the 

journalistic arts used in criminal issues.  

•Many categories of crimes mentioned in the research newspaper 

were in the first instance 21.1% drug offenses, and in the second 

order murders crimes  by 18.4%, and in the third order crimes of 

property theft by 15.4%. 

•The security framework topped the list of frameworks used to 

deal with criminal issues in study newspapers, and in the second 

order came the framework of humanitarian concerns. 

 مقدمة البحث:
تعتبر الجريمة ظاىرة عالمية ال ترتبط بمنطقة أو مجتمع أو جماعة وال يخمو 

كبير بيف ىذه المجتمعات فى ثقافتيا ونسبة وجود ىذه منيا مجتمع، ولكف ثمة تفاوت 
خيرة مف انتشار بعض الجرائـ وانتشارىا، ولقد عانى المجتمع المصرى فى الفترة األ

 نحرافات والجرائـ التى تتنافى مع مجتمعنا وقيمنا وعاداتنا. الظواىر واال
بار مف أىـ وظائؼ الصحافة االلكترونية تزويد القراء بأىـ وآخر األخو 

واألحداث التى تحصؿ فى مجتمعيـ الذى يعيشوف فيو بؿ وفى العالـ بشكؿ عاـ، وال 
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قتصادية جتماعية واالخبار السياسية وااليقتصر دور الصحافة االلكترونية عمى نقؿ األ
 الجرائـ وكؿ ما يتعمؽ بيا، فوضعت ليا حيزاً  بنقؿ أخبار بؿ تيتـ أيضاً  ،والرياضية

وتنتيج الصحؼ االلكترونية فى اإلنتاج اإلخبارى فى  ،خباريةإلكونيا مف أىـ المواد ا
مختمؼ المجاالت عممية التأطير اإلخبارى والتى تعنى أف يمد القائـ باالتصاؿ الجميور 
غفاؿ اآلخرى بمعنى آخر إلقاء الضوء عمى زوايا معينة  بما يحتاج إليو مف وقائع وا 

تنع بيا حسب ما يريد المرسؿ وليس ة تجعؿ المستقبؿ يققمقصودة وترؾ األخرى بطري
وتعد الصحافة االلكترونية مف أىـ ، حسب قناعتو وذلؾ فى إطار الخمفية المعرفية لو

الوسائؿ اإلعالمية التى يتابعيا الجميور كونيا تحوى فى مضمونيا كافة الفنوف 
ئـ متاحة اإلعالمية والتقنيات الحديثة لإلعالـ اإللكترونى، األمر الذى جعؿ أخبار الجرا

لمادة الجرائـ وأف ال  خباريةومف ىنا ظيرت أىمية المعالجة اإل، وفى متناوؿ الجميع
نما يتـ تخصيص مساحات ا  و  ،تقتصر تمؾ المعالجة عمى نشر خبر الجريمة فقط

التركيز فى المعالجة  يضاً أو  ،جرامى ومالبساتودوافع السموؾ اإلو سباب ألمناقشة 
الصحفية عمى نشر العقوبات الرادعة لنوعية معينة مف المجرميف حتى يمكف تحقيؽ 

 جتماعى قوى.اضبط 
 الدراسات السابقة:

سعت الباحثة إلى اإلطالع عمى األدبيات والمراجع المرتبطة بموضوع دراستيا، 
فى القياـ بأى دراسة أو حيث أف نمو المعرفة وتشبعيا يفرض عمى الباحث عندما ُيفكر 

بحث االقتناع بأف عممو عبارة عف حمقات ُمتصمة، حيث أف كؿ عمؿ عممى يسبقو 
جيود أخرى فى شكؿ)دراسات سابقة ُمرتبطة( سواء ميدانية أو معممية أو مكتبية، والتى 
تؤدى دور ميـ فى توجيو مسارات الدراسة بدءًا مف الفكرة وصواًل إلى النتائج النيائية، 

 يما يمى عرض لبعض الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة:وف
بعنوان مدركات الصحفيين لمواثيق  0208دراسة آية نصر الدين أحمد عام -1

الشرف الصحفى وحقوق اإلنسان وعالقتيا بأنماط تغطيتيم لشئون الجريمة فى 
ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد وتحميؿ مدى معرفة ووعى الصحف المصرية, و

لمتخصص فى تغطية شئوف الجريمة والحوادث بالمواثيؽ األخالقية وبنود الصحفى ا
ومفاىيـ حقوؽ اإلنساف، وتنتمى ىذه الدراسة لمدراسات الوصفية، وقد استخدمت 
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الباحثة منيج المسح اإلعالمى والمنيج المقارف، وتمثمت عينة الدراسة الميدانية فى 
التحميمية فى صحؼ)األىراـ،  ( صحفيًا، وتمثمت عينة الدراسة60عينة قواميا)

أخبار الحوادث، الوفد، صوت األمة(، واستخدمت استمارة االستبياف واستمارة تحميؿ 
المضموف والمقابمة كأدوات لجمع المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى تصدر القصة 
الخبرية األشكاؿ التحريرية المستخدمة فى التغطية الصحيفة لشئوف الجريمة يمييا 

 يمييا التقارير اإلخبارية يمييا التحقيؽ الصحفى ثـ الحورات الصحفية.   األخبار
 اإلعالم وسائل معالجة بعنوان أطر 0208الجواد عام عبد إسماعيل دراسة عمى -2

 ىذه وسعتالجامعة,  طالب لدى التربوية بالقيم وعالقتيا الجريمة ألخبار المحمية
 الجريمة ألخبار المحمية اإلعالـ وسائؿ معالجة أطر عمى التعرؼ إلى الدراسة
 مف الدراسات الدراسة ىذه وتعد ،الجامعة طالب لدى التربوية بالقيـ وعالقتيا
وتمثمت عينة الدراسة التحميمية فى  اإلعالمى، المسح منيج استخدمت، الوصفية

 الذى الشعب عيوف برنامج حمقات مف مف الصحؼ اإلقميمية، وعينة برامجية عينة
 ( مفردة،405وتـ إجراء الدراسة الميدانية فى عينة قواميا) ،الصعيد قناة تذيعو

 لمقيـ مقياس إلى باإلضافة المحتوى تحميؿ واستمارة استبياف استمارة واستخدـ
 الجرائـ ارتكاب أسباب أىـ إلى الدراسة وتوصمت، المعمومات لجمع كأدوات التربوية
 البطالة. وانتشار االقتصادية الظروؼ صعوبة فى تتمثؿ والتى

بعنوان تأثير التعرض لألفالم 0208عام دراسة ىبة المتولى عبد الرحمن -3
المصرية المقدمة فى التميفزيون عمى اتجاىات المراىقين نحو  السينمائية
 المقدمة المصرية السينمائية لألفالـ التعرض تأثيرىذه الدراسة  رصدت, الجريمة

مدراسات ل، وتنتمى ىذه الدراسة الجريمة نحو المراىقيف اتجاىات عمى التميفزيوف فى
ستخدمت الباحثة منيج المسح اإلعالمي، وتمثمت عينة الدراسة قد االوصفية، و 

تمثمت عينة الدراسة الميدانية فى عينة فيمـ، و  (29قواميا )التحميمية في عينة 
ستبياف كأدوات واستخدمت استمارة تحميؿ المحتوى واستمارة اال مفردة، (400قواميا)

% 5283وتوصمت الدراسة إلى أسباب انتشار الجريمة حيث يرى  لجمع المعمومات،
 يفزيوف مف أسباب انتشار الجريمة في الواقع.ممف أفراد العينة السينما والت
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عصر الجريمة, دراسة نقدية  بعنوان 0207عامMaria Julios-Costaدراسة  -4
لغوية لمعرفة العروض اإلعالمية واإلطارات الداللية لممجرمين الشباب فى وسائل 

العروض اإلعالمية  الكشؼ عفىذه الدراسة استيدفت , اإلعالم فى أوروجواى
واإلطارات الداللية لممجرميف الشباب فى وسائؿ اإلعالـ فى أوروجواى وكيفية التغطية 

استخدمت و لدراسات الوصفية، مف اىذه الدراسة  عتبرخبار الجرائـ، وتاإلعالمية أل
( مقاؿ فى 489عينة قواميا) طبقت الدراسة عمىالباحثة منيج المسح اإلعالمى، و 

تحميؿ المحتوى كأداة لجمع استمارة  صحيفة الباييس فى اوروجواى، واستخدـ
ف فى و ف والمراىقو يا القاصر المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى وضع الجرائـ التى يرتكب
رتكاب ىذه الجرائـ وأيضًا اإطار صحفى مختمؼ حيث يتـ عرض أسباب قياميـ ب

 التعاطؼ معيـ.
بعنوان التصوير من اجل الدقة, 0202عام Lin Huff-Corzine, et al دراسة -5

تناولت ىذه الدراسة مقارنة مصادر مقارنة مصادر المعمومات فى جرائم القتل, 
ى جرائـ القتؿ، وتنتمى ىذه الدراسة لمدراسات الوصفية، واستخدـ الباحثوف المعمومات ف

( قصة إخبارية، 298منيج المسح اإلعالمى، وتمثمت عينة الدراسة فى عينة قواميا)
واستخدـ استمارة تحميؿ المحتوى كأداة لجمع المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى أكثر 

 اء، جرائـ المخدرات، جرائـ القتؿ، اإلختطاؼ. الجرائـ انتشارًا جرائـ الحريؽ، اإلعتد
بعنوان العرق والجريمة فى الصحف الكندية 0202عامRachael E Collinsدراسة -6

تناولت ىذه الدراسة تغطية الصحؼ الكندية ألخبار الجريمة، وتعتبر ىذه المطبوعة, 
عينة الدراسة مف الدراسات الوصفية، واستخدمت منيج المسح اإلعالمى، وبمغت 

(عددًا مف الصحؼ الكندية الصادرة بالمغة اإلنجميزية، واعتمدت عمى 480الدراسة )
استمارة تحميؿ المحتوى كأداة لجمع المعمومات، وتوصمت الدراسة إلى أف الفقر ونقص 

 التعميـ ىى أسباب حدوث الجريمة.
 بيم والمشتبو الضحايا ظيور بعنوان 0203عام Jessica Levinدراسة -7

ن"تحميل محتوى أربع برامج تميفزيونية متخصصة فى أخبار الجريمة", والمجرمي
 البرامج فى والمجرميف بيـ والمشتبو الضحايا إظيار كيفية الدراسة ىذه رصدت وحممت

 الوصفية، مف الدراسات الدراسة ىذه وتعد، الجريمة أخبار فى المتخصصة التميفزيونية
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 عينة فى الدراسة عينة وتمثمت، اإلعالمى المسح منيج الباحثة استخدمت وقد
، المعمومات لجمع كأداة المحتوى استمارة تحميؿ واستخدمت، تميفزيونية برامج( 4)قواميا

 التميفزيونية تفاصيميا فى البرامج بكافة الجريمة عرض إلى الدراسة وتوصمت
 (.امرأة-رجؿ) المجـر جنس عمى تعتمد الجريمة أخبار فى المتخصصة

 عناوين فى الخطاب بعنوان مالمح 0200عامPornjan Duanprakhonدراسة -8
 مالمح عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفتالشباب,  قبل من المرتكبة الجريمة أخبار

 الدراسة ىذه وتنتمى، الشباب قبؿ مف المرتكبة الجريمة أخبار عناويف فى الخطاب
 عمى الدراسة وطبقت، اإلعالمى المسح منيج الباحث واستخدـ، الوصفية لمدراسات

 واستخدمت، تايالند فى الشعبية لمصحؼ األولى الصفحة فى عنواف (97)قواميا عينة
 الصحؼ قياـ إلى الدراسة وتوصمت، المعمومات لجمع كأداة المحتوى تحميؿ استمارة
 المجتمع فى فعالً  يحدث ما أو الفعمية األحداث لنقؿ  فقط ليس الجرائـ أخبار بنشر
  المجتمع. مشاكؿ مف واحدة الجرائـ باعتبارىا ىذه يدركوف المجتمع أفراد لجعؿ ولكف

 مشكمة البحث:
مف خالؿ متابعة الباحثة ألخبار الجريمة فى مصر الحظت اىتماـ وسائؿ اإلعالـ 
بكافة أشكاليا بتغطية ىذا النوع مف األخبار نظرًا لزيادة معدالتيا، كما الحظت الباحثة 

االلكترونية بأخبار الجرائـ، حيث ازداد عدد األخبار المنشورة بيا اىتماـ الصحؼ 
 الباحثة ووجدت وتخصيص أقساـ لتغطية قضايا وأخبار الجرائـ تحمؿ مسميات مختمفة،

 قضايا معالجة فى والتحميؿ الدراسة إلى يحتاج بدور تقوـ المصرية االلكترونية الصحؼ
 ألخرى صحيفة مف فييا المستخدمة واألطر المعالجة ىذه تختمؼ حيث، بيا الجريمة

آلخر، األمر الذى دفع الباحثة إلى إجراء بحث لمتعرؼ أكثر عمى أطر  خبر ومف
معالجة قضايا الجريمة فى الصحؼ االلكترونية، ويمكف بمورة المشكمة البحثية فى 

ما أطر المعالجة اإلخبارية لقضايا الجريمة فى الصحف التساؤؿ الرئيسى التالى: 
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:االلكترونية؟ 

 ما حجـ اىتماـ صحؼ الدراسة بقضايا الجريمة؟ -1
 ؟ الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ داخؿ الجريمة قضايا موقع ما -2
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 عينة االلكترونية الصحؼ فى المنشورة الجريمة لقضايا الجغرافى ما التوزيع -3
 الدراسة؟

 لعرض الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ تستخدميا التى الصحفية الفنوف ما -4
 الجريمة؟ قضايا

 فى الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ عمييا تعتمد التى اإلخبارية المصادر ما -5
 الجريمة؟ قضايا عمى الحصوؿ

 الدراسة؟ عينة االلكترونية الصحؼ باىتماـ تحظى التى الجرائـ أنواع ما -6
فى  الدراسة عينة االلكترونية التى استخدمتيا الصحؼاألسباب  أطر ما -7

 معالجة قضايا الجريمة؟
عينة  ما أطر المعالجة اإلخبارية لقضايا الجريمة فى الصحؼ االلكترونية -8

 الدراسة؟
 أىمية البحث:

 تتمثؿ أىمية ىذا البحث فيما يمى:
 تسمح فيى الجريمة، قضايا مجاؿ فى اإلعالمية األطر تحميؿ لنظرية تناولو -1

 يسيـ مما المنظـ التفسير وتقديـ اإلعالمية لمرسائؿ الضمنى المحتوى بقياس
 .القضايا ىذه تجاه واالتجاىات األفكار تشكيؿ فى

 االلكترونية الصحؼ تعرضيا التى اإلعالمية لمرسالة تحميالً  الدراسة تقدـ -2
 درجة لقياس موضوعية رؤية الجريمة، كما إنيا تعرض قضايا عف المصرية

 عمى والتعرؼ، الجريمة لقضايا المصرية االلكترونية الصحؼ ومعالجة تناوؿ
 .    القضية ىذه تجاه وظفتيا التى الخبرية األطر طبيعة

خطورة موضوع الجريمة بالنسبة لمفرد والمجتمع واألثر السمبى عمى المجتمعات  -3
واالقتصادية مف وأمنيا مف جانب، وكونيا انعكاسًا لخمؿ المنظومة اإلجتماعية 

 جانب آخر.
 :البحث أىداف

 ييدؼ ىذا البحث إلى:
 .الجريمة بقضايا الدراسة صحؼ اىتماـ التعرؼ عمى مدى -1
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 .الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ داخؿ الجريمة قضايا موقع رصد -2
 عينة االلكترونية الصحؼ فى المنشورة الجريمة لقضايا الجغرافى التوزيع كشؼ -3

 .الدراسة
 الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ تستخدميا التى الصحفية الفنوف رصد -4

 .الجريمة قضايا لعرض
 الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ عمييا تعتمد التى اإلخبارية المصادر معرفة -5

 .الجريمة قضايا عمى الحصوؿ فى
 .الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ باىتماـ تحظى التى الجرائـ أنواع رصد -6
 الدراسة عينة االلكترونية الصحؼ استخدمتيا التى األسباب أطر عمى التعرؼ -7

 .الجريمة قضايا معالجة فى
 عينة االلكترونية الصحؼ فى الجريمة لقضايا اإلخبارية المعالجة أطر رصد -8

 .الدراسة
 فروض البحث:

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ عينة الدراسة في الفنوف
 في عرض قضايا الجريمةالصحفية المستخدمة 

 قضايا أنواع في الدراسة عينة الصحؼ بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد 
 .الجرائـ

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ عينة الدراسة في األطر الخبرية
 المستخدمة في معالجة قضايا الجريمة.  

 نوع ومنيج الدراسة:
فية، وتستخدـ منيج المسح تندرج ىذه الدراسة ضمف إطار البحوث الوص    

 اإلعالمى.
 عينة البحث:

 وصحيفة، القومية لمصحؼ كممثمة األىراـ صحيفة)تتمثؿ عينة ىذا البحث فى      
( الحزبية لمصحؼ كممثمة األىالى وصحيفة، الخاصة لمصحؼ كممثمة السابع اليوـ
ىذه اختارت الباحثة ، وقد 31/12/2019 وحتى 1/1/2018 مف الفترة خالؿ وذلؾ
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الصحؼ لتمثؿ عينة الدراسة التحميمية ألنيا األكثر زيارة واستخدامًا حسب موقع اليكسا 
www.alexa.comقضايا الجريمة بياومساحات لعرض  قساـأ ، وكذلؾ لوجود. 

 أدوات الدراسة:
اعتمدت الباحثة فى تحقيؽ أىداؼ البحث وجمع البيانات عمى أداة تحميؿ      

 المضموف.
 متغيرات البحث:

المتغير المستقؿ: أطر معالجة الصحؼ االلكترونية اإلخبارية، أما المتغير التابع     
 فيو قضايا الجريمة.
 حدود الدراسة:

دراسػػػػة أطػػػػر المعالجػػػػة اإلخباريػػػػة، قضػػػػايا الجريمػػػػة،  عمػػػػىىػػػػذه الدراسػػػػة قتصػػػػر ت     
وحتػػػػى 29/12/2019فػػػػى الفتػػػػرة مػػػػفىػػػػذه الدراسػػػػة  الصػػػػحؼ االلكترونيػػػػة، وقػػػػد ُطبقػػػػت

10/3/2020 . 
 التعريفات اإلجرائية: 

 الصحؼ فى الجريمة قضايا بيا تصاغ التى الطريقة ىىاإلخبارية:  المعالجة أطر
 ىدؼ ذات القضايا ىذه تجعؿ معينة ومبادئ أسس وضع خالؿ مف وذلؾ االلكترونية

 .الجميور لدى ومعنى
فكار الراسخة فى كؿ فعؿ يتعارض مع القيـ والعادات والتقاليد واأل ىى الجريمة:
 مف قبؿ الدولة. ونتياؾ القانوف ويعاقب عميو صاحبإلى إكؿ فعؿ يؤدى و المجتمع، 

تنشر مادتيا الصحفية عمى  المواقع الصحفية االلكترونية التي الصحف االلكترونية:
االنترنت بغض النظر عف وجود أو عدـ وجود إصدار ورقى ليا، وىى الصحؼ 

 المختارة عينة الدراسة التحميمية.
 
 
 
 

http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
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 اإلطار النظرى:
 مفيوم األطر اإلعالمية:

وقد اجتيد العديد مف الخبراء والباحثيف فى تحديد التعريفات المالئمة لألطر      
اإلعالمية وفقًا لوظائفيا وأدوارىا فى التأثير واإلقناع، وفيما يمى عرض لبعض ىذه 

 المحاوالت:
استخداـ أسموب محدد فى توصيؼ المشكمة وتحديد أسبابيا وطرح حموؿ  -

 (.269 ،2008 ،الصادؽ) مقترحة بشأنيا
 عمى برىاف أو حجة لبناء بعينيا عناصر واستخداـ والتركيز االختيار -

 (.78 ،2001 ،حساـ الديفوحمولو ) وتقييميا ومسبباتيا المشكالت
 خالؿ مف استخالصو يمكف ولكف لمعبارات واضحاً  تقييماً  وليس ضمنى شئ -

 المصاحبة المرئية والصور والرموز والمصطمحات واالستعارات الدالة الكممات
 (. (Akhavan& Ramaprased, 2000, 45 الخبرى لمسرد

 وتقييـ والتفسير التغطية فى واإلعالـ األفراد عمييا يعتمد اصطالحية أدوات -
 . (Smetko A.H&Valkenburg M.P, 2000, 94 )المعمومات

 وظائف األطر اإلعالمية:
 فى:ىناؾ وظائؼ أساسية لألطر حددىا مجموعة مف الباحثيف تتمثؿ 

 تعريؼ المشكمة أو القضية وتحديدىا بدقة. -1
 تحديد العوامؿ السببية المتعمقة بالقضية المطروحة. -2
 وضع أحكاـ أخالقية مرتبطة بالقضية. -3
 Ropert (53 ,2000تقييـ العوامؿ السببية وأثارىا واقتراح الحموؿ ليذه القضية -4

M.Entman,.) 
يكوف خبرًا وفقًا لما يتوافر  األحقية اإلخبارية، بمعنى استحقاؽ الموضوع بحيث -5

 (.,Liebes  (29 ,2000فيو مف قيـ إخبارية
 :اإلعالمى اإلطار خصائص
 :التالية بالخصائص الخبرى لممحتوى اإلعالمى اإلطار تشكيؿ يتسـ
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 تفاصيؿ مف وبعضاً  الوقائع مف جزءاً  اإلطار ينقؿ حيث، المعمومات تنظيـ -1
 طبقاً  الحدث ليذا المعنى يعطى مما اآلنى بالحدث ويربطيا القضية ومعمومات

 لدى مغزى ذات القضية وتصبح، تحقيقو باالتصاؿ القائـ يرغب الذى لميدؼ
 .الجميور

 منطمقاً  باعتباره القضية تناوؿ فى ليا الترويج يتـ فكرة اإلعالمى اإلطار يعد -2
 .الحدث وتفسير لشرح توظيفو يتـ فكرياً 

 اإلطار عف التعبير يتـ إذ، ومجردة رمزية أدوات خالؿ مف األطر تعمؿ -3
 معينة إيماءات تحمؿ التى الرمزية األلفاظ مف مجموعة خالؿ مف وترجمتو
 (.75 2006،عمىاإلعالمى ) النص عمى داللة وُتضفى

 ال أو السائدة اإلخبارية القيـ مع يتفؽ قد اإلخبارى لممحتوى تنظيـ عممية إنِّو -4
 .داتيا العممية مف اليدؼ حسب يتفؽ

 إلى ييدؼ ولكنو بالمحتوى القارئ اىتماـ إثارة حدود عند اليدؼ يقؼ ال -5
 .األولى بالدرجة والتأثير اإلقناع

 األفكار مف االستفادة عمى يقوـ ولكنو، جديدة قيـ أو أفكار غرس إلى ييدؼ ال -6
 (. 404 ،2010 ،عبد الحميداالجتماعى) الواقع فى فعالً  الموجودة والقيـ

 أنواع األطر اإلعالمية:
قدـ العمماء عدة أنواع لألطر اإلعالمية المرتبطة غالبًا بتغطية اإلعالـ لألخبار، 

 ومنيا:
: يضع ىذا االطار الوقائع فى سياؽ النتائج االقتصادية التى اإلطار االقتصادى -0

نتجت عف االحداث، ويشير إلى التأثير المتوقع أو القائـ عمى األفراد والدوؿ 
المادى لجعؿ الرسالة اإلعالمية أكثر فاعمية عمى والمؤسسات، ويستخدـ الناتج 

 الناس وأكثر ارتباطًا بمصالحيـ.
يضع القائـ باالتصاؿ الرسالة لإلجابة عف السؤاؿ"مف  إطار المسئولية: -0

المسئوؿ عف؟"، فاألفراد والمؤسسات والدولة معنيوف بمعرفة المسئوؿ عف 
 Smetko A.H) الحدث إف كاف شخص أو سموؾ أو حكومة محددة

,Valkenburg M.P, 2000, 93-109).                                     
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وىو الذى يتـ استخدامو فى تغطية أحداث االنتخابات  اإلطار االستراتيجى: -3
والحمالت االنتخابية لممرشحيف، وييتـ بتسميط الضوء عمى الفوز أوالخسارة بيف 

 .(90 ،2012،باسعالطرفيف، والمناورات السياسية بيف المرشحيف)
ويعرض ىذا اإلطار األحداث التى تحتوى عمى صراع بيف  إطار الصراع: -2

، وينقسـ  (Waller& Conaway, 2011, 8) الجماعات واألفراد والمؤسسات
 ىذا اإلطار وفقًا لدرجة الصراع إلى:

: وىو الذى يستخدـ فى تقديـ قضايا العنؼ والقتؿ صراع كبير أو عنيف - أ
واإلرىاب وغيرىا مف الموضوعت التى تحتوى عمى صراع فى واالغتياالت 

 أحداثيا.
: ويتناوؿ ىذا اإلطار القضايا التى تشتمؿ عمى نسبة قميمة مف صراع متوسط - ب

 الصراع ضمف أحداثيا مثؿ قضايا الفساد والرشوة وغيرىا.
: وىذا النوع يعرض الموضوعات ذات الصراع المشوؽ كأخبار صراع محدود - ت

 ذات صراعات ضعيفة كالقضايا الخاصة باألسرة والبيئة الفف والرياضة
 (.199 ،2006السيد، و الطرابيشى، )

تعرض القضية مف خالؿ ىذا اإلطار فى سياؽ دينى أو مف  اإلطار األخالقى: -5
خالؿ أعراؼ أخالقية وسموكيات شائعة، مما يدفع المحرريف أف يضعوا 

ؿ استخداـ االستدالالت مرجعية األطر األخالقية بطرؽ غير مباشرة مف خال
 (.64 ،2012 ،سامح) واالقتباسات واالستنتاجات

وىو الذى يضفى عمى القضية الصبغة اإلنسانية  إطار االىتمامات اإلنسانية: -6
   .(49 ،2009عبد الوىاب، ) والعاطفية والشخصية

وىو الذى يعرض القضايا واألحداث فى سياؽ عاـ مجرد، وينتقد  اإلطار العام: -7
  .(91 ،2005، السيد) بمحدودية إمكانياتو فى العرض

 العوامل المؤثرة فى تشكيل اإلطار اإلعالمى:
يتأثر اإلطار اإلعالمى بالقيود التى تفرضيا المؤسسة الصحفية، والقيـ المينية لدى    

الصحفييف وتوقعاتيـ إزاء الجميور، وتتمثؿ مصادر التأثير عمى محتوى وسائؿ اإلعالـ 
 وتحديد أطرىا فى:
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الصحفى الذى ُيشكؿ إطارًا لتركيب المعمومات الواردة إليو ويضفى عمييا معنى  -1
ممية تشكيؿ اإلطار بدورىا تتأثر بعوامؿ ىى: األيديولوجية، معيف، وع

واالتجاىات واألنماط المينية، وتنعكس فى الطريقة التى يؤطر بيا الصحفيوف 
 التغطية الخبرية.

 نوع مصادر األخبار وطبيعة األحداث. -2
 .(178 ،2004 ،عبد الحميدنوع الوسيمة ومدى استقالليا السياسى ) -3
 جتماعية.األعراؼ والقيود اال -4
 الضغوط التنظيمية وضغوط جماعات المصالح. -5
 أساليب الممارسة فى وسائؿ اإلعالـ. -6
 (.116 ،2007، أحمدالتوجيات األيديولوجية لمقائميف بالعمؿ اإلعالمى) -7

 
 نتائج الدراسة التحميمية:

 حجم اىتمام الصحف االلكترونية عينة الدراسة بقضايا الجريمة: -0
الصحفية اإلخبارية المنشورة لقضايا الجريمة بالصحف االلكترونية ( يوضح عدد المواد 0جدول)

 عينة الدراسة
 الترتيب % ك الصحيفة االلكترونية
 0 0888 702 األىرام االلكترونى

 0 7880 3205 اليوم السابع االلكترونى
 3 380 002 األىالى االلكترونى

  022 3859 اإلجمالى

إجمالى حجـ المواد الصحفية اإلخبارية  يتضح من بيانات الجدول السابق أن      
( 3859المنشورة لقضايا الجريمة بالصحؼ االلكترونية الثالث عينة الدراسة بمغت)

مادة إخبارية، وىو ما يعكس مدى اىتماـ ىذه الصحؼ بالمعالجة اإلخبارية لتمؾ 
لكترونية فى المقدمة مف حيث كثافة التغطية، القضايا، وجاءت صحيفة اليـو السابع اال

(، تمتيا صحيفة األىراـ االلكترونية %7881(مادة صحفية بنسبة)3015حيث سجمت )
(، وجاءت صحيفة األىالى االلكترونية فى %1888( مادة صحفية بنسبة)724بإجمالى)

تمام وتعزو الباحثة اى(، %381( مادة صحفية بنسبة)120الترتيب الثالث بإجمالى)
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صحيفة اليوم السابع االلكترونية بقضايا الجريمة إلى طبيعة ممكيتيا وسياساتيا 
التحريرية, فيى صحيفة مستقمة لدييا إمكانات مادية كبيرة تسمح ليا بتعيين 
مراسمين ليا فى جميع المحافظات لتغطية وجمع قضايا الجريمة التى تحدث فييا, 

توى الصحفى واإلخبارى, أما صحيفة األىرام باإلضافة إلى تميزىا بالتنوع فى المح
فيى صحيفة قومية تعبر عن سياسة الدولة وينصب اىتماميا وتركيزىا عمى إبراز 
إنجازات الدولة المصرية والمشروعات التى تحدث عمى أرض الواقع, كما أن صحيفة 
األىالى صحيفة حزبية صادرة عن حزب التجمع ينصب اىتماميا عمى التعبير عن 

براز دوره.سيا  سة الحزب الصادرة عنو وا 
 .موقع قضايا الجريمةفئة  -0

 موقع قضايا الجريمةيوضح  (0جدول)
 الصحف

 الموقع
 األىالى السابع اليوم األىرام

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 0 - - 0 - - 0 - - رئيسية صفحة
 0 022 002 0 022 3205 0 022 702 (داخمية) فرعية صفحة

 0 - - 0 - - 0 - - أخيرة صفحة
  022 002  022 3205  022 702 اإلجمالى

الصفحة الفرعية)الداخمية( كموقع لنشر قضايا  يتضح من بيانات الجدول السابق أن 
%، ففى 100الجريمة جاء فى الترتيب األوؿ لمصحؼ االلكترونية الثالث وذلؾ بنسبة

( قضية ُنشرت فى الصفحة الفرعية، وفى صحيفة اليوـ السابع 724صحيفة األىراـ )
وتعزو ( قضية إجرامية، 120وكذلؾ فى صحيفة األىالى ُنشرت) ،( قضية3015ُنشرت)

الباحثة ذلك إلى الخصائص التى تتمتع بيا الصحف االلكترونية ومنيا التخصص فى 
المحتوى الصحفى, حيث يتم تخصيص صفحات داخل ىذه الصحف لكل محتوى, فنجد 

فتى األىرام واليوم السابع ُيعرض بيا قضايا الجريمة, وفى يصفحة الحوادث فى صح
التى تيتم بقضايا وأحداث المحافظات ومنيا صحيفة األىالى ُتوجد صفحة المحافظات و 

 .أيضًا قضايا الجريمة
(, 0205وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة)أحمد عبد الكافى عبد الفتاح,   

حيث احتمت موقع المواد الصحفية المنشورة فى  (,0209ودراسة)أسماء رشوان محمد,
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ع الدراسة الحالية إلى طبيعة الصحف ويرجع اتفاق ىاتين الدراستين مالصفحة الداخمية، 
 االلكترونية والتى تتسم بالتخصص فكل نوع إخبارى لو القسم الخاص بو. 

 .قضايا الجريمةفئة التغطية الجغرافية ل -3
 قضايا الجريمة ل يوضح التغطية الجغرافية (3جدول)

 الصحف
 تغطية ال

  األىالى السابع اليوم األىرام
 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 0 022 002 0 9988 3228 0 9989 703 محمية
 0 - - 0 280 2 3 - - عربية
 0 - - 3 2829 3 0 280 0 دولية

  022 002  022 3205  022 702 اإلجمالى

التغطية المحمية لقضايا الجريمة تصدرت  نأيتضح من بيانات الجدول السابق     
%مف قضايا الجريمة عمى نطاؽ  9989الترتيب األوؿ، حيث نشرت صحيفة األىراـ 

مف قضايا الجريمة محميًا، وأيضًا نشرت  %9988محمى، ونشرت صحيفة اليوـ السابع 
فة ، وجاء فى الترتيب الثانى لصحي%100صحيفة األىالى قضايا الجريمة المحمية بنسبة

% وىى نسبة ضئيمة جدًا، 081األىراـ قضايا الجريمة عمى المستوى الدولى وذلؾ بنسبة
بينما جاء فى الترتيب الثانى فى صحيفة اليـو السابع قضايا الجريمة عمى النطاؽ العربى 

% وىى نسبة قميمة جدًا، فى حيف لـ تيتـ صحيفة اليوـ السابع بقضايا 081بنسبة 
صحيفة األىالى لـ تيتـ بعرض قضايا الجريمة عمى المستوى  الجريمة عربيًا، وأيضاً 

وترجع الباحثة ذلك إلى العربى والدولى واكتفت بالتركيز عمى المستوى المحمى فقط، 
الغرض األساسى من نشر قضايا الجريمة وىو العظة والعبرة وتحقيق الردع لمن يرتكب 

فقد أنصب اىتمام صحف ىذه الجرائم وذلك من خالل تطبيق القانون, ومن ىنا 
 .الدراسة بالنطاق المحمى وىو األىم لمقراء والذى يؤثر تأثيرًا مباشرًا فى حياتيم

(, 0203وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج)أحمد بن حسن الشيرى,   
حيث اىتمت الصحؼ عينة الدراسة (, (Carrie A. Rentschle, 2007ودراسة

الباحثة ىذا االتفاق إلى حرص الصحف عمى تقديم وترجع بالنطاؽ المحمى أيضًا، 
 المحتوى اإلخبارى الذى يؤثر فى حياة القراء و المتابعين ليا.

  .قضايا الجريمةفئة الفنون الصحفية المستخدمة فى عرض  -2
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 قضايا الجريمة يوضح الفنون الصحفية المستخدمة فى عرض  (2جدول)
 الصحف

 فنون ال
  األىالى السابع اليوم األىرام

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
 0 3980 27 0 0786 532 0 3680 060 الخبر
 0 62 70 0 8282 0205 0 5587 223 التقرير

 3 288 0 3 0 62 3 880 59 القصة الخبرية
  022 002  022 3205  022 702 اإلجمالى

الفنوف الصحفية  قائمةالتقرير الصحفى  تصدر يتضح من بيانات الجدول السابق    
حيث جاء فى الترتيب األوؿ  فى عرض قضايا الجريمة فى صحؼ الدراسة، المستخدمة

فى صحيفة  %8084وبنسبة، فى صحيفة األىراـ% 5587وذلؾ بنسبة لمصحؼ الثالث،
األىالى، وجاء الخبر الصحفى فى الترتيب الثانى صحيفة فى  %60وبنسبة، اليوـ السابع

األىراـ تـ استخدامو كفف لعرض قضايا الجريمة  فى الصحؼ الثالث أيضًا، ففى صحيفة
%، وفى صحيفة األىالى 1786%، وفى صحيفة اليـو السابع بنسبة3682بنسبة
تـ األىراـ  ففى صحيفة ،، وفى الترتيب الثالث جاءت القصة الخبرية%3982بنسبة

 وفى صحيفة%، 881بنسبة جريمةاختيار القصة الخبرية كفف صحفى لعرض قضايا ال
أما صحيفة األىالى جاء استخدميا بنسبة ضئيمة  ،%2استخدمت بنسبة اليوـ السابع

تصدر التقرير الصحفى الفنون الصحفية المستخدمة فى طرح وترجع الباحثة جدًا، 
الجرائم التى البد من توافر بعض التفاصيل بيا حتى أخبار إلى طبيعة  قضايا الجريمة

لى التعرف عمى التفاصيل ومعرفة السبب وراء ارتكاب إالقارئ يسعى ف ,القارئتجذب 
التقرير  يستطيع وىو ما ,ىا من األسئمة التى تشغل ذىن القارئر وغي ,الجريمة
 . اإلجابو عنيا الصحفى

 ودراسة (,0207,سعيدة حسن عتريس)دراسة  وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع   
محمود سميمان عمم الدين ) دراسة وأيضاً (, 0206,زينيم حسن عمى وآخرون)
ودراسة , (Rabison Rebecea,2014) (, وكذلك مع دراسة0202,خرونآو 
القصة الخبرية األشكاؿ التحريرية  تحيث تصدر ، (0203, ياسمين أسامة عبدالمنعم)

وؿ المستخدمة فى دراسة سعيدة حسف عتريس، بينما جاء الخبر والمقاؿ فى الترتيب األ
كما اعتمدت  دراسة محمود سميماف عمـ الديف  فى دراسة زينيـ حسف عمى وآخروف،
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خروف عمى المقاؿ الصحفى فى تغطيتيا لمقضايا الجامعية، وكذلؾ جاء التقرير آو 
 Rabison  وؿ فى دراسة ياسميف أسامة عبد المنعـ، وفى دراسةالصحفى فى الترتيب األ

Rebeceaترتيب األوؿ فى معالجة الجرائـ المتعمقة تصدر استخداـ الخبر الصحفى ال
وتعزو الباحثة ىذا اإلختالف بين الدراسات السابقة وىذه الدراسة إلى طبيعة ، باألطفاؿ

 المحتوى الصحفى الذى تم معالجتو.
  .قضايا الجريمةفئة مصادر الحصول عمى  -5

 قضايا الجريمة يوضح مصادر الحصول عمى  (5جدول)
 الصحف

 المصادر
 ىالىاأل اليوم السابع ىراماأل

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 
المصادر 

 الذاتية

 0 - - 0 283 9 0 5 36 مندوب
 0 9588 005 0 9985 3220 0 9288 686 مراسل داخمى
 0 - - 3 - - 3 - - مراسل خارجى
  9588 005  9988 3202  9988 700 اإلجمالى

 
المصادر 
 الخارجية

 3 - - 0 280 3 0 280 0 وكالة أنباء
 3 - - 0 2823 0 0 280 0 وسائل إعالم أخرى

 0 288 0 0 2823 0 0 - - مواقع الكترونية
 3 - - 3 - - 0 - - مصادر أخرى

 0 383 2 3 - - 0 - - بدون
  280 5  280 5  280 0 اإلجمالى

تصدر المصادر الذاتية لمصحيفة فى الحصوؿ عمى  يتضح من بيانات الجدول السابق       
قضايا الجريمة، حيث تساوت صحيفتا األىراـ واليوـ السابع فى استخداميا المصادر الذاتية 

%، واحتؿ المراسؿ الداخمى الترتيب 9588%، وتستخدميا صحيفة األىالى بنسبة9988بنسبة
الثالث، فصحيفة األىراـ تستخدمو  األوؿ فى قائمة المصادر الذاتية بالصحؼ االلكترونية

%، واحتؿ 9588%، وصحيفة األىالى بنسبة9985%، وصحيفة اليـو السابع بنسبة9488بنسبة
% فى صحيفة اليوـ 083% فى صحيفة األىراـ، ونسبة5المندوب الصحفى الترتيب الثانى بنسبة
ءت المصادر وجا ،لى فى الحصوؿ عمى قضايا الجريمةالسابع، ولـ تستخدمو صحيفة األىا

وترجع الباحثة ذلك إلى اىتمام الصحف بقضايا ، %082بنسبةالترتيب الثانى الخارجية فى 
الجريمة, وذلك من خالل تكريس معظم جيودىا وكوادرىا الصحفية والمراسمين فى الحصول 
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عمى قضايا الجريمة بشكل مباشر إلظيار تميزىا وتحقيق السبق الصحفى, حيث يتواجد 
 جميع المناطق التى تقع فييا الجرائم واألحداث. المراسمين فى

 Joy)ودراسة، (0202,ىبو أمين أحمد وآخرون)وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة       

Cameron&Dow, Mcomn, 2009) ،,(0209ودراسة )بوسى جمال الدين أحمد ،
بينما تختمف مع عمى المراسؿ الصحفى فى الحصوؿ عمى أخبارىا، الدراسة  حيث اعتمدت

 ,Sara Beale & Mary William)ودراسة ،(0208,نورىان مجدى إبراىيم)دراسة 

عمى وكاالت األنباء الدولية فى الحصوؿ دراسة نورىاف مجدى إبراىيـ حيث اعتمدت  ،(2006
اعتمدت عمى المندوب الصحفى  Sara Beale & Mary Williamىا، بينما دراسةعمى أخبار 

وتفسر الباحثة ىذا التنوع واالختالف بين الدراسات السابقة ايا الجريمة، فى الحصوؿ عمى قض
والدراسة الحالية إلى إمكانيات كل صحيفة ومدى امتالكيا لمكوادر الصحفية, وكذلك المحتوى 

 المعروض بيا.
 .قضايا الجريمة فئة أنواع -6

 ( يوضح أنواع قضايا الجرائم6جدول)
 لصحفا

 أنواع الجرائم
 ىالىاأل اليوم السابع ىراماأل

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 
 

 ضد جرائم
 الممتمكات

 0 383 2 0 0687 523 0 0083 89 السرقة
 0 2785 57 0 387 000 0 385 05 أغذية فاسدة
 3 - - 3 285 06 3 288 6 الحريق المتعمد

  2788 60  0289 630  0686 002 اإلجمالى

 
 ضد جرائم

 األخالق

 0 - - 0 287 00 0 282 3 الدعارة
 0 883 02 0 0382 726 0 0382 97 المخدرات
 0 - - 3 280 6 3 283 0 زنا المحارم
  883 02  0283 733  0280 020 اإلجمالى

 
 ضد جرائم
 الدين

 - - - 0 2826 0 0 282 3 اعتداء عمى أماكن العبادة
 - - - 0 - - 0 280 0 منع العبادة

 - - - 0 - - 0 280 0 إساءة لممعتقدات الدينية
  - -  2826 0  286 5 اإلجمالى

 ضد جرائم
 األسرة

 0 - - 0 282 00 0 288 6 الخيانة الزوجية

 0 288 0 0 083 20 0 085 08  إىمال وقتل االطفال

 0 - - 3 2826 0 3 287 5 قتل الشرف

  288 0  088 55  2 09 اإلجمالى
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 لصحفا
 أنواع الجرائم

 ىالىاأل اليوم السابع ىراماأل
 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 ضد جرائم
 األفراد

 3 087 0 0 6 082 3 688 29 السرقة
 0 02 00 0 0887 563 0 02 036 القتل
 0 085 3 2 388 006 2 089 00 الضرب

 5 - - 8 2823 0 8 280 0 إساءة استخدام السالح
 5 - - 6 083 22 6 287 5 االغتصاب

 5 - - 3 588 072 0 787 56 نصب واحتيال
 5 - - 7 083 38 7 286 2 تحرش جنسى

 2 288 0 5 0 60 5 088 03 خطف
  05 08  3889 0073  3982 085 اإلجمالى

 ضد جرائم
 النظام
 العام

 والدولة

 0 - - 3 2826 0 2 280 0 التخريب
 0 - - 0 280 2 0 082 02 إشاعة الفوضى
 0 - - 2 - - 3 283 0 إثارة الفتن

 0 - - 3 2826 0 3 283 0 العمالة والتخابر
 0 280 5 0 089 58 0 680 22 إىدار المال العام والرشوة

  280 5  080 66  883 58 اإلجمالى

جرائم 
 مركبة

 - - - 0 082 73 0 589 23 سرقة وقتل
 - - - 0 283 02 3 280 0 خطف وسرقة

 - - - 3 2826 0 0 282 3 خطف وسرقة واغتصاب
 - - - 0 283 02 3 280 0 اغتصاب وقتل
  - -  380 95  686 28 اإلجمالى

  288 0  282 00  288 6 جرائم المعموماتية

  02 02  880 028  987 72 جرائم أخرى

اىتماـ صحؼ الدراسة بنشر قضايا الجريمة ولكنيا  يتضح من بيانات الجدول السابق     
اختمفت فى ترتيب وحجـ اىتماميا، إذ اىتمت صحيفة األىراـ واليوـ السابع بعرض قضايا 

%، وفى 3984الجريمة ضد األفراد، حيث تصدرت الترتيب األوؿ فى صحيفة األىراـ بنسبة 
الممتمكات فى الترتيب األوؿ فى %، بينما جاءت الجرائـ ضد 3889صحيفة اليوـ السابع بنسبة

%، واحتمت جرائـ ضد الممتمكات الترتيب الثانى فى صحيفة األىراـ 4788صحيفة األىالى بنسبة
%، بينما احتمت الجرائـ ضد األخالؽ الترتيب الثانى فى صحيفة اليوـ السابع 1686بنسبة
ترتيب الثانى %، أما فى صحيفة األىالى فقد جاءت الجرائـ األخرى فى ال2483بنسبة
%، 1481%، وفى الترتيب الثالث جاءت الجرائـ ضد األخالؽ فى صحيفة األىراـ بنسبة20بنسبة



 

120 

 0202 مارسـ والعشرين  السابعـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

%، وجاءت أيضًا 2089وجاءت كذلؾ الجرائـ ضد الممتمكات فى صحيفة اليـو السابع بنسبة
%، أما عف أكثر أنواع 15الجرائـ ضد األفراد فى نفس الترتيب فى صحيفة األىالى بنسبة 

رائـ التى عرضتيا صحؼ الدراسة بشكؿ عاـ فقد كانت فى الترتيب األوؿ جرائـ المخدرات الج
%، وفى الترتيب الثالث جرائـ سرقة 1884%، وفى الترتيب الثانى جرائـ القتؿ بنسبة2181بنسبة

وتعزو الباحثة اىتمام صحف الدراسة بنشر قضايا الجريمة %، 1584الممتمكات بنسبة 
وترتيب ىذه القضايا إلى اتجاه الصحيفة واأليدلوجيا التى تعبر عنيا ونمط واختالفيا فى حجم 

ممكيتيا وىو ما يؤثر بدوره فى انتقاء المادة الصحفية ونشرىا, كما ال يمكن انكار دور المراسل 
الصحفي الذى يتدخل فى حركة سير المعمومات وتوصيميا لمقراء, باإلضافة إلى أن بعض 

تيا تفرض وجودىا عمى الصحف والصحفيين من خالل ضخامتيا قضايا الجريمة وموضوعا
 واتصاليا المباشر بالظروف واألوضاع التى يعيشيا المجتمع. 

حيث احتمت (, 0229وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )حسن إبراىيم مكى,  
دعاء فتحى سالم ) , بينما تختمف مع دراسةالمخدرات الترتيب األوؿ فى قائمة أنواع الجرائـ

(, ودراسة )أمانى فرغمى عبد 0225(, وكذلك مع دراسة )رانيا أحمد عفت,0222,
تعزو الباحثة ىذا االختالف بين حيث تصدرت جرائـ القتؿ الترتيب األوؿ، (, 0208الحميد,

 الدراسات السابقة والدراسة الحالية إلى طبيعة الفترة الزمانية التى أجريت فييا ىذه الدراسة. 
 .فئة أطر أسباب الجريمة -7

 أطر أسباب الجريمةيوضح  (7جدول)
 الصحف

 أطر األسباب 
 األىالى السابع اليوم األىرام

 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 8 288 0 0 989 322 3 0280 72 االقتصادية الظروف صعوبة
 9 - - 00 083 72 9 582 39 البطالة

 8 288 0 9 285 037 7 786 55 األسرى التفكك
 8 288 0 8 587 073 3 0280 72 االنتقام

 5 280 5 5 786 009 8 6 23 مشادة كالمية
 6 085 3 6 786 008 5 8 58 المخدرات وتعاطى االدمان

 9 - - 06 - - 05 282 3 األمنى القصور
 9 - - 03 080 30 00 080 8 الدينى الوازع غياب

 9 - - 02 289 06 03 0 7 نفسية أمراض
 2 588 7 7 588 072 2 9 62 الوظيفى المنصب استغالل

 األىالى السابع اليوم األىرام الصحف
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 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك أطر األسباب 

 7 087 0 05 288 02 02 285 2 خصومة ثأرية
 7 087 0 02 283 030 02 285 2 خالفات مالية

 3 980 00 0 0385 728 0 0087 90 االتجار

 0 3686 22 3 986 092 02 386 06 تحقيق الربح
 7 087 0 9 285 037 6 787 56 السرقة

 0 32 36 2 986 089 0 0088 93 توضح لم
 5 280 5 00 080 67 00 383 02 أخرى

  022 002  022 3205  022 702 اإلجمالى

وأسباب  دوافعاختالؼ صحؼ الدراسة فى تحديد  يتضح من بيانات الجدول السابق 
مف قضايا الجريمة % 0088ارتكاب الجرائـ، فصحيفة األىراـ لـ توضح أسباب الجريمة بنسبة

المعروضة بيا، بينما جاء إطار اإلتجار السبب األوؿ وراء ارتكاب الجرائـ المنشورة فى صحيفة 
اب بأطر أس، وجاء إطار تحقيؽ الربح فى الترتيب األوؿ فى قائمة %0385اليوـ السابع بنسبة

إطار وضعتو كتجار نى اإلا، وجاء فى الترتيب الث%3686الجريمة فى صحيفة األىالى بنسبة
، بينما جاء إطار صعوبة الظروؼ %0087صحيفة األىراـ فى معالجة قضايا الجريمة بنسبة

 اكسبب الرتكاب الجرائـ المعروضة بي االقتصادية فى الترتيب الثانى فى صحيفة اليوـ السابع
%مف قضايا الجريمة المعروضة 32، بينما لـ توضح صحيفة األىالى السبب بنسبة%989بةبنس
واالنتقاـ كأسباب الرتكاب  ، وفى الترتيب الثالث جاء إطار صعوبة الظروؼ االقتصاديةبيا

، وجاء إطار تحقيؽ الربح فى صحيفة اليوـ السابع فى %0280فى صحيفة األىراـ بنسبة الجرائـ
، فى حيف %980تجار فى صحيفة األىالى بنسبة، بينما جاء إطار اإل%986سبةنفس الترتيب بن

أحتؿ إطار القصور األمنى وغياب الوازع الدينى فى الترتيب األخير فى قائمة أطر أسباب 
وترجع الباحثة تنوع أطر أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم فى صحف الدراسة إلى تنوع ، الجريمة

ا صحف الدراسة وتم معالجتيا, وىذه األسباب ىى انعكاس طبيعى وتعدد الجرائم التى عرضتي
لتعدد وتنوع الجرائم, والشك أن معرفة أسباب ارتكاب الجريمة ىى البداية لموصول لحمول 
ليذه الظاىرة واتخاذ خطوات عممية لمقضاء عمييا لما تسببو من آثار نفسية واجتماعية 

 واقتصادية عمى الفرد والمجتمع بشكل عام.
محمود )دراسةو (, 0225عفت,رانيا أحمد )وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة

حيث  ،(0205,عمياء المفتى سيد)دراسة, وكذلك مع (0200,عمم الدين وآخرونسميمان 



 

122 

 0202 مارسـ والعشرين  السابعـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

سباب التى تدفع المجـر إلى ارتكاب الجرائـ األ فى قائمةوؿ سباب المادية الترتيب األاحتمت األ
فى  ، كما جاء غياب الوازع الدينى وصعوبة الظروؼ االقتصاديةعفتفى دراسة رانيا أحمد 

الضغوط اإلقتصادية  ، بينما جاءتدراسة محمود سميماف عمـ الديف وآخروفالترتيب األوؿ فى 
عمياء المفتى  فى دراسة مجتمع المصريواإلجتماعية باعتبارىا أىـ عوامؿ إرتكاب الجريمة في ال

وتعزو الباحثة ىذا اإلختالف مع الدراسات السابقة إلى تعدد وتنوع الجرائم المعروضة ، سيد
 فى صحف الدراسة الحالية فمكل جريمة سبب ودافع.

 .فئة األطر المستخدمة فى معالجة قضايا الجريمة -8
 الجريمةاألطر المستخدمة فى معالجة قضايا يوضح  (8جدول)

 الصحف
 األطر

 األىالى السابع اليوم األىرام
 الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 2 - - 7 - - 7 080 05 إقتصادى إطار
 2 - - 6 280 3 6 080 06 أخالقى إطار
 2 - - 7 - - 9 283 0 دينى إطار
 3 785 9 5 280 2 2 585 22 قانونى إطار
 2 - - 7 - - 3 789 57 الصراع إطار

 2 - - 2 088 52 0 0289 082 االنسانية االىتمامات إطار
 2 - - 3 380 90 5 088 02 اجتماعى إطار

 0 62 70 0 9086 0760 0 2883 352 أمنى إطار
 2 - - 5 280 2 8 285 2 التعاطف إطار

 0 3085 39 0 380 97 2 585 22 مجرد
  022 002  022 3205  022 702 اإلجمالى

تعدد وتنوع األطر المستخدمة فى معالجة قضايا  من بيانات الجدول السابقيتضح     
الجريمة فى صحؼ الدراسة إال أف اإلطار األمنى ىو المتفوؽ عمى جميع األطر وبنسبة عالية، 
ففى صحيفة األىراـ احتؿ اإلطار األمنى الترتيب األوؿ فى قائمة األطر المستخدمة فى معالجة 

%، وفى صحيفة األىالى 9186%، وفى صحيفة اليوـ السابع بنسبة4883قضايا الجريمة بنسبة
%، وفى الترتيب الثانى جاء إطار االىتمامات االنسانية فى صحيفة األىراـ 60بنسبة
%، وفى صحيفة 382%، بينما جاء اإلطار المجرد فى صحيفة اليوـ السابع بنسبة2489بنسبة

ث إطار الصراع فى صحيفة األىراـ %، وجاء فى الترتيب الثال3285األىالى بنسبة
%، وجاء اإلطار 381%، بينما جاء اإلطار االجتماعى فى صحيفة اليـو السابع بنسبة789بنسبة

%، بينما جاء اإلطار الدينى فى الترتيب األخير فى 785القانونى فى صحيفة األىالى بنسبة
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وتعزو الباحثة ىيمنة ، قائمة األطر المستخدمة فى معالجة قضايا الجريمة فى صحؼ الدراسة
اإلطار األمنى عمى األطر المستخدمة فى معالجة قضايا الجريمة فى صحف الدراسة وىو أمر 
غير مستغرب إلى إظيار دور وجيود رجال الشرطة فى القضاء عمى الجريمة والقبض عمى 
المجرمين, كما أن أقسام الشرطة من أىم مصادر الحصول عمى مثل ىذه القضايا, وىناك 

 عالقة قوية بين المراسمين ورجال الشرطة تمكنيم من الحصول عمى قضايا الجريمة. 
، حيث (0208وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة)عمى إسماعيل عبدالجواد,     

احتؿ اإلطار األمنى صدارة األطر اإلعالمية المستخدمة فى المعالجة تاله اإلطار االقتصادى، 
أحمد متولي )دراسة, و (0208,سارة محمد إبراىيم)ىذه الدراسة مع دراسةتختمف نتائج بينما 

الصراع قائمة  فقد تصدر إطار ,(0207,غادة عطية محمد)دراسةو , (0207,عبد الرحيم
كما تصدر إطار  ،األطر المستخدمة في معالجة القضايا السياسية فى دراسة سارة محمد ابراىيـ

الصراع مقدمة األطر التي اعتمدت عمييا الصحؼ عينة الدراسة في معالجتيا لقضايا العنؼ 
المجتمعي وجاء إطار اإلىتمامات اإلنسانية في المرتبة الثانية فى دراسة أحمد متولي عبد 

ية والمعبة كما تنوعت األطر المستخدمة فى معالجة الشائعة ما بيف أطر التيديد والتشو  الرحيـ،
وترجع الباحثة ىذا ، االستيراتيجية والتعاطؼ واإلرباؾ والتحريض فى دراسة غادة عطية محمد

التنوع فى األطر المستخدمة فى الدراسات السابقة إلى طبيعة كل محتوى اخبارى , فنظرًا 
ألمنى لحساسية محتوى الجرائم وىو ما تم تحميميو فى الدراسة الحالية يتم وضعيا فى اإلطار ا

  حتى ال ُينظر إلى الصحيفة عمى انيا تيدف اإلثارة والتشويق.
 نتائج اختبار فروض البحث:

الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين الصــحف عينــة الدراســة فــي الفنـــون 
  .قضايا الجريمةالصحفية المستخدمة في عرض 

( يوضح داللة الفروق بين الصحف عينة الدراسة في الفنون الصحفية المستخدمة في عرض 9جدول )
   قضايا الجريمة

 

 

 الصحف                 

 الفنوى     

 األىالي اليوم السابع األىرام
مستوى  0قيمة كا

 % ك % ك % ك الداللة

 2822 **208875 3980 27 0786 532 3680 060 الخبر
 2822 **3356877 62 70 8282 0205 5587 223 التقرير

 2822 **57825 288 0 0 62 880 59 القصة الخبرية
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فروق ذات داللة إحصائية بين يتضح من بيانات الجدول السابق تحقق الفرض, توجد         
, لصالح قضايا الجريمةالصحف عينة الدراسة في الفنون الصحفية المستخدمة في عرض 
ولصالح صحيفتي األىرام  صحيفة اليوم السابع في استخدام فن الخبر الصحفي, وفن التقرير,
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن  ,واليوم السابع عمى حساب صحيفة األىالي في فن القصة الخبرية

عرضو, والتقرير  الخبر يستيدف جميع فئات القراء, حيث يمتاز بالسيولة والبساطة وااليجاز فى
الصحفى يمتاز باحتوائو عمى بعض التفاصيل التى يبحث عنيا القارئ, أما القصة الخبرية فيى 
سرد تفاصيل أكثر من الخبر والتقرير وتغميب الجانب العاطفى والبعد االنسانى, وتؤكد الباحثة عمى 

فى ىذا القالب الصحفى  ضرورة التزام الصحفيين بقيم وعادات المجتمع عند كتابة قضايا الجريمة
لما يتمتع بو من خصائص يغمب عمييا الطابع التشويقى والتوسع فى سرد األحداث وعدم الخوض 
فى تفاصيل ارتكاب الجريمة, ومن ىنا يمكن القول أن صحيفة اليوم السابع قامت بعرض قضايا 

ضة بيا, فمكل نوع الجريمة فى أكثر من قالب صحفى نظرًا  لتعدد وتنوع قضايا الجريمة المعرو 
 من أنواع الجرائم الفن الصحفى الذى يتناسب معو ويحقق التأثير المطموب فى القارئ.

حيث اختمفت (, 2019وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )عادل حمدى المطيرى,       
وتعزو الباحثة ىذا االتفاق بين الدراستين صحؼ الدراسة فيما بينيا فى استخداـ الفنوف الصحفية، 

إلى حرص الصحف االلكترونية عمى استخدام الفنون الصحفية تمبيًة الختيارات كافة القراء 
 والمتابعين بما يحقق أعمى نسب فى المتابعة. 

قضايا الفرض الثانى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الصحف عينة الدراسة في أنواع 
 ائم.الجر 

 ( يوضح داللة الفروق بين الصحف عينة الدراسة في أنواع قضايا الجرائم10جدول )
 الصحف                  

 أنواع الجرائم     
 األىالي اليوم السابع األىرام

مستوى  0قيمة كا
 % ك % ك % ك الداللة

جرائم ضد 
 الممتمكات

 2822 **707828 383 2 0687 523 0083 89 السرقة
 2822 **59888 2785 57 387 000 385 05 فاسدة أغذية

 2823 *2852 - - 285 06 288 6 الحريق المتعمد

جرائم ضد 
 األخالق

 2822 **03852 - - 287 00 282 3 الدعارة
 2822 **0260833 883 02 0382 726 0382 97 المخدرات
 28057 0822 - - 280 6 283 0 زنا المحارم

 28656 28022 - - 2826 0 282 3 اعتداء عمى أماكن العبادة جرائم ضد الدين
 28057 0822 - - 282 00 288 6 الخيانة الزوجيةجرائم ضد 
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 2822 **22832 288 0 083 20 085 08 إىمال وقتل األطفال األسرة
 28057 0808 - - 2826 0 287 5 قتل الشرف

 جرائم ضد األفراد

 2822 **000820 087 0 6 082 688 29 السرقة
 2822 **7258270 02 00 0887 563 02 036 القتل
 2822 **057898 085 3 388 006 089 00 الضرب

 2822 **07800 - - 083 22 287 5 االغتصاب

 2822 **62853 - - 588 072 787 56 نصب واحتيال

 2822 **07850 - - 083 38 286 2 تحرش جنسى

 2822 **82862 288 0 0 60 088 03 خطف

جرائم ضد 
النظام العام 

 والدولة

 28562 28333 - - 2826 0 280 0 التخريب

 28029 0857 - - 280 2 082 02 إشاعة الفوضى
 2822 **20809 280 5 089 58 680 22 إىدار المال العام والرشوة

 2822 **7836 - - 283 02 280 0 خطف وسرقة جرائم مركبة

 28655 28022 - - 2826 0 282 3 خطف وسرقة واغتصاب

 2822 **7836 - - 283 02 280 0 اغتصاب وقتل

 2822 **9857 288 0 282 00 288 6 جرائم المعموماتية

 2822 **025852 02 02 880 028 987 72 جرائم أخرى

  0,01 ى)**( دالة عند هستو                                                                         0,05 ى)*( دالة عند هستو

فروق ذات داللة وجود ثبت  فقد, تحقق الفرض جزئياً يتضح من بيانات الجدول السابق           
ولم توجد فروق دالة احصائيًا إحصائية بين الصحف عينة الدراسة في أنواع قضايا الجرائم, 

 وذلك وفق ما يمي:فى بعض أنواعيا, 
 ( وفى اتجاه الحريق المتعمدة, أغذية فاسدة, السرقثبت وجود فروق في الجرائم ضد الممتمكات )

 صحيفة)اليوم السابع(.

 ( وفى اتجاه الكما اتضح وجود فروق في الجرائم ضد األخالق )دعارة, المخدرات, سفاح القربى
 صحيفة)اليوم السابع(.

 ( وفى اتجاه إىمال وقتل األطفالوكذلك بين الجدول السابق وجود فروق في الجرائم ضد األسرة )
 صحيفة)اليوم السابع(.

 (نصب واحتيال, االغتصاب, الضرب, القتل, السرقةكما ثبت وجود فروق في الجرائم ضد األفراد ,
 ع(.( وفى اتجاه صحيفة)اليوم السابخطفي, تحرش جنس
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 (وفى اتجاه إىدار المال العام والرشوةواتضح أيضاً وجود فروق في الجرائم ضد النظام العام والدولة )
 صحيفة)اليوم السابع(.

 (وفى اغتصاب وقتل, خطف وسرقة, وقتل سرقةكما ثبت كذلك وجود فروق في الجرائم المركبة )
 اتجاه صحيفة )اليوم السابع(.

  اتجاه صحيفة اليوم السابع في )الجرائم المعموماتية, والجرائم باإلضافة إلى وجود فروق فى
 األخرى(.

وتعزو الباحثة ىذه الفروق بين الصحف عينة الدراسة فى أنواع قضايا الجرائم وفى اتجاه        
صحيفة اليوم السابع إلى حجم اىتماميا بيذا النوع من القضايا, والذى يتضح من خالل عدد قضايا 

روضة بيا والذى تم معالجتو, وأيضًا من خالل تكريس كوادرىا الصحفية لمواكبة آخر الجريمة المع
األحداث, وقد تتجاىل صحف الدراسة اآلخرى بعض من ىذه القضايا نظرًا لحساسية موضوعيا 
وتأثيراتيا عمى المجتمع, باإلضافة إلى تأثير ممكية الصحيفة وسياستيا التحريرية فى عممية انتقاء 

 ايا.   ىذه القض
حيث توصمت إلى (, 2012وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )أسماء منير محمد, 

وترجع الباحثة اتفاق ىذه الدراسة مع الدراسة اختالؼ صحؼ الدراسة فى نشرىا أنوع الجرائـ، 
 الحالية إلى طبيعة المجتمع المصرى الذى يتسم بالتنوع والتعدد.

داللة إحصائية بين الصحف عينة الدراسة في األطر الخبرية الفرض الثالث: توجد فروق ذات 
   المستخدمة في معالجة قضايا الجريمة.

( يوضح داللة الفروق بين الصحف عينة الدراسة في األطر الخبرية المستخدمة في معالجة 11جدول )
   قضايا الجريمة

 

 الصحف                   
 األطر    

مستوى  0قيمة كا األىالي اليوم السابع األىرام
 % ك % ك % ك الداللة

 2822 **06873 - - 280 3 080 06 إطار أخالقي
 2822 **23825 785 9 280 2 585 22 إطار قانوني

 2822 **67882 - - 088 52 0289 082 إطار االىتمامات اإلنسانية
 2822 **26808 - - 380 90 088 02 إطار اجتماعي
 2822 **2000808 62 70 9086 0760 2883 352 إطار أمنى
 2822 **37858 3085 39 380 97 585 22 مجرد

  0,01 ى)**( دالة عند هستو
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فروق ذات داللة يتضح من بيانات الجدول السابق تحقق الفرض, حيث ثبت وجود         
إحصائية بين الصحف عينة الدراسة في األطر الخبرية المستخدمة في معالجة قضايا 

وقد ، , لصالح صحيفة )األىرام( في اإلطار)األخالقي, القانوني, واالىتمامات اإلنسانية(الجريمة
يرجع ذلك إلى نوعية الجرائم التى تعرضيا صحيفة األىرام, كما تعكس ىذه األطر الجانب المحافظ 

وىو ما يعبر عن ممكيتيا وسياستيا  ,الذى تتسم بو صحيفة األىرام كونيا صحيفة قومية
فيما ثبت وجود فروق لصالح صحيفة )اليوم السابع( في استخدام اإلطار )االجتماعي,  لتحريرية,ا

وتعزو الباحثة ذلك إلى طبيعة القضايا المعروضو فى صحيفة اليوم السابع ، األمني, والمجرد(
ا أيضًا, باإلضافة إلى قدرة الصحفى عمى بناء عالقات طيبة مع المصادر التى تمده بيذه القضاي

  سواء كانت أمنية أو مسئولين أو أشخاص عاديون.
(, ودراسة 0220وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )محمد سعد ابراىيم,      

حيث توصمت دراسة محمد سعد إبراىيـ إلى وجود فروؽ ذات  (,0222)إيمان نعمان جمعة,
ة فى معالجة قضية داللة احصائية بيف صحؼ الدراسة فيما يتعمؽ باألطر المستخدم

كما توصمت دراسة إيماف نعماف جمعة إلى وجود فروؽ ذات داللة , االنتفاضة الفمسطينية
احصائية بيف صحؼ الدراسة فى األطر المستخدمة فى معالجة قضية مشروع الشرؽ األوسط 

عمى تأثير الممكية والسياسة (0207كما اكدت دراسة)آالء مصطفى عبد الرؤوف,الكبير، 
 .رية عمى األطر المستخدمة فى المعالجة اإلعالميةالتحري
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