
 مضامين العمل فى الصحافة العربية

 دراسه تحليلية

 

 

 

عصام الدين فرج.د: المحرر الرئيسي   



 دور وسائل االعالم

  

.يتبثؼخ لضبيب و يشبكم انًجتًغ  -  

.اثبرح انىػي  -   

.اثراز انجهىد و االَجبزاد  -   

.َشر ثمبفخ ليًخ انؼًم  -   

.لُبح نهتىاصم ثيٍ اطراف لضبيب انؼًم  -  



 بحوث االعالم

 

.ثحىث انمبئى ثبالتصبل  -   

. ثحىث انًضًىٌ  -   

.ثحىث انجًهىر  -   

.ثحىث انىسبئم  -   

.ثحىث انتؤثير  -   

.ثحىث ثيئخ االتصبل  -   



 عينة الدراسة

 

 

.جريذح االهراو ، جريذح انشرق االوسظ  -   

( . 2013 –اثريم  – 2012يبيى ) نًذح ػبو  -    

.ػيُخ ثبسهىة االسجىع انصُبػً  -   

.ػذد يٍ كم يُهًب  52ثبجًبنً  -   



 قضايا التحليل

 .انتشغيم و انجطبنخ فً انىطٍ انؼرثً  -1 

 .سيبسبد انتشغيم فً انىطٍ انؼرثً   -2 

 .انتؼبوٌ انؼرثً ودػى انتشغيم  -3 

 .تشريؼبد انؼًم و انتشغيم  -4 

 دور انًُشآد انصغيرح او انًتىسطخ فً انتشغيم وتىفير فرص انؼًم  -5 

 انذور انًتغير نهحكىيخ وانمطبع انخبص فً انتشغيم  -6 

 .انًرأح ولضبيب انؼًم  -7 

 .انفمر ولضبيب انتشغيم  -8 

 .انخذيبد و االنيبد انذاػًخ نهتشغيم فً انذول انؼرثيخ  -9 

 .انهجرح انؼرثيخ  -10 

 .انمطبع غير انًُظى فً انذول انؼرثيخ -11 



 أهم نتائج الدراسة



 انًؼبنجبد انصحفيخ

 انشرق االوسظ

يؼبنجخ  274  

يؼبنجبد يىييخ 5ثًتىسظ  -  

يؼبنجخ نمضبيب يحهيخ ثُسجخ  179يُهب  -
65.3%  

 االهراو

يؼبنجبد 420  

يؼبنجخ يىييخ 8ثًتىسظ  -  

يؼبنجخ نمضبيب يحهيخ ثُسجخ  387يُهب  -
92.1%  



الصحفيةاالشكال   
 

 االهرام                                    الشرق االوسط

 

شكل منها 79 -شكل منها                                203 -  

%50.6بنسبة  40الخبر             %            71بنسبة  144  

%  38بنسبة  30       لتقرير االخبارىا%        11.3بنسبة  23  

%6.2بنسبة  5المقال                 %              9.4بنسبة  19  

%2.5بنسبة  2التحقيق الصحفى          %            4بنسبة  8  

%2.5بنسبة  2الحديث الصحفى           %            3بنسبة  6  

_______الكاريكاتير                  %              1بنسبة  2  

________المقال االفتتاحي             %         0.5بنسبة  1  



 الشخصيات المحورية بالمضمومة
 

 

 االهرام                                        الشرق االوسط

 

%77.6مسؤليين و مؤسسات                  %              75.3  

%17.6عمال وقادة عماليين                    %              19.7  



 الصفحات التى نشرت قضايا العمل

  
 

  االهرام                                         الشرق االوسط 

 

%93.7صفحات داخلية و محليات ومحافظات واقتصاد                          91.6%  

________صفحة اولى                               %                                  6.4  

________صفحة اخيره                               %                                     2  



 َسجخ اهتًبو االهراو و انشرق االوسظ ثبنمضبيب انرئيسيخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهم القضايا الفرعية ونماذجها

( :لضبيب  6) انتشغيم و انجطبنخ فً انىطٍ انؼرثً  -1  

% 33.9يشكالد انجطبنخ وخهك فرص ػًم  -       

                        

 

 

 

 

 





( :لضبيب  7) سيبسبد انتشغيم فً انىطٍ انؼرثً  -2   

%25.7تىفير انخذيبد االجتًبػيخ نهؼًبل وتحسييٍ يستىاهب   -       





(:لضبيب  9) انتؼبوٌ انؼرثً ودػى انتشغيم  -3   

%21.4تخفيض يؼذالد انجطبنخ ثًمذار انُصف  -               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



( : لضبيب  4) تشريؼبد انؼًم و انتشغيم  -4  

% 59.7تىحيذ وتىسيغ وتطىير تشريؼبد انؼًم  -      





( :لضيخ  2) دور انًُشآد انصغيرح او انًتىسطخ فً انتشغيم وتىفير فرص ػًم  -5  

%71دػى انصُبػبد انصغري  -      





( :لضبيب  3) انذور انًتغير نهحكىيخ و انمطبع انخبص في انتشغيم  -6   

% 33.9زيبرح يسبهًخ انمطبع انخبص فً انتًُيخ  -     





( :لضبيب  3) انًرأح ولضبيب انؼًم  -7  

%39.2يغ لذراتهب وظروفهب يتُبست فرص انؼًم نهًرأح ثًب تهيئخ  -  

 





( :لضبيب  3) انفمر ولضبيب انتشغيم  – 8   

%65.8تحميك انؼذانخ االجتًبػيخ  -   

 





( :لضيخ  2) انخذيبد و اآلنيبد انذاػًخ نهتشغيم  -9   

% 71.5انتؤهيم انًهًُ نهًؼبلييٍ و كفبنخ فرص انؼًم انًُبسجخ  -   

 





( :لضيخ  2) انهجرح انؼرثيخ ولضبيبهب  – 10   

%66.7االهتًبو ثمُىاد انحىار انًجتًؼي  -    



( :لضيخ واحذح ) انمطبع غير انًُظى فً انذول انؼرثيخ  – 11   

 



 الكاريكاتير



 استخدام الرسوم البيانية




