
قضايا الطفولة في الصحافة السعودية 

بندر بن حمود السويلم .د



لماذا التقرير-أوال

 االعالم وحقوق الطفل

يةحاجة قضايا الطفولة إلى الدعم اإلعالمي وفق ضوابط منهجية وأخالق

الشراكة تستلزم المساءلة المتبادلة



منهج التقرير-ثانيا

األهداف

وحدة التحليل

مجتمع وعينة الدراسة

أداة التقرير وإجراءات الصدق والثبات

 (محاور رئيسية5قضية تحت 32)قضايا الطفولة



نتائج التقرير وفقا ألهدافه-ثالثاً 

أعداد المواد الخاضعة للمسح في الصحف الخمس

الموادعدد الصحيفةم
ةالنسبة المئوي

228022.1الرياض2

146114.2عكاظ4

214820.9المدينة3

306529.8الوطن1

134013.0الشرق 5

10294100مجموع



الهدف األول
لسعودية رصد القضايا المتعلقة بالطفولة التي تضمنتها المواد اإلعالمية الصادرة عن الصحافة ا

.خالل فترة المسح، وترتيبها تنازليا من حيث درجة االهتمام

أعداد المواد المنشورة لقضيا الطفولة 

و موقع الصفحة
النسبة المئويةعدد الموادالقضية

253624.7التربية والتعليم

193918.8الثقافة واإلعالم

202919.7الحماية االجتماعية

103610.1العناية الصحية

235922.9األمن البيئي

أخرى
3953.8

10294100.0مجموع

الصفحةترتيب

الغالف 

األمامية

الغالف 

داخليةالخلفية

عدد المواد
7014629131

يةالنسبة المئو

6.8 %4.5 %88.7 %



الهدف الثاني
فترة رصد القوالب الصحفية التي تناولت الصحافة السعودية من خاللها قضايا الطفولة خالل

.المسح

توزيع المواد الصحفية على قوالب النشر

قوالب النشرالمواد الصحفية

المقالياإلخباري
التحقيق 

الصحفي
مجموعأخرى

91526324446610294عدد

%88.9%6.13 %4.31%
.6%

.
100.0%



الهدف الثالث
.ترة التقريررصد أساليب التحليل التي اتبعتها الصحافة السعودية في دعم قضايا الطفولة خالل ف

مناهج التحليل وأساليب االقناع

أسلوب االقناعمنهج التحليلالمقاالتعددةالصحيف

عاطفيسلوكيمعرفيبنيوينقديوظيفي

185107726148730الوطن

29.3%57.8%38.9%3.2%80%3.7%16.2%

1397851101101118الرياض

21.9%56.1%36.7%7.1%79.1%7.9%12.9%

1611034216121337المدينة

25.4%63.9%26.1%9.9%75.1%1.8%22.9%

795422364114عكاظ

12.5%68.3%27.8%3.7%81%1.3%17.7%

13-684619355الشرق

10.7%67.6%27.9%4.4%80.8%-19.1%

6323882063849822112مجموع

%
100%61.4%32.6%6%78.8%3.4%17.7%



الهدف الرابع
زمنية رصد مدى التزام الصحافة السعودية، في حدود عينة المواد الخاضعة للتحليل والفترة ال
.ضاياهم للتقرير ، بالمبادئ األخالقية المعتمدة في شأن التناول اإلعالمي لشخصيات األطفال وق

و مشاركة األطفالنسبة تحقق احترام الخصوصية 

النسبةعدداحترام الخصوصية

1018799.0ال ينطبق

52.5غير متحقق

41.4متحقق

14.1غير محدد

10294100.0مجموع المواد

عدد الصحيفة

تالتحقيقا

%

التحقيقات

عدد 

المشاركات

%

المشاركات

%24855.8176.8عكاظ

%12427.954الرياض

%92.2333.3الوطن

%122.7433.3المدينة

_-5111.4الشرق

%296.5%444100مجموع



مالمح التناول الصحفي لقضايا الطفولة

الصورة الذهنية للطفل

حق الطفل في المشاركة

 المصلحة الفضلى للطفل

رسائل إعالمية متخصصة

رسائل إعالمية مؤسسية

سياسات تحريرية متفاوتة



 ً توصيات التقرير: رابعا

مم المتحدة لحقوق يمكن للصحافة السعودية أن تلعب دورا هاما في رصد حالة األطفال والجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ اتفاقية األ
.الطفل، ولكن يتطلب ذلك معرفة باالتفاقية وادواتها

ييم المؤسسات ينبغي تصحيح الصور والقوالب النمطية للطفل في الصحف وغيرها من وسائل اإلعالم، من خالل مناقشة ونقد وتق
.اإلعالمية لتلك الصور، وجعل الوعاء الصحفي منصة لهذه المناقشة

االكثر بذل المزيد من الجهود نحو فتح صفحات الجرائد لمشاركة األطفال واالدالء بمرئياتهم ومعاناتهم بما في ذلك االطفال
احتياجا مثل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 ار، وخصوصا تلك في بيئة صحفية تتسم بحدة المنافسة على السبق في تغطية االخب" المصالح الفضلى للطفل"الحاجة لحماية
.بمتابعة أفراد المجتمعوتحضىاالحداث التي تثير الرأي العام 

عتراف إيالء اهتمام خاص نحو تحويل التركيز االعالمي بعيدا عن اطار الرعاية والخدمة وتوظيف النهج القائم على الحقوق واال
.بحق األطفال بصفتهم مشاركين فاعلين في المجتمع

صالح التجارية توجيه مزيد من االهتمام باتفاقية حقوق الطفل والمبادئ الحقوقية المتضمنة، والتي ال تتعارض بالضرورة مع الم
.المشروعة للمؤسسات االعالمية

األطفال وحقوقهم، تأسيس وتجويد عالقة مؤسسية ومستدامة بين المؤسسات الصحفية من جهة، وبين مؤسسات المجتمع التي تعني ب

لصحف، وضمان دقة المعلومات المقدمة لؤسائل االعالم في االحداث والقضايا ذات الصلة باألطفال والتي يتم تناولها من قبل ا
.وخصوصا تلك التي تحضى بأهتمام أفراد المجتمع

التنسيق بين المؤسسات الصحفية السعودية وبين الجهات المعنية بتنمية الطفولة وحقوقها العتماد قواعد سلوك(Codes of  

conduct )ايا الطفولة أو إصدار ميثاق شرف صحفي على نحو ينسجم مع مبادئ االتفاقية، وينظم تناول الصحافة السعودية لقض

.والعمل على تفعيل مضامينه، ونشره في وسائل اإلعالم المختلفة بشكل دوري. واألطفال

واالختصاصيين النفسيين تنظيم فعاليات نقاشية وتدريبية تضم الصحفيين والمهتمين بالطفولة من الحقوقيين والتربويين واألطباء
.  واالجتماعيين وغيرهم لرفع كفاياتهم المهنية في تناول ودعم قضايا الطفولة



اول قضايا رصد أساليب التحليل واإلقناع التي اتبعتها الصحافة السعودية في تن" 3الهدف رقم 

الطفولة خالل فترة المسح
م الحاكمة تم التحليل المعمق للمواد الصحفية ، وخاصة في قالب المقال ، لرصد أساليب التحليل  من خالل مؤشرات ملموسة مثل المفاهي

، حيث يشير ورود بعض الكلمات الموضحة أمام كل أسلوب إلى إتباعه من قبل الكاتب أو المحرر ، " key wordsالكلمات المفتاحية "و

:وهو ما يوضحه الجدول التالي

المؤشراتاألسلوب

التحليللللللللللللللل 

الوظيفي

-ليمليتع-سياسلي–اقتصادي )النظام االجتماعي : وتشير إليه مفاهيم و كلمات على غرار

ار د-الروضة-المدرسة-األسرة )وظيفة المنظمة االجتماعية -...(قضائي-إعالمي-صحي
الهيكل -مالتنظي-المحاسبية-الفاعلية–الدور االجتماعي -..(المسجد-المستشفى-الرعاية

..الكفايات -األداء-الواجبات-المهام-القصور-التنظيمي

التحليللللللللللللللل 

النقدي

التفلللاوت -جماعلللات المصلللالح-القلللوى االجتماعيلللة: وتشلللير إليللله مفلللاهيم وكلملللات مثلللل 

..تزييف الوعي-الشرائح االجتماعية-جماعات الضغط-االقتصادي/االجتماعي

التحليللللللللللللللل 

البنيوي

النبوية االستشهاد بالنصوص القرآنية واألحاديث: ويستدل على استخدامه بمؤشرات مثل 
..االستشهاد بالفتاوى -القياس على القواعد الفقهية–

األسللللللللللللوب 

المعرفي

كللر ذ-التركيللز علللى الحقللائق والوقللائع: ويمكللن االسللتدالل علللى إتباعلله مللن مؤشللرات مثللل

يللة أو االستشللهاد بنظريللات علم-تعيللين المواقللع الجغرافيللة-األرقللام والنسللب واإلحصللاءات

..نتائج دراسات 

األسللللللللللللوب 

السلوكي

قتراح ا-ذكر أنماط السلوك السلبية واإليجابية-ويظهر من خالل تعيين الخطوات والمراحل

..ذكر الوصفات والطرائق-الحلول اإلجرائية المفصلة

األسللللللللللللوب 

العاطفي

اسلتخدام المحسلنات-الوصلف األدبلي للحاللة: ويتضح اسلتخدامه ملن خلالل مؤشلرات مثلل

استخدام ألفاظ ذات تأثير وجداني قوي -البالغية


