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  صملخ

، "دائم"ومعظمھم يقرؤھا بشكل . يةيقرأ الشباب السعودي عينة البحث الجرائد السعود
ويقضي أغلب المبحوثين أقل من نصف ساعة في قراءة الجريدة،   ".أحيانا"ونسبة عالية منھم 

ويفضل معظم الشباب، وبنسبة . ونسبة كبيرة تقضي من ساعة إلى أقل من ساعتين في القراءة
لنسبة للموضوعات التي وبا. مرتفعة جدا، جريدة عكاظ، فجريدة الرياضية، فجريدة المدينة

يفضلون قراءتھا فإن أغلبھم يفضل المواد الرياضية، فالموضوعات المرتبطة باألحداث الجارية 
وحول مدى رضا المبحوثين عن طريقة تناول الجرائد . والسياسية، فموضوعات الشباب

ة السعودية لقضايا الشباب فإن نسبة كبيرة من المبحوثين عبروا عن رضاھم، سواء بدرج
ليست "، وبالرغم من ذلك فإن ھناك نسبة تصل ألكثر من الثلثين "إلى حد ما"أو " راٍض تماما"

، يعد من "تناول الموضوعات بشكل سطحي"، و"عدم الصدق في بعض األحيان"إن ". راضية
ويرى المبحوثون أن الجرائد السعودية أكثر اھتماما بالموضوعات . أھم أسباب عدم رضاھم

أما بالنسبة للقضايا العامة التي تھتم بھا الجرائد . ا التعليم والموضوعات العلميةالرياضة وقضاي
فيرى المبحوثون أن قضية العنف واإلرھاب ھي  –وقت إجراء االستبيان  –في الوقت الحالي 

 ،وجاءت قضية غزو العراق واحتالله في المرتبة الثانية. من أكثر القضايا التي تھتم بھا الجرائد
 .قضية فلسطينتليھا 

 ِ◌ 
Abstract 

The study tackles the topic of the Saudi youths’ readership of the 
Saudi newspapers. The study shows that most of the study samples 
"always" read the papers, and a relatively high percentage of them  
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"often" read these papers. Most of the samples spend less than half an 
hour reading the papers and a high percentage of them spend 1 – 2 hours 
in reading. The samples’ preferences are Okath, Al-Riyadhiyyah (sports) 
and Al-Madinah newspapers, consequently. As regards topic preferences, 
most of the youth prefer sports topics first, current and political issues 
second and the youths’ concerns third. It is found that a big proportion of 
the sample expressed their complete or partial satisfaction versus about 
two thirds of the sample who expressed dissatisfaction because of 
"insincerity sometimes" or "immeticulous coverage" of such issues. The 
samples believe that Saudi papers show more interest in sports, education 
and scientific issues. As for the public issues manipulated in other 
papers, in the time of the study, the samples think that issues concerning 
violence ، terrorism ، the invasion of Iraq ، and the Palestinian issue are 
of importance to them.  

 
  مقدمة

 –نھم إذا كانوا يمثلون نصف الحاضر فھم يمثلون إلعل من أصدق ما قيل عن الشباب 
ر الفعال بھذا العنص ،منذ فجر التاريخ ،ولذلك عنيت الرساالت السماوية. المستقبل كله –بالتأكيد 

  ..)م١٩٨٩ رالقاد عبد ،طاش( في الوصول إلى أھدافھا وتحقيق غاياتھا

 –شريحة ھامة وقطاًعا فاعالً في حاضر المجتمع ومستقبله  ونيمثل مباعتبارھ –والشباب 
األكثر قدرة أيًضا على إشاعة القلق والتوتر في ھذا  مأكثر الفئات إقباالً على كل جديد، وھ مھ

، أو التأكيد على حاالت الوحدة واالستقرار فيه إذا ما أشبعت ھذه متلب احتياجاتھالمجتمع إذا لم 
  .)م١٩٩٣ علي ،ليلة( الحاجات

ورغم اختالف تحديد فئة الشباب من مجتمع آلخر، فإن األمم المتحدة تحددھم في الذين تقع 
ي العالم بليون نسمة من الشباب ف ١وبناء على ذلك فإن ھناك حوالي . ٢٤-١٥أعمارھم من 

من بين كل خمسة أشخاص نقابلھم في حياتنا، أو ما نسبته  االيوم، وھذا يعني أن ھناك شاب
منھم يعيشون % ٦٠ ، وتعيش نسبة كبيرة منھم في الدول النامية. من تعداد سكان العالم% ١٨

لياتھا دعت فعاقد لذا تولي األمم المتحدة اھتماما خاصا بشريحة الشباب، و. في قارة آسيا وحدھا
من مؤتمرات ، م٢٠٠٤ -م١٩٤٨فعالية عالمية في الفترة من  ٢٣تم رصد أكثر من (المختلفة 

من ذكور (بشريحة الشباب  إلى االھتمام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )وإعالنات ومواثيق
وقد وقعت الدول األعضاء في . ، وتنبه إلى حيوية ھذه الشريحة لتحقيق التنمية الشاملة)وإناث

وبعد عقدين من الزمن خصصت . م على إعالن مبادئ تنمية الشباب١٩٦٥لمنظمة رسميًا عام ا
وقد أدى ذلك . م ليكون عام الشباب الدولي للمشاركة والتنمية والسالم١٩٨٥األمم المتحدة عام 

مكانية مساھمتھم في التنمية وتحقيق أھداف األمم إإلى اھتمام عالمي بأھمية دور الشباب و
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كما قامت المنظمة الدولية بإعطاء األولوية لعشر قضايا والتركيز على بعد شريحة . المتحدة
المخدرات والبيئة والصحة والجوع والفقر والعمل والتعليم : الشباب في معالجتھا، منھا

ضرورة مشاركة الشباب وصغار السن من اإلناث واستغالل أوقات الفراغ وانحراف األحداث و
 ١٠م، وبمناسبة مرور ١٩٩٥وفي عام   .اة المجتمع وعملية اتخاذ القرارحي الكاملة والفاعلة في

سنوات على العام الدولي للشباب، أكدت األمم المتحدة مجددا اھتمامھا وعنايتھا والتزامھا 
بالشباب من خالل توجيه انتباه األسرة الدولية إلى ضرورة االھتمام بقضايا الشباب مع دخول 

إستراتيجية دولية حول البرنامج العالمي العملي للشباب لعام "خالل تبني األلفية الثانية من 
وھذه اإلستراتيجية تستھدف بشكل فاعل مشاكل الشباب، وزيادة فرص ". م وما بعد٢٠٠٠

مشاركتھم في المجتمع، وحث حكومات العالم لتكون أكثر استجابة لروح الشباب، من أجل عالم 
الشباب، بأن يكونوا جزءا من الحل أكثر من كونھم جزءا من وكذلك االستجابة لمطالب . أفضل
  المشكلة

(Demographic Indicators, 1995.  World Population Prospects, 1996. & 
http:www.un.org, 2004.) 

من تعداد السكان لسنة % ٤٢وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، تشكل فئة الشباب حوالي 
نتيجة ارتفاع نسبة الشباب مقابل انخفاض " بفتوته"المجتمع السعودي  ولذلك يتميز. م١٩٩٣

وھذه النسبة تعد مرتفعة إذا ما قورنت بمثيالتھا في بعض الدول النامية، إذ تقدر . نسبة كبار السن
في الدول % ٣٦، وترتفع إلى %٣٣م نحو ١٩٩٢نسبة صغار السن على مستوى العالم في عام 

المتوقع ازدياد نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية نتيجة ارتفاع ومن . النامية بشكل عام
لذلك يالحظ عناية الحكومة السعودية بھذه الفئة . )ھـ١٤٢٠ .شرود ،الخريف( مستوى الخصوبة

من خالل إنشاء الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجھاز مستقل أثر صدور قرار مجلس الوزراء 
ناديًا منتشرة في مختلف  ١٥٣مكتبًا فرعيًا و ٢٣تبع ھذا الجھاز وي. م٤/١٣٩٤/في  ٥٦٠رقم 

كما يشرف ھذا الجھاز على الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب التي شكلتھا  .أنحاء البالد
 وافتتحت لھا عشرين بيتًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ،الرئاسة

 (esa.un.org, 2004)  .ھتمام بالشباب السعودي ودور وسائل اإلعالم من خالل كما يتجسد اال
في  التي انعقدت بالمدينة المنورة" تحصين شباب الجامعات ضد الغزو الفكري"توصيات ندوة 

من ضمن توصياتھا ضرورة عناية المؤسسات كان والتي  م٢٠٠٣/ ١٤/٤ -١٢الفترة من 
بما يؤھلھا لصناعة إعالم قوي قادر  ، ميابإعداد وتدريب الكفاءات اإلعالمية فنيا وعل"اإلعالمية 

على الذي يحافظ  ، ومراعاة قضية األمن الثقافي... على تكوين االتجاھات والعادات السليمة
للشباب مما يتطلب .  )٢٠٠٣الجامعة اإلسالمية، البيان الختامي، ("..الھوية الحضارية والثقافية

من المجتمع والوقوف على مشاكلھا  التخطيط واإلعداد لمتطلبات وحاجات ھذه الشريحة
والصحافة من خالل مميزاتھا ووظائفھا يمكن لھا أن . والقضايا التي تھمھا واإلسھام في حلھا

يتحدد أھمية وھدف ھذا البحث في استطالع آراء الطلبة  ،وفي ھذا اإلطار. تسھم في ھذه الغاية
ذلك أن معرفة موقف  ؛راسة تقويميةد :الجامعيين في معالجة الصحافة السعودية لقضايا الشباب

الشباب من تعامل الصحافة مع قضاياھم سيسھم في مساعدة الصحافة والقائمين عليھا في تعديل 
  .خططھم التحريرية بما يحقق الدور المنشود منھا
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  بالمشكلة البحثية وتحديدھا اإلحساس

وتعتبرھا  ،فةومنھا الصحا ،في حين توجه بعض الدراسات االنتقاد لوسائل اإلعالم
المسئولة الحقيقية عما أصاب الشباب من انحدار في الذوق وانحراف المعايير، وما يعانيه من 
سذاجة وتفاھة فكرية، وفقر أخالقي، وتسطيح واغتراب ثقافي، وما تتسم به من عدم االلتزام، 

عالم يمكن إال أن الصحافة كجزء من وسائل اإل.  )م١٩٨٩ .راجيه أحمد ،قنديل( وقلة االنتماء
بد  ال ، كانوعليه. أن تؤدي دوًرا ايجابيا مھًما ومؤثرا في تصورات وسلوكيات أفراد المجتمع

 ،من التركيز على ھذه الوسائل ضمن الجھود الرامية إلى التواصل والتفاھم مع شريحة الشباب
 ،ومشكالتهباإلضافة إلى استخدام الصحافة لعملية تحديد وتحليل واإلسھام في معالجة قضاياه 

وعلى األقل ضمن الخطط والبرامج اإلعالمية والتوعوية التي تستھدف معالجة القضايا المتعلقة 
ومناقشة حلولھا  ،والصحافة من الوسائل القادرة على تقصي قضايا الشباب وتحريكھا. بالشباب

مما يساعد  ،وطرحھا للقراء من صناع القرار أو قادة الرأي العام أو اآلباء أو الشباب أنفسھم
، (Benton M and Frazier P.J.  1976) صل بين األطراف المھتمة بالموضوععلى التوا
لى واقع عالقتھم إ ،من خالل استطالع آراء الشباب ،جاءت ھذه الدراسة للتعرف ،من ھنا

وقد تم تحديد . بمضمون الصحافة وتقويمھم لما تطرحه ھذه الصحافة للقضايا المرتبطة بھم
  :لبحثية من عدة معطيات ھيالمشكلة ا

  .لم تتم دراسة قضايا الشباب في الصحافة السعودية .١

لم  ،التوظيف والزواج والتعليم والفراغ وغيرھا :مثل ،ھناك مشكالت يعانى منھا الشباب .٢
  .يتم تقويم الصحافة في معالجتھا

  .آلنلم تنل الشريحة الطالبية في عالقتھا بالصحافة حظھا من االھتمام الكافي حتى ا .٣

الباحث الذين تحاور معھم كثيراً أثناء  ةالسبب في القيام بھذه الدراسة يعود إلى طلب .٤
  .المحاضرات العلمية واألنشطة الطالبية المختلفة

  
  أھمية البحث

تنبع أھمية البحث من أھمية شريحة الشباب لكونھا الفئة التي يعول عليھا كثيرا في استمرار  -
  .مسيرة التنمية وتحقيقھا

  . قضايا الشباب في الصحافة السعودية لم تكن محل دراسة متعمقة ألن -

الذي ھو متغير مھم وفاعل في عالقة الصحافة بالمجتمع  ،أھمية التعرض للصحافة -
ً مھم اً وقضاياه، ونظرا لكون التعرض واالرتباط بالصحافة مؤشر للمعلنين ولتحقيق رسالة  ا

  .الصحيفة في الوقت نفسه

الصحافة من مواد متعلقة بھم تعد مھمة للمخطط  هاب لما تقدمإن دراسة تقويم الشب -
  .وممارسة لحق االتصال من جھة أخرى ،اإلعالمي من جھة



 ٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  البحث أھداف

لمعالجة  وتقويمھا، نيلى آراء الطلبة الجامعيين السعوديإالتعرف  إلى البحثھذا يھدف 
األساسي يمكن تحقيق عدد  ومن خالل ھذا الھدف .الصحافة السعودية لقضايا الشباب السعودي

  :، منھامن األھداف التفصيلية

وانتقائه للصحف  بھا، وعالقته ،رصد واقع تعرض شباب الجامعات السعودية للصحف -
 . التي تشبع حاجته ومعدالت قراءة الصحف

توفير بيانات للقائم باالتصال في الصحافة تساعده على تقديم المضامين المسايرة لحاجات  -
أجل الصمود أمام منافسة الوسائل االتصالية األخرى نحو ھذه الشريحة ومن  ،الشباب

  .االجتماعية الھامة

  .توفير بيانات وتوصيات للمشرع وأصحاب القرار تدعم قراراتھم المتعلقة بأداء الصحافة -
 
  حديد المشكلة البحثية وصياغتھات

صب المستقبل ألي إن الشباب يشكل ع :يمكن صياغة المشكلة البحثية على النحو التالي
وبحل العقبات التي تواجھه مسؤولية مؤسسات المجتمع العامة  ،لذا يشكل االھتمام به .مجتمع

أن تمارسه سلبا وإيجابا  ،ومنھا الصحافة ،ي يمكن لوسائل اإلعالمذونظرا للدور ال. والخاصة
تحددت مشكلة  ،وطريقة التعامل معه ومعھا ،تجاه إدراك االتجاھات وتشكيلھا نحو واقع الشباب

تقويم مدى قيام الصحافة السعودية بطرح ومعالجة موضوعات الشباب  :الدراسة الحالية في
من خالل رصد أراء عينة من الشباب السعودي الجامعي  وذلك السعودي وقضاياه ومعالجتھا،

وطالب جامعة الملك عبد العزيز بجدة  ،من الذكور من طالب جامعة أم القرى بمكة المكرمة
 فيما تقدمه الجرائد اليومية من مادة صحفية ذات عالقة بموضوعات الشباب ،تحليلھا وتقويمھاو

ن ھم شريحة مثقفة وقادرة على التعبير عن بقية يوذلك باعتبار أن الطالب الجامعي ، وقضاياه
استطالع آراء الطلبة الجامعيين في معالجة : صياغة مشكلة البحث لتكون توتم .الشباب

وقد تم استبعاد اإلناث الختالف طبيعة  .دراسة تقويمية :السعودية لقضايا الشبابالصحافة 
  .في المجتمع السعودي على األقل ،قضايا الذكور عن اإلناث نسبيا

  
  تساؤالت وفروض الدراسة

  :من أھمھا ،عدد من التساؤالت نيحاول البحث اإلجابة ع

  ما مدى قراءة الشباب السعودي لجرائدھم الوطنية؟ -

 ل ھناك اختالف بين المناطق من حيث مدة قراءة الشباب للجرائد؟ھ -

 ما المواضيع التي يفضلھا الشباب السعودي للجرائد السعودية؟ -
 ھل ھناك اختالف بين الشباب السعودي من حيث المواضيع المفضلة؟ -
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 ما الموضوعات التي يفتقر إليھا الشباب السعودي في جرائدھم الوطنية؟ -

 ية األكثر تفضيال بين الشباب السعودي؟ما الجرائد المحل -

عن طريق تناول جرائدھم للموضوعات المختلفة، وخاصة الشباب السعودي  ما مدى رضا -
 القضايا التي تھم الشباب؟

الشباب السعودي، أو عدم رضاھم، عن طريق تناول جرائدھم  ما األسباب وراء رضا -
 للموضوعات المختلفة؟

تخدمھا الصحف المحلية الستقطاب انتباه جمھور الشباب عند ما األشكال التحريرية التي تس -
 طرح قضاياھم؟

  
  الفروض

ال يوجد فروق ذات دالة إحصائية بين الطالب في جامعة أم القرى في مكة المكرمة  -
  .وجامعة الملك عبد العزيز في جدة

يز في ال يوجد فروق ذات دالة إحصائية بين طالب جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العز -
 .الوقت الذي يقضيه المبحوثون في قراءة الصحف

ال يوجد فروق ذات دالة إحصائية بين طالب جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز في  -
  .معالجة الجرائد السعودي للقضايا التي تھمھم

ال يوجد فروق ذات دالة إحصائية بين الجرائد السعودية من حيث تخصيص مساحة كافية  -
  .الشباب السعودي عموما لقضايا

  
  اإلجراءات المنھجية

التي تستھدف دراسة  ،يعد ھذا البحث من نوعية الدراسات الوصفية : نوع الدراسة ومنھجھا -
الظواھر من خالل جمع البيانات وتحليلھا بداللة الحقائق التي تتوافر لدى الباحث بما يتالءم 

لمعرفة  ،وھو المنھج المسحي ،لبحثوذلك من خالل منھج ا ،مع طبيعة المشكلة البحثية
وھو منھج يساعد  ، أراء الطالب وتقويمھم لواقع معالجة الجرائد السعودية لقضايا الشباب

  .على معرفة اآلراء والمواقف واالتجاھات والمشاعر من المبحوثين

اعتمد الباحث على المسح الميداني للحصول على البيانات والحقائق  : المسح الميداني -
لى آراء إالتعرف  في عارف واالتجاھات والقيم الخاصة بالجمھور فيما يتصل البحثوالم

. الطلبة الجامعيين واتجاھاتھم نحو المعالجة الصحفية السعودية لقضايا الشباب السعودي
من المناھج التي تستخدم بكثرة في بحث مثل ھذه الموضوعات  surveyويُعّد المسح 

بين  R.D. Wimmer & (J. R. Dominick(من ويفرق كل  .المتصلة بالجمھور
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يحاول تصوير او توثيق حاالت او ظروف  ، الذيالمسح الوصفي: نوعين من المسح ھما
يحاول وصف وشرح اسباب ذلك أما المسح التحليلي ف .ما ھو كائن"لوصف  وذلك ،واقعية
  "وعادة ما تختبر بعض المتغيرات الختبار فروض البحث .الواقع

 (Wimmer Roger D. & Dominick Joseph R. 1994)  ويعتبر ھذا البحث من
البحوث الوصفية التي ال يقتصر مفھومھا على مجرد جمع البيانات، بل يمتد مجالھا إلى 

ثم تفسيرھا وتحليلھا تحليالً شامالً  ،تصنيف ھذه البيانات والحقائق وتجميعھا وتسجيلھا
حيث  د ھذا البحث على منھج المسح بالعينة،ويعتم .واستخالص النتائج والدالالت المفيدة

  .إنه يصعب إجراء مسح شامل لمجتمع البحث بأكمله

لجمع البيانات من المبحوثين حول الحقائق  ةاعتمد الباحث على استبان  :صحيفة االستبيان -
لمعالجة الجرائد  ،فيما يتصل بتقويم الطالب الجامعيين ،والمعارف والقيم واالتجاھات

حيث قام الباحث بتحديد كمية البيانات ونوعيتھا التي تخدم ھدف . قضايا الشبابالسعودية ل
 .وقسمه إلى محاور تخدم الھدف العام ،وقد حدد الباحث الھيكل العام لالستبيان .الدراسة

الحالة /الدخل /السن : /وھذه المحاور منھا ما تختص بالبيانات األساسية الديموغرافية مثل
 :متغير التعرض للجرائد السعودية ومحور :ومحور .نمط التعليم/ المدينة/الزوجية 

   .تفضيالت القراء

إلتاحة حرية التقويم  ،أسئلة مفتوحة: وقد راعى الباحث تنوع األسئلة من حيث الشكل
لم يستجيب المبحوثين لھذا النوع من األسئلة بالشكل الذي يمكننا من تحليلھا لذا فلن ( للمبحوثين،

لترك مساحة  ،لجمع بيانات عن الحقائق، ونصف مغلقة ،وأخرى مغلقة )لبحثد في متن اتر
 ،وأسئلة االتجاھات ،وأسئلة الرأي ،أسئلة الحقائق :ومن حيث المضمون شملت األسئلة. للمبحوث

ثم قام الباحث  .مع مراعاة قواعد الصياغة المبسطة والمحددة المعاني. وأسئلة معرفية عامة
على الدراسات السابقة في تحديد  اعتمادا ،سئلة محددة حول الموضوعبتحويل المحاور إلى أ

  :وذلك بطريقتين ھما ،كما تم اختبار الصحيفة للتأكد من صالحيتھا .التوجھات العامة لالستبانة
على مجموعة من الخبراء واألكاديميين  االستمارةوذلك من خالل عرض  :طريقة علمية  .أ 

أداة لجمع البيانات كما ونوعا، وصحة صياغة األسئلة بھدف التأكد من صالحية الصحيفة ك
 .)م١٩٨٧ .أماني ،فھمي( وقد قام الباحث بإجراء التعديالت المقترحة .موضوعيا ومنھجيا

وكان عدد  ،من العينة%) ٥(للصحيفة على نسبة  يقام الباحث بتطبيق أول :الطريقة العملية  .ب 
بناء على مالحظات المحكمين ونتائج  وقد عدل الباحث الصحيفة. مبحوثا) ٣٠(المبحوثين 

  .)*(التطبيق األول للصحيفة بعد اإلجراء القبلي لھا، وبھذا تم تحقيق صدق المحكمين
 .المطلوبة النسخ طباعة تمت التعديالت مراجعة بعد :النھائية صورتھا في الصحيفة إعداد  .ج 

 المستوى طلبة من ينالباحث من ثالثة تدريب تم للدراسة الميداني بالجزء القيام أجل ومن
  .ومكة بجدة أماكنھم في المبحوثين مقابلة طريق عن الصحيفة لملء القرى أم بجامعة النھائي

                                                           
 ،أسامة حريري. ود ،عبد العظيم إبراھيم خضر. ود ،عميد كلية التربية .محمود كسناوى: د. أ: لمحكمون ھما  )*(

  .بقسم اإلعالم بجامعة أم القرى -األساتذة 
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وذلك عن طريق إجراء اختبار قبلي لالستمارة : ثبات صحيفة االستقصاء :قياس الثبات  .د 
مفردة من الطالب الجامعيين للكشف عن مدى تحقيق االستمارة  ٥٠طبق على عينة من 

وقد وصلت نسبة  ،وبعد أسبوع تم إعادة تطبيق االستمارة .داف البحث ووضوح األسئلةألھ
  .وھي نسبة عالية% ٣، ٩١ الثبات الى

  
  العيناتمجتمع البحث واختيار 

تحدد مجتمع الدراسة الميدانية في شريحة الطلبة الجامعيين،   :مجتمع الدراسة الميدانية -
اب في عالقاتھم بالصحافة وأكثر تعبيرا عن موضوع وھم الفئة األكثر تعبيرا عن فئة الشب

. كما أن الطالب الجامعيين ھم شريحة مثقفة وقادرة على التعبير عن بقية الشباب. البحث
والشباب الجامعي في طليعة فئة الشباب لما يتميزون به من تفتح وتكوين فكرى وثقافي 

  .وحركة منتظمة

لى أھداف البحث وتساؤالته تم تحديد العينة على بناء ع  :اختيار عينة الدراسة وخصائصھا -
درجة تجانس : حدد الباحث عدد أفراد العينة بناء على عدة معايير منھا  :النحو اآلتي

لكون الشريحة الطالبية ُمتفقة في السن والدخل  ،والتجانس ھنا عال. المجتمع البحثي
ثم تم اختيار عينة . ئم الطالبيةولوجود إطار لسحب العينة من القوا ،واالھتمامات بشكل عام

 وجامعة الملك عبد ،أم القرى بمكة المكرمة امن الجامعات السعودية وھما جامعت ةعمدي
 ،حتى يتمكن من توفير بعض السمات الخاصة يةعمدالولجأ الباحث إلى العينة  .العزيز بجده

 ،دراسات العلميةجامعات تھتم بال: ن الجامعات السعودية يمكن تقسيمھا إلى نوعينإحيث 
حيث مقر  ،باالضافة إلى أن مدينتي مكة وجدة .وجامعات تھتم بالدراسات اإلسالمية

تتميز مكة المكرمة بالنشاط الديني كعاصمة مقدسة  .تمثالن بيئتين اجتماعيتين ، الجامعتين
باعتبارھا المركز التجاري  ة،ويطغى النشاط التجاري واالقتصادي في مدينة جد ،للمسلمين

ن نسبة كبيرة من الطالب من وتستقطب ھاتان الجامعتا .الرئيسي للمملكة العربية السعودية
بعد اختيار عينة من الجامعات و .وخاصة المناطق الشمالية والجنوبية ،كافة مدن المملكة

 -اآلداب أو العلوم االجتماعية (السعودية، تم اختيار عينة عشوائية من الكليات النظرية 
وبناء ). األرصاد –الھندسة  –العلوم (والكليات العلمية ) اللغة العربية –اإلدارة االقتصاد و
موزعين  ،مفردة من الذكور) ٦٠٠(حدد الباحث حجم عينة الدراسة الميدانية بـ  ،على ذلك

، حيث إن ھناك تقاربا بين أعداد )٣٠٠(جدة  ، )٣٠٠( مكة المكرمة :على النحو التالي
استجاب لالستبانة  .طالٍب في كل جامعة ٣٥.٠٠٠تصل إلى حوالي  طلبة الجامعتين، التي

مفردة لعدم اكتمالھا أو لعدم اتسام إجاباتھا باالتساق ) ٩١(وتم استبعاد  ،مفردة) ٥٨٧(
وقد تراوحت أعمار العينة . مفردة فقط) ٤٩٦(وعليه تم تحليل  .أو لعدم صالحيتھا الداخلي

مفردة  ١ ، مفردة غير متزوج ٤٤٤، ردة متزوجمف ٥١ :الوضع االجتماعي. ٢٦ -  ١٩من 
من مفردة  ٢١٣ من الكليات األدبية واالجتماعية، مفردة ٢٨٣: نوع الدراسة ، أرمل/مطلق 

  .الكليات العلمية
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  فترة الزمنية التي تم فيھا البحثال

  م٢٠٠٤-مارس٢٧-يناير -١٣بانات البحث واسترجاعھا في الفترة من تتم توزيع اس

  التخصص

 المجموع النسبة جدة النسبة مكة صصالتخ
 ٢٨٣ %٥٢.٤ ١٢٠ %٦١ ١٦٣ أدبي
 ٢١٣ %٤٧.٦ ١٠٩ %٣٩ ١٠٤  علمي
  ٤٩٦  %١٠٠  ٢٢٩  %١٠٠  ٢٦٧  وعمالمج

  الحالـة االجتماعية 

 المجموع النسبة جدة النسبة مكة الحالة االجتماعية
 ٤٤٤ %٩٤.٣ ٢١٦ %٨٥.٤ ٢٢٨ غير متزوج

 ٥١ %٥.٢ ١٢ %١٤.٦ ٠٣٩  متزوج
  ١  %٠.٥  ١  %٠  -  أرمل/ق مطل

  ٤٩٦  %١٠٠  ٢٢٩  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع

  رـمـعـال

  لـدخـلا

 المجموع النسبة جدة النسبة مكة الدخل
 ١٤٧ %١٤.٨ ٣٤ %٤٢.٣ ١١٣ لایر ٢٠٠٠أقل من 
٩٦ %٢١.٣ ٤٩ %١٧.٦ ٤٧  ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ 

  ٤٩  %٧.٤  ١٧  %١١.٩٨  ٣٢  ٣٠٠٠أكثر من 
  ٢٠٤  %٥٦.٣  ١٢٩  %٢٨  ٧٥  غير مبين
  ٤٩٦  %١٠٠  ٢٢٩  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع

 المجموع النسبة جدة النسبة مكة العمر
 ١٥٠ %٢٧.٥ ٦٣ %٣٢.٦ ٨٧ سنة ٢٠أقل من 

 ٢٠١ %٤٢.٨ ٩٨ %٣٨.٦ ١٠٣  سنة ٢٤ـــــــ  ٢٠
  ١٤٥  %٢٩.٦  ٦٨  %٢٨.٨  ٧٧  سنة ٢٤أكثر من 
  ٤٩٦  %١٠٠  ٢٢٩  %١٠٠  ٢٦٧  المجموع
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  نبذة عن الصحف السعودية اليومية

   :ودية بثالث مراحل أساسيةمرت الصحافة السع

  .)م١٩٥٩ –م ١٩٢٨(المرحلة األولى مرحلة األفراد عام  .١

  .)م١٩٦٤ –م ١٩٥٩(مرحلة الدمج  .٢

  ).وحتى الوقت الحالي –م ١٩٦٤(وأخيرا مرحلة المؤسسات الصحفية  .٣

صحيفة البالد من جدة عن مؤسسة البالد : الصحف اليومية اآلتيةواآلن تصدر في السعودية 
وجريدة المدينة  سسة عكاظ للصحافة والنشر من جدة،ريدة عكاظ وتصدر عن مؤوج. الصحفية
وصحيفة الندوة عن مؤسسة مكة للطباعة  عن مؤسسة المدينة للصحافة من جدة،وتصدر 

 مؤسسة اليمامة الصحفية من الرياض،وجريدة الرياض وتصدر عن .  واإلعالن من مكة
وجريدة  صحافة والطباعة والنشر من الرياض،وجريدة الجزيرة وتصدر عن مؤسسة الجزيرة لل

سسة عسير للصحافة اليوم وتصدر عن دار اليوم من الدمام وصحيفة الوطن وتصدر عن مؤ
عودية وجريدة الرياضية وجريدة االقتصادية وتصدران عن الشركة الس والنشر من أبھا،

  .لألبحاث والنشر من الرياض

 ،طابع سياسي واجتماعي وثقافي ورياضي د يومية عامة ذاتوكل ھذه الصحف ھي جرائ
وليس ھناك اختالف بينھا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية في حين تختلف توجھاتھا 

وھما ذات تخصص رياضي  ،ما عدا جريدتي الرياضية واالقتصادية. األدبية والرياضية
ين تعد صحيفة عكاظ في ح ،وتعد صحيفة الرياض الجريدة شبه الرسمية تقريبا.  واقتصادي

د توزيعا ويلعب مكان صدور الجريدة دورا في اھتمامھا ، وھي من أكثر الجرائالصحيفة الشعبية
  .)م١٩٨٧ .سلوى ،إمام( مارات والمحافظات التي تصدر منھاباإل
  

  مراجعة الدراسات السابقة

ذه معظم ھ تاھتمت الدراسات اإلعالمية بالشباب في عالقته بوسائل اإلعالم، وكان
الدراسات تعالج ھذا الموضوع من منظور دراسة التعرض لھذه الوسائل، واالشباعات المتحققة 

ويالحظ على ھذه . من التعرض أو دور ھذه الوسائل في تثقيف الشباب أو وضع األولويات له
، )م١٩٨٧إمام (، )م١٩٨٧فھمي (مثل دراسة  فازالدراسات أن أكثرھا يركز على اإلذاعة والتل

من الوسائل اإلعالمية كما في  اأو عامة تعالج عدد) م١٩٩٥لعلي االعبد و(، )م١٩٩٨فھمي (
في حين أن ھناك اھتماًما أقل بدراسة الصحافة  ).م١٩٩٨السيد ( ،)م١٩٩٨(اويش جدراسة 

ويالحظ في  ).م٢٠٠١شي يباالطر(، )١٩٩٨خضر (، )م١٩٩٧طه (بشكل مستقل مثل دراسة 
اھتماًما أكثر بدراسة وضع األولويات لدى الشباب أو تشكيل  الدراسات المتعلقة بالصحافية

حول تقويم الشباب ) في حدود علم الباحث(في حين لم يرصد الباحث أي دراسة  ،اتجاھاته
السعودي للصحافة في إطار اھتمامھا بموضوعات الشباب وقضاياھم، وھو ما تحاول الدراسة 
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عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة غير وقد قام الباحث برصد . ١١اإلسھام في تحقيقه
  :مباشرة  بموضوع الدراسة الحالية منھاال

دور : فلسطين –اتجاھات القراءة عند الشباب الجامعي بغزة "حسين أبوشنب : دراسة -
   .م١٩٩٨، "الصحافة في تدعيمھا

لى عالقة طالب وطالبات الجامعة في قطاع غزة مع الصحافة إيستھدف البحث التعرف 
وباستخدام منھج المسح اإلعالمي لعينة مكونة  .ودورھا في تدعيم اتجاھات الشباب نحو القراءة

أن الفئة العمرية األعلى في القراءة  :مفردة توصل الباحث إلى عدد من النتائج منھا ٤٠٠من 
ومن حيث مكانة السكن جاءت  .%٤٦وذلك بنسبة  ،"سنة ٢٠أقل من "نصيب فئة  منكانت 

ومن %. ٢١.٧٥بنسبة  "القرية"من % ٥٣في المقدمة بالنسبة لقراءة الصحف بنسبة  "المدينة"
أما من حيث  .%٤٧.٢٠ألكثر بنسبة اكانت  "أفراد ١٠أقل من "حيث عدد أفراد األسرة فإن فئة 

وأن معدل % ٤٩.٧٥ھي األعلى بنسبة  "بشكل متقطع"فكانت فئة  ،درجة اإلقبال على القراءة
ھو يوم الجمعة  "األوقات للقراءة أفضل"وأن %. ٤٢.٧٥ "ساعات) ٣(ألقل من "القراءة 

 ،فھمي( %٤٥.٧٥والمسائية في باقي أيام األسبوع بنسبة % ٦١.٥٢والفترة المسائية بنسبة 
  .)م١٩٩١.  عادل

موقف الشباب من قراءة الصحف اليومية "حول : نبيل الجردي ومحمد إبراھيم: دراسة -
  .م١٩٩٦ ، "دراسة ميدانية: في الكويت

تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة حجم ودوافع وعادات وتفضيل شباب المرحلة الثانوية 
مفردة من  ٢٠٠وقد طبق البحث على . والجامعية ألنواع الصحف الكويتية اليومية ومضمونھا

وتوصل  ،وقد استخدم المنھج المسحي الوصفي. الذكور واإلناث من المرحلتين الدراسية
 ،ألخبار تأتي في مقدمة المواد الصحفية التي يقبل عليھا الشباب عينة البحثالباحثان إلى أن ا

المقابالت الصحفية فقد جاءت وأما االفتتاحية  ،وفي المرتبة الثانية جاءت المقاالت الصحفية
عينة  بالنسبة لنوعية األخبار التي يھتم بھا الشبابو ،ضمن القوالب الصحفية األقل تفضيالً 

فاألخبار  ،فاألخبار العالمية ،األخبار المحلية :توى الجغرافي فقد جاءتالبحث على المس
فإن األخبار السياسية جاءت في  ،أما موضوعات األخبار .وأخيراً األخبار الخليجية ،العربية
كما   .وأخيراً األخبار الرياضية واالقتصادية ،تليھا األخبار االجتماعية األدبية والفنية ،المقدمة

وذلك دون فروق  ،ثي العينة يرون أن الصحافة الكويتية تعكس واقع المجتمع الكويتيوجد أن ثل
  .)م١٩٩٥ .فوزيه ،العليو .عاطف ،العبد( بين الذكور واإلناث

دراسة تطبيقية  :قراءة الصحف ودوافعھا بين طالب الجامعة"عبد الحميد، محمد أحمد،  -
  . م١٩٨٩ ،"في االستخدام واإلشباع

الكشف عن العالقات بين أنماط قراءة الصحف واستخدامھا، والحاجات يھدف البحث إلى 
 ىحدإ الذين يمثلون ،األساسية للقراءة التي تعكس الدوافع الفردية للقراء بين طالب الجامعة

اعتمد الباحث على منھج المسح باستخدام أسلوب التحليل المتعدد  .فئات جمھور قراء الصحف
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وقد انتھى البحث إلى  ،مفردة ٤٥١وطبق البحث على  ،االستقصاءواعتمد على أداة  ،للمتغيرات
   :عدد من النتائج التي يمكن أن نوجزھا في اآلتي

يمثل  .من عينة البحث ٨١.٦ارتفاع نسبة قراء الصحف بين طلبة الجامعة إلى حوالي   .أ 
  .%٣٦.١والقراء غير المنتظمين % ٦٣.٩القراء المنتظمون منھم 

ملموس في االنتظام في قراءة الصحف بين طلبة الكليات النظرية  اثبت البحث وجود تباين  .ب 
حيث ترتفع نسبة مستويات االنتظام في القراءة من طالب الكليات  العلمية،وطلبة الكليات 

  .النظرية

الحاجات وتميز الصحف، و تأثير العادة، :ھيب الجامعة متأثراً بثالثة عوامل، يقرأ طال  .ج 
  .األساسية

تأثير قوى ألھمية الحاجات األساسية على سلوك الفرد في قراءة أظھر البحث وجود   .د 
  .لالنتظام فيھا االصحف التي تتخذ مظھر

اھتمام الطالب وتفضيله لمحتوى الموضوعات المنشورة أو في أھمية الموضوعات الجادة   .ھـ
  .)م١٩٩٨ . خالد جاويش،( أكثر من الخفيفة

ت ديموغرافية لقراءة الجرائد مؤشرا: "لحارثي، ساعد العرابي وعاصي، مرادا -
  .ـھ١٤٠٩ ،"والمجالت

 ،تھدف الدراسة إلى محاولة تقويم الكيفية التي يتفاعل بھا الشباب مع الصحافة المطبوعة
ً تسعى للتحقق من األسباب الرئيسية التي تدفعھم إلى قراءة الصحف والمجالت وطرح  .وأيضا

مون كبريات الوسائل المطبوعة بالنسبة درجة أھمية مض: منھا ،من األسئلة االباحثان عدد
يمكن أن يؤثر دخل األسرة على  مدىالرجالي والنسوي؟ إلى أي  :هللشباب السعودي بشقي

مستوى اختيار الشباب السعودي لمضمون الوسيلة المطبوعة؟ وباستخدام المنھج المسحي على 
. الجامعات السعودية طالب وطالبة من بين شباب) ٢٠٠٠(وقع االختيار على  ،عينة عشوائية

وقد كشفت بيانات البحث أن الشباب بشقيه يميلون كثيراً إلى قراءة الصحف في إطار مالحقتھم 
وبالعالم  ،)األخبار اإلقليمية(وبالعالم العربي  ،)األخبار المحلية(للمعلومات الخاصة ببلدھم 

 ً كما يميل الشباب إلى  .وھذا يصدق خاصة على المتزوجين منھم والمتزوجات. اإلسالمي عموما
ومطلعاً ) أحداث العصر(حتى يكون مسايراً لـ ) العامة ممعلوماتھ(قراءة الصحف من أجل زيادة 

ال يمكن االعتماد " دخل األب المادي"وظھر أن . مثل االستشارات القانونية وما إليھا ،عليھا
أما فيما  .ئد والمجالتعليه بشكل كامل كمؤشر لمعرفة مدى العالقة بين الشباب وقراءة الجرا

فقد تبين من النتائج أن ھذا العامل لم يعط مؤشراً  ،ألفراد العينة) وفقراً  ىغن(يتعلق بعامل الدخل 
ً بقدر ما اظھر نتائج متضاربة عند أخذه في االعتبار كعامل مؤثر في عالقة القراءة بين  منسقا

. من المتزوجين والمتزوجات وتجتذب المجالت عدداً كبيراً . الشباب والوسائل المطبوعة
د ـا عنـد قيمتھـتفق ،ةـن التسليـوباإلضافة إلى ذلك فإن المجالت التي تحتوي على قدر أقل م

رز ـر كأبـد ظھـق) رـالعم(ة أن ـت الدراسـما كشفـك. ةـات الديموغرافيـب المجموعـأغل
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ناحية ثانية فقد برزت الحالة ومن  .)التعليم(و) دخل( ـالمؤشرات الديموغرافية دقة متفوقاً على أل
وعالوة على ذلك فإنه يمكن االستنتاج أن المتزوجين األكبر سناً . والتعليم ،والدخل ،االجتماعية

قراءة الصحف والمجالت بدرجة أكبر من العزاب  ن فييلمن الجنسين يميلون الن يكونوا متعاد
إال أن لديه اعتقاداً  ،ة المطبوعةوبينما يقرأ الشباب السعودي الوسيل. صغار السن من الجنسين

ً فيما يقرأ ً في تشكيل . معينا وھذا يعنى أن الوسيلة المطبوعة في السعودية ال تلعب دوراً مھما
  .)م١٩٩٨ .ىليل ،السيد( اتجاھاتھم وميولھم وقيادتھا

دور وسائل االتصال في إمداد طالب الجامعات المصرية " :ليلى حسين محمد السيد -
مجلة اإلعالم " في إطار نظرية االعتماد على الصحافة ،األحداث الجارية بالمعلومات عن

  .م، جامعة القاھرة١٩٩٨وقضايا الشباب، 

لى الدور المتزايد الذي تقوم به وسائل االتصال إالتعرف ) ١( :تتحدد أھداف البحث في
وتحديد أھداف ) ٢(التقليدية والحديثة في إمداد المواطنين بالمعلومات عن األحداث الجارية، 

الشباب الجامعي في مصر من التعرض لوسائل االتصال والمصادر التي يعتمدون عليھا في 
لى نوع األحداث الجارية التي يحرص عليھا إوالتعرف ) ٣(اكتساب المعلومات عن األحداث، 

لى آثار التعرض لألحداث الجارية لدى الشباب إوالتعرف ) ٤. (الشباب الجامعي على متابعتھا
بعض الجامعات المصرية  ةيعتمد ھذا البحث على استخدام منھج المسح لعينة من طلب. الجامعي

وتكونت  .وتم تصميم استمارة استقصاء تتضمن متغيرات الدراسة .بشقيه الوصفي والتحليلي
وتم استخدام أسلوب العينة المتاحة في إطار  الجامعات، ةمفردة من طلب ٣٠٠عينة الدراسة من 

من المبحوثين يتابعون األحداث % ٣٤أشارت النتائج إلى أن نسبة . نات غير االحتماليةنوع العي
يتابعونھا وقت % ١٩.٧يتابعونھا في بعض األحيان، ونسبة  %٤٦الجارية بانتظام، ونسبة 

السياسة : أما نوع األحداث الجارية التي يتابعونھا فجاءت حسب الترتيب اآلتي. األزمات
، %٥٤السياسة الداخلية و، %٦١.٣ الرياضيةو، %٦١.٣الجرائم و، %٧٨.٣الخارجية 

االجتماعية و، %٣٢.٣الثقافية و، %٣٤.٧العلمية و ،%٤٨الفنية و، %٥١.٣األحداث الدينية و
أوضحت الدراسة أن أھداف المبحوثين من متابعة األحداث  %.٢١.٣الطقس و، %٣١.٧

 ،نسبة ألھم مصادر الحصول على المعلوماتوأما بال .الفھم، والتوجيه، والتسلية: الجارية ھي
الصحف واالتصال الشخصي، والمجالت، والراديو، والصحف القومية، والتلفاز،  :فكانت

أشارت النتائج إلى أن متابعة األحداث الجارية تحقق آثاراً معرفية ووجدانية . اإلنترنتوالحزبية، 
 ،المبحوث :ارتباط موجبة بين كل من نوع وجود عالقة. وسلوكية إيجابية أكثر من اآلثار السلبية

وحيازة أجھزة االتصال، ونوع الجامعة، وبين الحرص على متابعة األحداث الجارية، ونوع 
  .)م١٩٩٧ .آمال ،طه( األحداث التي يتم متابعتھا

دور الصحف الحزبية في تشكيل اتجاھات الشباب نحو األداء : "محمد خليل. دراسة د -
المجلة المصرية  ،"تطبيقية لنظرية االعتماد على الصحافة دراسة: الحكومي بمصر
  . جامعة القاھرة –م، كلية اإلعالم ١٩٩٨لبحوث اإلعالم، 
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تفحص ھذه الدراسة تأثير قراءة جريدة الوفد الحزبية اليومية على تكوين اتجاھات سلبية 
تخدم ھذه وتس. لدى قراء الصحف اليومية من الشباب في تقويم األداء الحكومي في مصر

التحليل واالستبيان  -  :الدراسة منھج المسح الوصفي، وتمثلت أدوات جمع البيانات في
وقد قام الباحث بتحليل العناوين الرئيسية داخل األعداد الصادرة من جريدة الوفد  .اإلحصائي

 )١٠٠( جامعة القاھرةوقام الباحث بتطبيق مقياس االتجاه على عينة من طالب  .خالل ثالثة أشھر
وقد أثبت . العشوائية بأسلوب التوزيع المتساوي الحصصيةتم اختيارھم طبقاً لقواعد العينة  ،مفردة

ثبات الفروض الرئيسية بوجود  :التحليل تحقق الفروض التي قامت عليھا الدراسة بالشكل التالي
ة باألداء كأحد مصادر المعلومات الخاص ،عالقة بين اعتماد القارئ على صحيفة الوفد الحزبية

تتأثر العالقة بين قراءة جريدة الوفد  .وتكوين اتجاھات سلبية لديه عند تقويم ھذا األداء ،الحكومي
. وتكوين اتجاھات سلبية لدى القارئ حول األداء الحكومي بدرجة انتظامه في قراءة ھذه الجريدة

قارئ حول األداء الحكومي ال تتأثر العالقة بين قراءة جريدة الوفد وتكوين اتجاھات سلبية لدى ال
ال تتأثر العالقة بين قراءة . بدرجة اعتقاده في صحة المعلومات المنشورة داخل ھذه الجريدة

جريدة الوفد الحزبية وتكوين اتجاھات سلبية لدى القارئ حول األداء الحكومي بدرجة اعتقاده في 
  .)م١٩٩٨ .محمود ،خليل( دةتوازن المعالجة الصحفية لمسألة األداء الحكومي داخل ھذه الجري

دراسة : دور الصحافة في تقديم القدوة للشباب الجامعي: "دراسة سحر محمد وھبي -
 –مجلة كلية اآلداب بسوھاج، فبراير " ميدانية على عينة من طالب الجامعة بسوھاج

  .م، كلية اآلداب بسوھاج١٩٩٨

دى طالب جامعة أسيوط لى مدى أھمية القدوة لإتتلخص مشكلة البحث في محاولة التعرف 
وقد . ومصادر الحصول على المعلومات عنھا ،فرع سوھاج، والخصائص المميزة لھذه القدوة

مدى أھمية  :منھا بلورة مشكلة البحث في مجموعة من األھداف تسعى الدراسة لتحقيقھا، تتم
، والنماذج التي الصحافة في تقديم القدوة، والمجاالت التي تسھم الصحافة في تقديم القدوة الحسنة

وھذه الدراسة من نوع الدراسات الوصفية، وتستخدم منھج  .ينبغي على الصحافة تقديمھا للشباب
 .المسح الميداني، ويتمثل مجتمع البحث في طالب جامعة أسيوط فرع سوھاج من مختلف كلياتھا

لجامعي، حيث يؤكد تشير النتائج إلى أھمية القدوة بوجه عام لدى الشباب ا: ومن أھم نتائج البحث
% ١٧بينما يرى  ،من عينة الدراسة على أن للصحافة دور في تقديم القدوة الحسنة لھم% ٨٢

أثبتت الدراسة أن القرآن الكريم  .منھم أنه ليس ھناك أدنى دور للصحافة في تقديم القدوة الحسنة
طي معلومات عن القدوة تأتي في مقدمة المصادر التي تع ،والسنة النبوية المطھرة والكتب الدينية

كالشرف واألمانة والصدق في العمل  ،كما تشير نتائج الدراسة إلى أن صفات الفضيلة .الحسنة
بينما أھملت  ،من أھم صفات القدوة الحسنة التي أبرزتھا الصحافة ، ھير والكفاح والذكاءـوالصب
ي ـال السياسـع دور المجـراجت. دوةـزات للقـكممي ،ةـة المرموقـاه والمكانـى والجـكالغن ،اتـصف

ات ـت الشخصيـذلك تراجعـة، وكـي الصحافـدوة فـاالت للقـادي كمجـري واالقتصـوالعسك
ة ـي المرتبـي فـات تأتـذه الشخصيـة أن ھـت الدراسـد أثبتـفق .ةـة واالقتصاديـالسياسية والعسكري

ة أن ـت الدراسـأثبت. ةـة الرياضيـيخية والتارـة والعلميـة واألدبيـات الدينيـد الشخصيـة بعـالسادس
ت ـك أثبتـكذل .دوةـن القـات عـدر للمعلومـرة كمصـب متأخـي مراتـي فـالم ووسائله يأتـاإلع
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  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولكن عن  ،ة وعي الشباب الجامعي ونضجه، فھو ال يختار القدوة عن تقليد ومحاكاةـالدراس
  .)م٢٠٠٠ .ميرفت ،ألطرابيشي( دراية وعلم كاٍف بھا

دور اإلعالم في تكوين الصورة الذھنية للعالم الثالث " :أشرف أحمد عبد المغيثدراسة  -
  .م١٩٩١" دراسة تحليلية ميدانية ،لدى الشباب المصري

صورة "تسعى ھذه الدراسة إلى دراسة الدور الذي تـمارسه الصحافة المصريـة في تكوين 
تحليلية ميدانية لتوضيح أوجه ، من خالل دراسة "العالم الثالث الذھنية لدى الشباب المصري

التشابه واالختالف بين الصورة التي تبثھا الصحافة من العالم الثالث والصورة الذھنية التي 
يكونھا الشباب المصري للعالم الثالث، والتعرف على العوامل التي قد تزيد من فاعلية ھذا الدور 

  .أو تحد من قدرته

للشباب ) ١(وسيلة اإلعالم رقم  التلفازأن : منھا نتائجالوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 
ثم الصحف في  ،%)٩٧.٢٥(حيث بلغت نسبة التعرض له بين مفردات العينة  ،المصري

ولم يثبت وجود  .%)٨٠(ويأتي الراديو في المرتبة الثالثة بنسبة  .%)٨٢(المرتبة الثانية بنسبة 
يھتم الشباب . ية ودوافع التعرضعالقة بين حجم التعرض وكل من المتغيرات الديموغراف

المصري أوالً باألخبار المحلية، ثم أخبار العالم األول، ثم أخبار العالم الثالث، وفي المرتبة 
وقد نجح التلفاز في تشكيل أولويات اھتمام جمھور الشباب بأخبار . األخيرة بأخبار العالم الثاني
حيث بلغت نسبة ذكره  ،ر المعرفة بالعالم الثالثأھم مصاد يعتبر التلفاز .مناطق العالم بشكل كبير

، وفي %٢٥.٤، ثم في المركز الثاني الجرائد بنسبة %٣٢.٤كمصدر للمعرفة بدول العالم الثالث 
ويأتي الكتاب المدرسي كمصدر للمعرفة بدول العالم الثالث في  .%٢٠.٦المركز الثالث الراديو 

لصحافة كمصدر للمعلومات عن لناك تفوقاً كبيراً كما يتضح أن ھ. %١٢.٩المركز الرابع بنسبة 
% ٨.٧ الذي ال يزيد على ،في مقابل االتصال الشخصي  ،%٧٨.٤حيث بلغت  ،العالم الثالث

ثبتت صحة الفرض القائل بأن التعرض للصحافة يلعب دوراً أكبر في تشكيل مالمح . فقط
ويمكن تفسير ذلك في  .شباب المصريالصورة الذھنية للعالم الثالث عن السفر إلى الخارج لدى ال

بينما نجد أن . إطار تفوق الصحافة على االتصال المباشر كمصدر للمعرفة عن العالم الثالث
زيادة السن تحد من حجم العالقة بين الصورة اإلعالمية للعالم الثـالث والصورة الذھنية، بينما 

ير العوامل الوسيطة بشكل أساسي إلى ويرجع تأث. بقيـة العوامل تأثير غير محدد المعالمكان ل
  ).١٩٩٠  .محمد،  عزت( تأثيرھا على عملية تمثيل المعلومات ثم إلى حجم التعرض

م، عالقة طالب الجامعة في سلطنة عمان بوسائل االتصال ١٩٩١حسن مكاوي، : دراسة -
م ١٩٩١يوليو ) ٥(دراسة مسحية مقارنة، مجلة بحوث االتصال، العدد : الجماھيري

  .١٤٤ – ١٢٤ص

لى عالقة طالب وطالبات الجامعة في سلطنة عمان بوسائل إاستھدفت الدراسة التعرف 
ومدى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في  ،االتصال الجماھيري المختلفة

  .استخدام كل وسيلة من تلك الوسائل على مدى األسبوع
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من الطالب والطالبات،  ٣٠٠مكونة من  المسح والمنھج المقارن لعينة جوقد استخدم منھ
 ٢٤وفي إطار المسح تم استخدام أسلوب أدلة تدوين المالحظات اليومية للمبحوثين على مدى 

  .ساعة طوال أيام األسبوع

ساعة،  ٣٤:٢٧وتوصل الباحث إلى أن زمن التعرض لوسائل االتصال الجماھيري بلغ 
% ٣٤.٨٣وذلك بنسبة  ،من حيث زمن التعرضاحتل التلفاز المرتبة األولى من ھذه الوسائل 

، الصحف %١٠.٣٥، المسجالت الصوتية %٢٠.٦٥الراديو  ثم ،%٢٤.٢٣تليه الكتب 
إن أكبر أيام  .%٠.٤٨وأخيًرا السينما بنسبة % ١.٩٨، الفيديو %٢.٠٨، المجالت %٥.٣٧

  .دالتعرض لوسائل االتصال الجماھيري ھو يوم الخميس والجمعة وآخرھا السبت واألح

 ،دالة إحصائيًا بين حجم التعرض لوسيلة من وسائل االتصال اكما وجدت الدراسة فروق
وبين أيام التعرض لتلك الوسائل على مدار أسبوع، وكذلك بين حجم التعرض للطالب 

  .)م١٩٩٨ .حسين ، أبو شنب( والطالبات لكل وسيلة من وسائل االتصال
  

  الدراسات األجنبية السابقة

: ومحور ،التعرض واالستخدامات: اسي على محورين ھما محوروركزت بشكل أس
وكان االھتمام اكبر بشريحة الشباب كفئة اجتماعية من بين فئات عينة البحث، وليست . القرائية

  :ومن الدراسات التي استھدفت فئة الشباب كفئة أساسية. العينة األساسية

  دراسة -

Gerald Stone and Timothy Boudreau, Comparison of Reader 
Content Preferences. Newspaper Research Journal, Fall (1995), 
pp. 13-28.   

 ١٠الدراسة مقارنة تفضيل القراءة بين الكبار والصغار من القراء خالل فترة  ھذه استھدفت
وباستخدام المنھج المسحي الوصفي وجد الباحثان بعض االختالف بين قراء العينة . سنوات
ووجدت الدراسة أن الشباب من القراء يميلون ). وأكثر - ٣٥(مقارنة بشريحة ) ٣٤- ١٨(ية العمر

 – ١٩٨٤إلى قراءة األخبار الوطنية، والطقس، الرياضية واإلعالنات المبوبة خالل الفترة من 
م في حين يميل كبار السن من القراء إلى قراءة الموضوعات الصحفية حسب الترتيب ١٩٩٤
كما لوحظ تدني الرغبة في متابعة األخبار الدولية . الرأي، إعالنات األطعمة الطقس،: التالي

ورسائل القراء بين الشباب، بينما لوحظ تدني رغبة كبار السن في أخبار المواليد والوفيات 
  .)م١٩٩٦ .محمد ،إبراھيمو .نبيل ،ألجردي( والزواج

  دراسة -

Lehrent Eleen, the Youth Market's Ideal Newspaper, Newspaper 
Research Journal, No. 12, April (1981), p. 3-15. 
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وباستخدام منھج المسح على . الدراسة تحري استخدامات الشباب للصحف ھذه تستھدف
سنة، خلص البحث إلى عدد من النتائج  ٣٤-١٨طالبا وطالبة من الفئة العمرية  ٧١عينة من 

لومات ويقبلون على قراءة الموضوعات الجادة، ھناك فئة من القراء يبحثون عن المع: منھا
ويتوقعون أن تقوم الصحف  ،وھناك فئة تبحث عن تحسين وضعھا االقتصادي والمعيشي

وھم الذين يبحثون  ،بمساعدتھم في تحقيق ذلك، وھناك فئة قراء الموضوعات والقصص المثيرة
ي تنشر حول حياة في الصحف عن المتعة واإلثارة ويرغبون في مطالعة الموضوعات الت

وھؤالء ھم الذين يبحثون عن  ،وأخيًرا ھناك فئة قراء صفحات الرأي. األشخاص المشھورين
 فإن صفحات الرأي تعد أھم الصفحات بالنسبة لھم ،وجھات النظر في الصحف كافة، وعليه

  .)م١٩٨٥ .محمد ،عبد الحميد(

  دراسة -

Carol Schaghock, Newspaper Reading Choices by College 
Students,  Newspaper Research Journal,  No. 12,  Spring (1998), 
pp. 74-87.  

تتناول الدراسة اختيارات قراءة الصحف بين طالب الجامعة، وباستخدام منھج المسح على 
مفردة،  ٢٦٧شملت الدراسة عينة من . عينة عشوائية من إحدى جامعات الوسط األمريكي

راء الصحف من الشباب يستخدمون الصحف من أجل الحصول على توصل الباحث إلى أن ق
في الصحف، وأن الشباب  هاألخبار والمعلومات، ولكنھم أحيانا ال يحصلون على ما يبحثون عن

يشعرون بأنھم ال يجدون المساعدة ما يبحثون عن المعلومة التي تساعدھم في حياتھم، وغالبا 
بدو كفرصة أمام ينحو الصحف ن اتجاه الشباب خلص الباحث إلى أوي. التي يبحثون عنھا

الصحف في تنافسھا مع الوسائل األخرى، وذلك بأن تعمل على توسيع دورھا التقليدي القديم 
  .)ھـ١٤٠٩ .مراد ،عاصيو .ساعد ،العرابي( بتقديم األخبار والمعلومات

  دراسة -

Wanta Wayne and Gao Dandan, Young Readers and the 
Newspaper: Information Recall and Perceived Enjoyment, 
Readability and Attractiveness, Journalism Quarterly,  vol. 71,  
No. 2,  Spring (1994),  pp. 926936.  

ويستھدف البحث دراسة مدى قراءة الشباب للجرائد من ناحية تذكر المعلومات، ومدى 
. عملية القراءة وجاذبية المواد التي يتعرضون لھااستمتاعھم بعملية القراءة، ومدى سھولة 

وباستخدام المنھج المسحي على عينة عشوائية من طالب الثانوية من والية الينوى األمريكية، 
 ٢٠الذين قام الباحث من خالل استبيان باستطالع آرائھم في تقويم قراءة بعض المواد الصحفية لـ

ى نتيجة أساسية، وھي أن اھتمام الجرائد بتقديم مواد جريدة اختيرت عشوائيا، توصل الباحث إل
صحفية مدعومة بالصور والرسوم يساعد الشباب على فھم واستيعاب المضمون مما يجعل 

  .)م١٩٩٨ .ليلى ، السيد( تجربتھم مع الجريدة أكثر إمتاعا ووقتھم الذي يمضونه معھا أكثر فائدة
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  تعليق على الدراسات السابقة

والدراسات الالحقة،  ه في البحوثلسابقة ونتائجھا جھدا علميا يستفاد منالدراسات ا شكلت
  :وقد أمكن تسجيل المالحظات اآلتية على مجمل ھذه الدراسات. ومنھا الدراسة الحالية

  .يالحظ عدم توفر أي دراسات حول تقييم الشباب لمعالجة الصحافة لقضاياھم .١

ن الشباب للصحافة، من حيث حجمه تركيز الدراسات على موضوع التعرض والتفضيل بي .٢
 .ونوعه وطبيعته

 .نقص شديد في دراسات الشباب اإلعالمية في سياق المجتمع السعودي .٣

يالحظ من المراجعة العامة تركيز الدراسات اإلعالمية على دراسة التعرض لوسائل  .٤
مھور وكذلك على تقييم الج. اإلعالم، وخاصة التلفاز، مع إجمال لدراسات الوسائل األخرى

لھذه الوسائل، وخاصة جمھور الشباب، وھو ما تحاول ھذه الدراسة سد جزء من النقص 
  .الموجود

 
  نتائج البحث

  مدى قراءة الجرائد: )١(  جدول

  المدينة            

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةــرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 ٥٠.٤ ٢٦٣ ٤٨.٤ ١١٨ ٥٢.٢ ١٤٥  نعم

 ٤٤.٦ ٢٣٣ ٤٥.٥ ١١١ ٤٣.٩ ١٢٢  أحيانا

 ٥.٠ ٢٦ ٦.١ ١٥ ٤.٠ ١١  ال

 ١٠٠.٠ ٥٢٢ ٢٧٨١٠٠.٠٢٤٤١٠٠.٠  المجموع

        X ١.٧ =٢كا        

وقد  .مدى قراءة الجرائد السعودية بين عينة البحث حسب المدينة) ١(يوضح ھذا الجدول 
 ،عينة البحث ،األغلبية العظمى من الشباب الجامعيأن  دلت النتائج، كما يبين الجدول، على

بشكل % ٦، ٤٤بشكل دائم و% ٤، ٥٠منھم % ٩٥ ، بنسبة وصلت إلىون الجرائد اليوميةأيقر
من المبحوثين على مستوى مدينة مكة قراءتھم للجرائد في مقابل % ٥٢.٢وقد أكد  .متقطع
  %. ٤٥.٥وفي جدة  ،%٤٣.٩أما من يقرأ أحيانًا فقد كانت في مكة  ،من جدة% ٤٨.٤

                                                           
   احيانا اختيار أكثر من بديل المبحوثبعض الجداول يكون المجموع أكثر من حجم العينة وذلك الن من حق. 
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  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ،في مكة المكرمة% ٤منھم  ،من عينة البحث عدم قراءتھم للجرائد% ٥في حين أوضح 
ون أوبناء على ھذا فإن الغالبية الساحقة من عينة البحث من الشباب يقر .من جدة% ٦.١و

ھذه  وفي نفس الوقت تشير .وھو ما يؤكد وعيھم بأھميتھا والحاجة إليھا ،الجرائد بشكل أو آخر
ويعزى سبب عزوف  .البيانات إلى مدى أھمية ھذه الوسيلة واحتمال تأثيرھا بين فئة الشباب

نسبة من الطلبة عن قراءة الصحف، إلى عوامل مختلفة، مثل االنشغال في الدراسة، ومتابعة 
وسائل إعالم أخرى، كالفضائيات واالنترنيت، أو ربما لعدم تطابق اھتمامھم مع القضايا 

  .ة التي تطرحھا الصحفالشبابي

تبين عدم وجود فروق ذات داللة   ،للكشف عن العالقة بين المتغيرين ٢وبإجراء اختبار كا 
حيث كانت قيمة  ،إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة في مدى التعرض للصحافة السعودية

  . وھي غير دالة ١.٧= 2كا

  عدد أيام قراءة الجرائد في األسبوع :)٢( جدول

 نةالمدي

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةــرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

٤.٠ ٢٠ ٤.٨ ١١ ٣  ٩  ١ 

٦.٣ ٣١ ٧,٩ ١٨ ٤.٩ ١٣  ٢ 

٨.٣ ٤١ ٩.٦ ٢٢ ٧.١ ١٩  ٣ 

٨.٣ ٤١ ١٠.٥ ٢٤ ٦.٤ ١٧  ٤ 

٨.٥ ٤٢ ١٠.٠ ٢٣ ٧.١ ١٩  ٥ 

٣.٢ ١٦ ٣.١ ٧ ٣.٤ ٩  ٦ 

٢٣.٦ ١١٧ ٢١.٠ ٤٨ ٢٥.٨ ٦٩  ٧ 

 ٣٧.٩ ١٨٨ ٣٣.٢ ٧٦ ٤١.٩ ١١٢  حسب الظروف

 ١٠٠.٠ ٤٩٦ ٢٦٧١٠٠.٠٢٢٩١٠٠.٠  المجموع

        X ١٠.٩ =٢كا

أن أعلى نسبة  وتوضح النتائج .عدد أيام قراءة الجرائد في األسبوع) ٢(يظھر ھذا الجدول 
 من مكة المكرمة مقابل% ٤١.٩ى ـحيث وصلت إل ،ھي بين من يقرأ الجرائد حسب الظروف

 ). ١(م ـفي الجدول السابق رق" أحيانًا"وھو ما ينسجم مع ارتفاع نسبة من يقرأ  ة،في جد% ٣٣.٢
مقابل % ٢٥.٨حيث بلغت في مكة  ،أيام في األسبوع ٧ويأتي في المرتبة الثانية من يقرأ الجرائد 
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ً يوم أ الجرائدأما أدنى النسب فھي لمن يقر. ةفي جد% ٢١ غت في بل ، حيثفي األسبوع اً واحد ا
ويظھر الجدول تزايد نسبة عدد من يقرأ مع زيادة أيام . في جدة% ٤.٨مقابل % ٣.٤مكة 
بين المبحوثين من مكة  ،وحسب الظروف ،ون سبعة أيامأكما يالحظ زيادة من يقر .القراءة

كمدينة  ،وھو ما يمكن تفسيره بتعدد األنشطة المتاحة أمام المبحوثين من جدة ،مقارنة بجدة
للكشف عن العالقة بين المتغيرين تبين عدم  ٢وبإجراء اختبار كا. سياحية واقتصاديةساحلية و

وھي  10.9=2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة حيث كانت قيمة كا
  .غير دالة

ً  :)٣( جدول   مدة الوقت في قراءة الجريدة يوميا

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 ٥١.٢ ٢٥٤ ٥٢.٠ ١١٩ ٥٠.٦ ١٣٥  نصف ساعة أو أقل

 ٤٢.١ ٢٠٩ ٤١.٥ ٩٥ ٤٢.٧ ١١٤  ساعة إلى أقل من ساعتين

 ٥.٤ ٢٧ ٤.٤ ١٠ ٦.٤ ١٧  ساعات ٣ساعتين إلى أقل من 

 ١.٢ ٦ ٢.٢ ٥ ,٤ ١  ساعات فأكثر ٣

 ١٠٠.٠ ٤٩٦ ١٠٠.٠ ٢٢٩  ١٠٠.٠ ٢٦٧  المجموع

        X ٤.٣ =٢كا

 وتشير .ن مع الجريدة عند قراءتھاومدة الوقت الذي يقضيه المبحوث) ٣(يظھر ھذا الجدول 
وقد . بيانات الجدول أن أغلب المبحوثين يقضون مع الجريدة من نصف ساعة إلى أقل من ذلك

من "منھم في حين تقضي نسبة عالية  ،%٥٢وفي جدة % ٥٠.٦بلغت نسبتھم في مكة المكرمة 
في مقابل % ٤٢.٧حيث بلغت نسبتھم في مكة  ،في قراءة الجريدة" ساعة إلى أقل من ساعتين

وبشكل عام ليس ھناك فروق كبيرة بين القراء من المدينتين، وفي كل . في جدة% ٤١.٥
ن في قراءة الجريدة المفضلة لديھم ال تتناسب مع حجم وفإن الوقت الذي يقضيه المبحوث ،األحوال
أن المبحوثين ربما يطلعون على بوھو ما يمكن تفسيره  وعددھا، ات الجرائد السعوديةصفح

وبإجراء . أو يمضون الوقت القليل في قراءة المضمون الذي يرغبونه فقط ،العناوين الرئيسية
للكشف عن العالقة بين المتغيرين تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ٢اختبار كا

  .وھي غير دالة ٤.٣= 2كاحيث كانت قيمة ، مكة وجدة المنتمين إلى
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  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الجريدة المفضلة  :)٤( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 ٨١.٠ ٤٠٢ ٨٠.٨ ١٨٥ ٨١.٣ ٢١٧  عكاظ .١

 ٣٩.٥ ١٩٦ ٤١.٠ ٩٤ ٣٨.٢ ١٠٢  المدينة .٢

 ٧.٣ ٣٧ ٧.٠ ١٦ ٧.٥ ٢٠ الندوة .٣

 ٧.١ ٣٥ ١٠.٠ ٢٣ ٤.٥ ١٢ الجزيرة .٤

 ٦.٥ ٣٢ ٨.٧ ٢٠ ٤.٥ ١٢ الرياض .٥

 ٢٨.٢ ١٤٠ ٢٧.٩ ٦٤ ٢٨.٥ ٧٦ الوطن .٦

 ٢.٨ ١٤ ٤.٨ ١١ ١.١ ٣ اليوم .٧

 ١١.١ ٥٥ ١٧.٩ ٤١ ٥.٢ ١٤ االقتصادية .٨

 ٤٥.٢ ٢٢٤ ٥٠.٧ ١١٦ ٤٠.٤ ١٠٨ الرياضية .٩

 ٦.٣ ٣١ ١٠.٥ ٢٤ ٢.٦ ٧  البالد .١٠

  ٤٩٦ ٢٢٩ ٢٦٧  المجموع

        

وتشير بيانات الجدول أن الجريدة  .الجرائد المفضلة لدى عينة البحث) ٤(يبين ھذا الجدول 
% ٨١.٣، وجاءت في المرتبة األولى وذلك على مستوى المدينتين بنسبة "عكاظ"المفضلة ھي 

في المرتبة الثانية بنسبة " الرياضية"في جدة، وجاءت جريدة % ٨٠.٨في مكة المكرمة و
وذلك بنسبة " المدينة"كانت لجريدة المرتبة الثالثة  .في جدة% ٥٠.٧مكة مقابل  في% ٤٠.٤
حيث يفضلھا  ،"اليوم"أما أقل الجرائد تفضيالً فھي جريدة . في جدة% ٤١في مكة و% ٣٨.٢
حيث  ،وھو ما يمكن تفسيره باھتمام الجريدة بمنطقة صدورھا ،من جدة% ٤.٨من مكة و% ١.١

كم عن مدينتي مكة المكرمة ٢٠٠٠أي على مسافة  ،المنطقة الشرقيةتصدر من مدينة الدمام ب
  .مقر عينة البحث ،وجدة



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الموضوعات التي يفضل قراءتھا في الجرائد  :)٥( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 ٥٧.٥ ٢٨٥ ٥٥.٩ ١٢٨ ٥٨.٨ ١٥٧  األحداث الجارية والسياسية 

 ٤٦.٢ ٢٢٩ ٤٨.٠ ١١٠ ٤٤.٦ ١١٩  الموضوعات االجتماعية

 ٥٦.٩ ٢٨٢ ٥٢.٨ ١٢١ ٦٠.٣ ١٦١ قضايا الشباب السعودي 

 ٦٠.٥ ٣٠٠ ٦٤,٦ ١٤٨ ٥٦.٩ ١٥٢ الرياضة

 ٢٤.٦ ١٢٢ ٢٥.٨ ٥٩ ٢٣,٦ ٦٣ الموضوعات الثقافية

 ٣٤.١ ١٦٩ ٤٠.٦ ٩٣ ٢٨.٥ ٧٦ الفن

 ١٣.٧ ٦٨ ١٤.٨ ٣٤ ١٢.٧ ٣٤ أخرى 

  ٤٩٦ ٢٢٩ ٢٦٧  المجموع

        

وقد . نوع الموضوعات التي يفضلھا قراء الجريدة من المبحوثين) ٥(يعالج الجدول رقم 
أعلى  حصلت علىالموضوعات الرياضية  على أن) ٥(دلت النتائج، كما يتضح من الجدول رقم 

باألحداث الجارية "بطة وجاءت الموضوعات المرت .بين المبحوثين%) ٦٠.٥(نسبة تفضيل 
ثم موضوعات قضايا الشباب السعودي في  ،%٥٧.٥في المرتبة الثانية بنسبة " ةيوالسياس

حيث  ،أما أقل الموضوعات تفضيالً فھي الموضوعات الثقافية .%٥٦.٩المرتبة الثالثة بنسبة 
جاءت  "قضايا الشباب السعودي"وعلى مستوى المدن فإن  .من المبحوثين فقط% ٢٤.٦فضلھا 

األحداث "ثم موضوعات  ،%)٦٠.٣(في رأس قائمة الموضوعات بالنسبة للمبحوثين من مكة 
أما بالنسبة للمبحوثين من جدة فقد فضلوا الموضوعات %. ٥٨.٨بنسبة " ةيالجارية والسياس

ثم  ،%)٥٥.٩(ة يفموضوعات األحداث الجارية والسياس ،%٦٤.٦بنسبة " الرياضية"
ويالحظ ارتفاع نسبة تفضيل المبحوثين من جدة %. ٥٢.٨بنسبة موضوعات قضايا الشباب 

ويمكن تفسير تفضيل المبحوثين . للمبحوثين من مكة% ٢٨.٥مقابل % ٤٠.٦للموضوعات الفنية 
اھتمام مدينة جدة بھذين بمن جدة للموضوعات الرياضية والفنية مقارنة بالمبحوثين من مكة 

باإلضافة إلى  وأكبرھا، رق األندية الرياضية السعوديةن من أعيالجانبين حيث تضم المدينة نادي
حيث ترتكز أنشطة عشرات المؤسسات  ،ن مدينة جدة تعد مركز الفن السعودي دون منافسأ

 ةكما أن مكانة مكة الديني .الفنية والموسيقية ومقر سكن جميع الفنانين السعوديين تقريبًا
  .ألنشطةعلى االھتمام بمثل ھذه ا تربما اثر ةوالمحافظ



 ٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الرضا عن طريقة تناول الجرائد السعودية لموضوعات الشباب :)٦(جدول 

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 ٨.٣ ٤١ ٨.٣ ١٩ ٨.٢ ٢٢  راٍض تماماً 

 ٥٢.٤ ٢٦٠ ٥٢.٤ ١٢٠ ٥٢.٤ ١٤٠  راٍض إلى حد ما

 ٣٩.٣ ١٩٥ ٣٩.٣ ٩٠ ٣٩.٣ ١٠٥  غير راضٍ 

 ١٠٠.٠ ٤٩٦ ٢٦٧١٠٠.٠٢٢٩١٠٠.٠  المجموع

        X. ٠ =٢كا

المبحوثين عن طريقة تناول الجرائد السعودية رضا إلى مدى ) ٦(تشير بيانات ھذا الجدول 
عن  راضونمن المبحوثين % ٦٠.٧ وتدل النتائج على أن. لموضوعات الشباب وقضاياھم

عبروا عن رضا % ٨.٣تناول قضايا الشباب في الجرائد السعودية، منھم الطريقة التي يتم بھا 
وفي الجھة األخرى فقد أكدت نسبة  .منھم بأنھم راضون إلى حد ما% ٥٢.٤في حين بين  ،تام

حيث  ،ليست قليلة من الشباب عدم رضاھم عن طريقة تناول الجرائــد السعودية لقضايا الشباب
 ،مستوى المدينتين فقد تساوت نسبتھم في كل معدالت الرضاوعلى  %.٣٩.٣وصلت نسبتھم إلى 

لراٍض إلى حد ما، % ٥٢.٤و ،في كال المدينتين% ٨.٢حيث وصلت بالنسبة للراضي تماًما إلى 
  .لغير راضٍ % ٣٩.٣و

تبين عدم وجود فروق ذات داللة  ،للكشف عن العالقة بين المتغيرين ٢وبإجراء اختبار كا
ى مكة وجدة في مدى الرضا عن طريقة تناول الجرائد السعودية إحصائية بين المنتمين إل

  .وھي غير دالة .٠ = ٢حيث كانت قيمة كا، لموضوعات الشباب



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٥٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 أسباب عدم الرضا عن طريقة تناول الجرائد السعودية لقضايا الشباب: )٧( جدول

المدينة

 اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

 % ك %ك%ك

يتم تناول الموضوعات بشكل 
 سطحي 

٢٥.١٣ ٤٩ ٢٧.٧٨ ٢٥  ٢٢.٨٦ ٢٤ 

الموضوعات بعيدة عن اھتمام 
 الشباب

١٧.٤٤ ٣٤ ١٨.٨٩ ١٧ ١٦.١٩ ١٧ 

طريقة عرض الموضوعات غير 
 جذابة

١٢.٨٢ ٢٥ ١٣.٣٣ ١٢ ١٢.٢٨ ١٣ 

 ٣٦.١٤ ٧١ ٣٥.٥٦ ٣٢ ٣٧.١٤ ٣٩ عدم الصدق في بعض األحيان

 ٨.٢١ ١٦ ٤.٤٤ ٤ ١١.٤٣ ١٢  أخرى

 ١٩٥ ٩٠  ١٠٥ المجموع

أسباب عدم رضا بعض المبحوثين عن طريقة تناول الجرائد ) ٧( تبين بيانات ھذا الجدول
 قد اختار %)٣٦.٤١(أكثر من ثلث المبحوثين  وتدل النتائج على أن .السعودية لقضايا الشباب

رضاھم عن طريق تناول الجرائد  كسبب من أسباب عدم" عدم الصدق في بعض األحيان"
" تتناول الموضوعات بشكل سطحي"وجاءت المرتبة الثانية لسبب  ،السعودية لقضايا الشباب

 ،%١٧.٤٤بنسبة " بعد الموضوعات عن اھتمام الشباب"ثم سبب  ،%٢٥.١٣وذلك بنسبة 
أخرى  اأسباب% ٨.٢١وأختار % ١٢.٨٢بنسبة " طريقة العرض غير جذابة"وأخيرا سبب 

عدم "وعلى مستوى المدينة يالحظ ارتفاع نسبة المبحوثين من مكة بالنسبة لسبب  .تنوعةم
في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من  ، لجدة %٥٦، ٣٥ مقابل%  ٣٧.١٤وذلك بنسبة " الصدق

% ٧٨، ٢٧بنسبة  ،"تناول الموضوعات بشكل سطحي"ممن يرون  ،جدة في باقي األسباب
بينما في % ٨٩، ١٨موضوعات بعيدة عن اھتمام الشباب في جدة وال. في مكة% ٨٦، ٢٢مقابل 
  %.٢٨، ١٢وفي مكة % ٣٣، ١٣وطريقة العرض غير جذابة في جدة % ١٩، ١٦مكة 



 ٥٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  قضايا الشباب التي تھتم بھا الجرائد السعودية  :)٨( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 76.4 379 75.1 172 77.5 207  الموضوعات الرياضية

قضايا التعليم والموضوعات 
  العلمية

75 28.1 67 29.3 142 28.6 

 17.7 88 19.2 44 16.5 44 الموضوعات الدينية

 22.4 111 19.7 45 24.7 66 األزياء والموضة

 11.9 59 12.2 28 11.6 31 )تذكر ( أخرى 

  496  229  267  المجموع

        

 وتدل النتائج على أن .إلى قضايا الشباب التي تھتم بھا الصحافة) ٨( تشير بيانات الجدول
باھتمام الجرائد  ونقائمة الموضوعات التي يعتقد المبحوث قد تصدرت "الرياضية"الموضوعات 
ين المدينتين لتصل وقد تقاربت النسبة ب%. ٧٦.٤وذلك بنسبة إجمالية وصلت إلى  ،السعودية بھا

بالتعليم والقضايا " الموضوعات المتعلقة"وجاءت . في جدة% ٧٥.١في مكة و% ٧٧.٥إلى 
وكذلك بنسبة متقاربة بين المدينتين حيث جاءت النسبة % ٢٨.٦في المرتبة الثانية بنسبة " العلمية

قد جاءت ف" باألزياء والموضة"أما الموضوعات المرتبطة  %.٢٩.٣وفي جدة % ٢٨.١في مكة 
وبارتفاع نسبة من يرون ذلك على مستوى مكة المكرمة  ،%٢٢.٢في المرتبة الثالثة وبنسبة 

فقد جاءت في المرتبة " الدينية"أما الموضوعات  .في جدة% ١٩.٥مقابل % ٢٤.٧حيث وصلت 
% ١٩.٢وذلك بارتفاع نسبة من يرون ذلك على مستوى مدينة جدة  ،%١٧.٧األخيرة بنسبة 

  .في مكة %١٦.٥مقابل 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الجرائد األكثر اھتماما بقضايا الشباب السعودي : )٩( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج ةـرمـمكـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 79.8 396 79.0 181 80.5 215  عكاظ .١

 53.4 265 52.0 119 54.7 146  المدينة .٢

 9.7 48 11.4 26 8.2 22 الندوة .٣

 4.2 21 4.4 10 4.1 11 الجزيرة .٤

 9.7 48 10.5 24 9.0 24 الرياض .٥

 28.8 143 28.8 66 28.8 77 الوطن .٦

 3.0 15 2.2 5 3.7 10 اليوم .٧

 3.4 17 2.6 6 4.1 11 االقتصادية .٨

 36.5 181 34.5 79 38.2 102 الرياضية .٩

 5.2 26 7.0 16 3.7 10  البالد .١٠
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وتدل . الجرائد األكثر اھتماما بقضايا الشباب من وجھة نظر المبحوثين) ٩(يبين الجدول 
وبفارق كبير عن الجرائد % ٧٩.٨في المرتبة األولى بنسبة  جاءت جريدة عكاظ النتائج على أن

أما المرتبة الثالثة  ،%٥٣.٤التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة  ،بما فيھا جريدة المدينة ،األخرى
  %.٢٨.٨بنسبة " الوطن"تليھا جريدة  ،%٣٦.٥الرياضية بنسبة  فكانت الجريدة

تليھا  ،%٣أما أقل الجرائد اھتماًما بقضايا الشباب السعودي فكانت جريدة اليوم بنسبة 
ورغم  .%٥.٢فجريدة البالد بنسبة  ،%٤.٢فجريدة الجزيرة بنسبة  ،%٣.٤جريدة االقتصادية 

لك ال يمكن االعتماد عليه لوصف ھذه الجرائد بعدم فإن ذ ،ةيحصول ھذه الجرائد على نسب متدن
أو بحكم  ،وذلك ألن ھذه الجرائد ال تصدر من مناطق عينة البحث ،اھتمامھا بقضايا الشباب

نظًرا الھتمام ھذه الجريدة بالقضايا  ،كما في حالة جريدة االقتصادية ،تخصص الجريدة
ية لشرائح القراء المتنوعة، أو ألن المبحوثين االقتصادية العامة دون تعمق في األبعاد الديموغراف

وعلى مستوى المدينتين فقد جاءت النسب منسجمة  .ال يطلعون بشكل مستمر على ھذه الجرائد
إال أن ھناك ارتفاع نسبة الذين  ،فقد تقاربت النسب على مستوى المدينتين .مع النتائج اإلجمالية

في مكة % ٣٨.٢وذلك بنسبة  ،ب السعوديبقضايا الشبا" الرياضية"يرون اھتمام جريدة 
  .في جدة% ٣٤.٥ بنسبة مقارنة ،المكرمة



 ٦١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الوسائل اإلعالمية األكثر اھتماماً بقضايا الشباب في السعودية: )١٠( جدول

 المدينة

  الوسائل

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـة المكـمك

  %  ك  %  ك  %  ك

 59.2 309 58.2 142 60.1 167  التليفزيون السعودي

 28.5 149 27.0 66 29.9 83  اإلذاعة السعودية 

 48.3 252 44.3 108 51.8 144  الصحف والمجالت السعودية 

 32.6 170 33.2 81 32.0 89  الفضائيات

مثل صوت محطات الراديو الدولية 
   أمريكا

9 3.2 10 4.1 19 3.6 

 5.7 30 6.1 15 5.4 15  الصحف األجنبية 

 54.6 285 54.9 134 54.3 151  قع اإلنترنت موا

 3.8 20 4.5 11 3.2 9  أخرى 
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إلى رأي المبحوثين في الوسائل الجماھيرية األكثر اھتماًما  )١٠(تشير بيانات الجدول رقم 
التلفاز "ون أن أن معظم المبحوثين ير على بيانات الجدول وتدل نتائج .بقضايا الشباب السعودي

وذلك بنسبة إجمالية  ،وھو من أكثر الوسائل اإلعالمية اھتماًما بقضايا الشباب ،"السعودي
فالجرائد  ،%٥٤.٦وذلك بنسبة  ،"مواقع شبكة اإلنترنت"يلي ذلك  ،%٥٩.٢وصلت إلى 

فاإلذاعة السعودية بنسبة  ،%٣٢.٦ثم الفضائيات بنسبة  ،%٤٨.٣والمجالت السعودية بنسبة 
 ،%٥.٧أما أقل الوسائل اھتماًما بقضايا الشباب فكانت الجرائد األجنبية بنسبة  .%٢٨.٥

المتقدم بين " اإلنترنت"ويظھر الجدول ارتفاع ترتيب  .%٣.٦فمحطات الراديو الدولية بنسبة 
وفي نفس الوقت يظھر مدى اھتمام  .رغم حداثة انتشارھا كوسيلة إعالمية ،الوسائل اإلعالمية

من مميزات " اإلنترنت"وفره يإلى ما  ھذا وربما يعود. ابعتھم لھذه الوسيلةالشباب ومت
 ،والوقت المفتوح ،من حيث المساحة المتاحة ،لمستخدميھا على مستوى المرسل والمستقبل

ن على ووھو ما يجب أن يتنبه له القائم .وتجاوز عقبات الرقابة النسبي ،والخصوصية ،والتفاعلية
  .الصحافة التقليدية

كما يظھر الجدول أن الجرائد والمجالت السعودية تحتل مكانة متوسطة بين الوسائل 
وكذلك يالحظ أيضا  .وھو ما يؤكد وعي المبحوثين بدورھا واھتمامھا بقضايا الشباب ،المتاحة



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

مع استثناء ارتفاع  ،تقارب النسب بين آراء المبحوثين من مكة وجدة على مستوى جميع الوسائل
أكثر اھتماًما " الجرائد والمجالت السعودية"الذين يرون أن  ،%٥١.٨ين من مكة نسبة المبحوث

وھو ما  ،%٤٤.٣والذين كانت نسبتھم  ،مقارنة بالمبحوثين من جدة ،بقضايا الشباب السعودي
انظر ( .ةيمكن تفسيره بارتفاع ميول انتظام قراءة المبحوثين من مكة المكرمة مقارنة بجد

  .)١٠، جدول ١ول جد: الجداول السابقة

  أفضل صفحة شبابية في الجرائد السعودية  :)١١( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 72.4 359 78.2 179 67.4 180  الرياضية

 15.1 75 14.8 34 15.4 41  الثقافة والتعليم

 21.8 108 20.1 46 23.2 62  التوظيف وسوق العمل

 10.9 54 11.8 27 10.1 27  السياحة والسفر

 6.3 31 7.0 16 5.6 15  أخرى 
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إلى أفضل صفحة شبابية في الجرائد السعودية اليومية من ) ١١(تشير بيانات ھذا الجدول 
يرون % ٧٢.٤وبنسبة وصلت إلى  ،ظمىو يظھر الجدول أن األغلبية الع. وجھة نظر المبحوثين

يلي ذلك . ھي من أفضل الصفحات التي تقدمھا الجرائد السعودية" الرياضية"أن الصفحة 
بنسبة " الثقافة والتعليم"ثم صفحة %. ٢١.٨بنسبة " بالتوظيف وسوق العمل"الصفحات المھتمة 

  %.١٠.٩وأخيًرا صفحة السياحة والسفر بنسبة  .%١٥.١

يتبين ارتفاع اختيار المبحوثين من جده للصفحات الرياضية بنسبة  ،دينتينوعلى مستوى الم
بينما يالحظ ارتفاع طفيف لنسبة المبحوثين من . في مكة المكرمة% ٦٧.٤مقارنة بـ % ٧٨.٢
. ةفي جد% ٢٠.١مقارنة بـ " التوظيف وسوق العمل"الذين اختاروا صفحات % ٢٣.٢مكة 

قبل المبحوثين إلى المرحلة   من" الرياضية"لصفحات ويمكن تفسير ارتفاع نسبة اختيار ا
وھو ما يتناسب مع حيوية ھذه الشريحة  ،العمرية لطالب الجامعة واھتمام ھذه الفئة بالرياضة

كما يمكن تفسير الفروق بين اھتمام المبحوثين على مستوى . العمرية وحركتھا ونشاطھا
باإلضافة إلى عشرات المراكز ذات  ،ة جدةرياضي في مدين المدينتين إلى توفر أكثر من نادٍ 

حيث ترتكز  ،في حين تفتقر مكة إلى مثل ھذه األنشطة ،األنشطة الرياضية الواسعة والمتاحة
أما بالنسبة لالرتفاع  .أكثر األنشطة والفعاليات بھا حول الحجاج والمعتمرين أكثر أيام العام



 ٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فيمكن تفسيره بشح " ف وسوق العملالمھتمة بالتوظي"الطفيف لنسبة من يفضلون الصفحات 
والتي تتميز بكونھا من أھم المراكز االقتصادية  ،فرص العمل في مكة المكرمة عنھا في جدة

  .والتجارية والسياحية على مستوى المملكة العربية السعودية

  قضايا الشباب التي يجب أن تركز عليھا الجرائد السعودية  :)١٢( جدول

 المدينة

  اإلجابة

 ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

قضايا التعليم والتأھيل 
  والتدريب 

140 52.4 115 50.2 255 51.4 

 49.2 244 47.6 109 50.6 135  قضايا الزواج واألسرة 

قضايا األخالق والقيم والسلوك 
  واالنحراف 

154 57.7 119 52.0 273 55.0 

 16.9 84 19.2 44 15.0 40  الثقافة العامة واألدب  ضايا

 60.7 301 60.7 139 60.7 162  قضايا التوظيف وسوق العمل

 44.6 221 39.3 90 49.1 131  قضايا الفراغ واستثماره

قضايا العالقات االجتماعية 
  داخل المجتمع

62 23.2 60 26.2 122 24.6 

قضايا األحداث الجارية 
  ديةالسياسية واالقتصا

45 16.9 44 19.2 89 17.9 

 3.6 18 3.1 7 4.1 11  أخرى 
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إلى ما يجب أن تركز عليه الصحافة السعودية من قضايا ) ١٢(تشير بيانات ھذا الجدول 
القضايا والموضوعات المرتبطة  وتدل نتائج البيانات حسب الجدول، أن. الشباب المتعددة

كأھم قضية شبابية يجب أن تركز عليھا  ،على أعلى نسبةحصلت " ملبالتوظيف وسوق الع"
األخالق والقيم والسلوك "تليھا موضوعات وقضايا  ،%٦٠.٧وذلك بنسبة  ،الصحافة السعودية

وحققت  ،"التعليم والتأھيل والتدريب"فقضايا  ، %٥٥، وقد حصلت على نسبة "واالنحراف
" الفراغ واستثماره"وقضايا  ،%٤٩.٢ت على وحصل ،"الزواج واألسرة"ثم قضايا  ،%٥١.٤
ونفس  ،%١٦.٩على أقل نسبة " الثقافة العامة واألدب"في حين جاءت قضايا  ،%٤٤.٦بنسبة 

حيث وصلت النسبة إلى " األحداث الجارية والسياسية واالقتصاد"الوضع بالنسبة لقضايا 
١٧.٩.%  



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين من المدينتين بالنسبة لقضايا وعلى مستوى المدينتين يالحظ تساوي النسبة بين المبحوث
وارتفاع نسبة المبحوثين من مكة المكرمة بالنسبة لقضايا  ،%)٦٠.٧" (التوظيف وسوق العمل"
وكذلك  ،في جدة% ٥٢مقارنة بـ % ٥٧.٧لتصل إلى " األخالق وتصحيح السلوك واالنحراف"

في % ٤٧.٦قابل في مكة م% ٥٠.٦حيث وصلت إلى " الزواج واألسرة"الحال بالنسبة لقضايا 
وفي جدة % ٥٢.٤حيث وصلت في مكة  ،وكذلك بالنسبة لقضايا التعليم والتأھيل والتدريب. جدة

فقد ارتفعت النسبة بين المبحوثين على مستوى " الفراغ واستثماره"أما بالنسبة لقضايا %. ٥٠.٢
  .في جدة% ٣٩.٣مقابل % ٤٩.١مكة لتصل إلى 

حاجة :  ت على بيانات ھذا الجدول لعل أھمھاالى عدد من المالحظا ويمكن االشارة
الشباب من قراء الصحافة السعودية إلى المادة الصحفية التي تھتم بقضايا التوظيف وسوق 
العمل في ظل ظروف سوق العمل التي تعيشھا المملكة العربية السعودية بسبب البطالة الناتجة 

 ،ھا البالدإلي رية ال تحتاجوخاصة من تخصصات نظ ،عن تزايد أعداد خريجي الجامعات
  .وخاصة القطاع الخاص فيھا

كما أن اھتمام الشباب عينة البحث بضرورة تركيز الصحافة السعودية على قضايا 
يوضح مدى إدراك ھذه الفئة المتھمة غالبًا ووعيھا " األخالق والقيم والسلوك واالنحراف"

كما يالحظ ارتفاع نسبة من يرى أن . وخاصة من الفئات األكبر سنا ،بضعف ھذه الجوانب لديھا
بين المبحوثين من مكة المكرمة مقارنة " قضايا الفراغ واستثماره"على الصحافة التركيز على 

وذلك ربما يعزى إلى قلة االھتمام بالجوانب الترفيھية التي يعاني منھا ة، بالمبحوثين من جد
مما يضعف رغبة رؤوس  ،ةالشباب في مدينة مكة نظًرا لظروف المدينة كعاصمة مقدس

من أوقات  ااألموال في االستثمار في المشاريع الترفيھية التي يمكن أن يقضي فيھا الشباب بعض
فإن الوظيفة الترفيھية للصحافة يجب أن ال تغيب عن أذھان القائمين  ،وفي كل األحوال .فراغھم

فكما يالحظ من بيانات  .على الصحافة السعودية بحجة اھتمام الوسائل األخرى بھذه الوظيفة
ن من الشباب من القضايا التي يجب على وفإن التركيز على ھذا الجانب يعده المبحوث ،الجدول

وتحتل ھذه القضية مكانة متوسطة بين القضايا األخرى التي . الصحافة السعودية التركيز عليھا
  . ھمءن أراوأبدى فيھا المبحوث

ى معالجة الجرائد السعودية لھذه القضايا بالمستوى مد إلى) ١٣(تشير بيانات ھذا الجدول 
نه رغم أن نسبة من يرى أن الجرائد قد عالجت ھذه أويظھر الجدول  .نوالذي يتوقعه المبحوث

% ٤٨.٢فقط يرون أن ذلك يتم إلى حد كبير و% ٤منھم  ، %٥٢.٢القضايا بنسبة وصلت إلى 
أكدوا عدم اھتمام % ٣٣.٧يظھر أن ھناك فإن الجدول  ،رغم ذلك. يرون أن ذلك يتم إلى حد ما

وھو ما يجب على الجرائد السعودية مراعاته  ،وھي نسبة ليست بالقليلة ،الجرائد بھذه القضايا
وذلك  ،ومحاولة تلبية حاجات القراء من الشباب بتوفير المادة الصحفية التي تشبع ھذه الحاجات

 ،والقيم ،واألخالق ،وسوق العمل ،فومعالجة أعمق لقضايا مثل التوظي ،بمنح مساحة أوسع
. والفراغ واستثماره ،واألسرة ،والزواج ،والتدريب ،والتأھيل ،والتعليم ،واالنحراف ،والسلوك

وعلى مستوى المدينتين فقد كشف الجدول بعض التباين بين المبحوثين حيال سبب رضاھم عن 
  . مستوى معالجة الجرائد لھذه القضايا



 ٦٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الجرائد السعودية لھذه القضايا بالمستوى الذي تتوقعهمعالجة  : )١٣(جدول 

 المدينة
  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم
  %  ك  %  ك  %  ك

 4.0 20 5.2 12 3.0 8  نعم إلى حد كبير 
 48.2 239 44.1 101 51.7 138  نعم إلى حد ما 

لم ألمس اھتمام الصحافة 
  قضايابھذه ال

84 31.5 83 36.2 167 33.7 

 14.1 70 14.4 33 13.9 37  ليس لدي رأي
 100.0 496 100.0 229 100.0 267  المجموع

        X 3.9 =٢كا

 بين كبير حد إلى القضايا ھذه بمعالجة قامت قد الجرائد أن يرون من نسبة بلغت فقد
 ممن مكة في المبحوثين نسبة فاعارت ويالحظ .مكة في% ٣بـ  مقارنة% ٥.٢ جدة من المبحوثين

% ٤٤.١ في مكة مقابل% ٥١.٥وذلك بنسبة  ،يرون أن الجرائد قد عالجت ھذه القضايا إلى حد ما
المبحوثين من جدة  في حين ارتفعت نسبة من يرى عدم اھتمام الجرائد بھذه القضايا بين. في جدة
من المدينتين لتصل  ديھم رأيوتقاربت نسبة من ليس ل .في مكة %٥، ٣١مقابل  %٢، ٣٦بنسبة 
العالقة بين  للكشف عن ٢وبإجراء اختبار كا. في جدة% ١٤.٤مقابل  ،في مكة% ١٣.٩

معالجة  تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة في ،المتغيرين
  .غير دالة وھي 3.9=2كاحيث كانت قيمة ، الجرائد السعودية لھذه القضايا بالمستوى الذي تتوقعه

  شكل اھتمام الجرائد بھذه القضايا  :)١٤(جدول 

 المدينة
  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم
  %  ك  %  ك  %  ك

نشر أخبار عامة عن أحداث 
  تخص الشباب 

100 37.5 86 37.6 186 37.5 

مقاالت متعددة تعالج قضايا 
  شبابية 

78 29.2 43 18.8 121 24.4 

حملة متكاملة لمعالجة ھذه 
  القضايا

30 11.2 19 8.3 49 9.9 

 26.2 130 24.9 57 27.3 73  تحقيقات صحفية
 37.5 186 34.5 79 40.1 107  موضوعات متفرقة

 2.4 12 1.7 4 3.0 8  أخرى 
  496  229  267  المجموع

        



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ل التحريرية التي تستخدمھا الجرائد عند عرض إلى األشكا) ١٤(تشير بيانات ھذا الجدول 
بريد  -كاريكاتير -صور( "أشكال متفرقة"و" الخبر"شكل  وتشير النتائج الى أن. قضايا الشباب

وذلك  ،على رأس قائمة األشكال التي تستخدمھا الجرائد عند عرض قضايا الشباب....) القراء
يليه شكل  ،%٢٦.٢بنسبة " التحقيق"شكل وجاء في المرتبة الثانية . منھا لكل% ٣٧.٥بنسبة 

  %.٩.٩بنسبة " الحملة"وأخيًرا شكل  ،%٢٤.٤بنسبة " المقال"

أما  ."الخبر"يالحظ تساوي نسب المبحوثين فيما يتعلق بشكل  ،وعلى مستوى المدن
بالموضوعات "األشكال األخرى فقد اختلفت النسب بارتفاع نسب المبحوثين في مكة فيما يتعلق 

" للتحقيقات"أما بالنسبة . في جدة% ٣٤.٥في مكة مقابل % ٤٠.١كانت النسبة حيث " المتفرقة
فقد كانت " للمقاالت"وكذلك بالنسبة . ةفي جد% ٢٤.٦في مكة مقابل % ٢٧.٣فقد كانت النسبة 

أما بالنسبة للحملة الصحفية فكانت النسبة في مكة  .في جدة% ١٨.٨في مكة مقابل % ٢٩.٢
  .في جدة% ٨.٣ في مكة مقابل% ١١.٢

لتركيز على المادة الصحفية المھتمة بالرأي إلى اوھذه األرقام تدعو القائمين على الجرائد 
ن بأنه من أقل األشكال استخداًما في الجرائد عند عرض ووھو ما عبر عنه المبحوث ،والتحليل

  .ومعالجة الموضوعات المختصة بالشباب
  قضايا الشباب السعودي عموماً في الجرائدمدى كفاية المساحة المخصصة ل: )١٥(جدول 

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 4.8 24 5.2 12 4.5 12  نعم إلى حد كبير

 45.6 226 42.4 97 48.3 129  نعم إلى حد ما 

 36.3 180 38.4 88 34.5 92  ال

 13.3 66 14.0 32 12.7 34  ليس لدي رأي

 100.0 496 100.0 229 100.0 267  المجموع

        X 1.8 =٢كا

رأي المبحوثين في مدى ما تعطيه الجرائد السعودية من مساحة ) ١٥( يوضح ھذا الجدول
من % ٥٠.٤حوالي  وتدل النتائج التي يظھرھا الجدول على أن. لقضايا الشباب السعودي عموًما

قالوا بأن % ٤.٨منھم  ،بأن الجرائد السعودية تعطي مساحة كافية لقضايا الشباب أكدوا المبحوثين
في حين أجاب أكثر من  ، "إلى حد ما"يرون بأن ذلك يتم % ٤٥.٦و ،ذلك يحصل إلى حد كبير

بأن الجرائد السعودية ال تعطي مساحة كافية لقضايا الشباب، %) ٣٦.٣(ثلثي المبحوثين 
  ".ليس لدي رأي"لمبحوثين اختاروا بديل من ا% ١٣.٣باإلضافة إلى 



 ٦٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وعلى مستوى المدينتين فقد تقاربت نسب من قالوا أن الجرائد تعطي مساحة إلى حد كبير 
  .في جدة% ٥.٢في مكة مقابل % ٤.٥بنسبة 

مقابل % ٤٨.٣ من مكة بنسبة" إلى حد ما"بينما ارتفعت نسبة من قالوا بأن ذلك يحدث 
تعطي مساحة " ال"ت نسبة المبحوثين الذين أوضحوا بأنھا في حين ارتفع. ةمن جد% ٤٢.٤
  .في مكة% ٣٤.٥مقابل % ٣٨.٤من جدة  ،كافية

بأن الجرائد السعودية تعطي ھم ويالحظ من بيانات المبحوثين أنه رغم تأكيد نسبة كبيرة من
 ،أكدينمت واأو ليس ،المبحوثين ال يرون ذلك ھؤالء فإن الكثير من ،مساحة كافية لقضايا الشباب

وھو ما يتسق في جزء منه مع  ،%٤٩.٦الصنفين إلى النصف  ھذينحيث وصلت مجموعة 
  .إجابة المبحوثين حول مدى رضاھم حول تناول الجرائد السعودية لقضايا الشباب

نظًرا لما تكونه شريحة  ،وھذه مالحظة للقائمين على الصحافة السعودية للعمل على تفاديھا
كقراء بعد تخرجھم وحصولھم على  ،لصحافة وأھمية مستقبلية أيًضاالشباب من أھمية آنية ل

وبإجراء اختبار . مما يجعل منھم شريحة اجتماعية حيوية يبحث عنھا المعلن ،دخول مالية مستقلة
للكشف عن العالقة بين المتغيرين تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المنتمين  ٢كا

  .وھي غير دالة 1.8=2كامة حيث كانت قي ،إلى مكة وجدة

 االستفادة من المعالجات الصحفية لقضايا الشباب  : )١٦(جدول 

المدينة

 اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

 % ك%ك%ك

 8.3 41 6.1 14 10.1 27 نعم 

 37.7 187 34.1 78 40.8 109 نعم إلى حد ما 

 40.5 201 42.4 97 39.0 104 ال

 13.5 67 17.5 40 10.1 27 ليس لدي رأي

 100.0 496 100.0 229 100.0 267 المجموع

       * 9.2 =٢كا

رأي المبحوثين في مدى استفادتھم من المعالجات الصحفية لقضايا  )١٦(يبين ھذا الجدول 
من المبحوثين بأنھم  %٤٦ وتشير النتائج، حسب الجدول، أن .الشباب التي طرحتھا الجرائد
منھم % ٣٧.٧و ،"إلى حد كبير"قالوا بأنھم استفادوا % ٨.٣منھم  ،استفادوا من ھذه المعالجات

من المبحوثين بأنھم لم يستفيدوا من ھذه % ٤٠.٥في حين أجاب  ،"إلى حد ما"استفادوا 
  .من المبحوثين قالوا بأنه ليس لديھم رأي% ١٣.٥و ،المعالجات



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٦٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

نتين تبين أن المبحوثين من مكة المكرمة أكثر استفادة من المعالجات وعلى مستوى المدي
مقابل  ،منھم أنھم استفادوا من ھذه المعالجات% ٥٠.٩حيث أوضح  ،الصحفية لقضايا الشباب

أعلى من المبحوثين من  ةوبناء على ذلك فقد جاءت نسبة المبحوثين من جد. في جدة% ٤٠.٢
 .في مكة% ٣٩مقابل  ة،من جد% ٤٢.٤وذلك بنسبة  ،ستفادةمكة بالنسبة للذين قالوا بعدم اال

جدول (وتأتي بيانات ھذا الجدول متسقة مع بيانات الجداول السابقة من حيث عدم كفاية المساحة 
  ).٦جدول (وعدم الرضا عن تناول الموضوعات  ،)٢٠

لة للكشف عن العالقة بين المتغيرين تبين وجود فروق ذات دال ٢وبإجراء اختبار كا
إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة في مدى الرضا العام عن مناقشة قضايا الشباب السعودي 

  .)0.00( مستوىوھي دالة عند  9.2= 2كاحيث كانت قيمة  ،في الصحافة السعودية حاليا

  نوع االستفادة  :)١٧(جدول 

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 40.35 92 39.1 36 41.17 56  تحصيل معلومات 

معرفة أساليب حل 
  المشكالت 

36 26.47 24 26.08 60  26.31 

اكتساب طرق للتفكير في 
  المستقبل 

28  20.58 22 23.91 50 21.92 

 17.98 41 18.47 17 17.02 24  معرفة قيم وأخالقيات

معرفة طرق قضاء وقت 
  اغالفر

26 19.11 21 22.8 52 22.80 

 4.82 11 3.26   3 5.88 8  أخرى 

  228  97  104  المجموع

        

السابق إلى مدى االستفادة من المعالجات الصحفية لقضايا ) ١٦(في حين تعرض الجدول 
معظم  وتدل النتائج على أن. إلى نوع االستفادة من ھذه المعالجات) ١٧جدول (يتطرق  ،الشباب

كان من أكثر جوانب " تحصيل المعلومات"أن  ، أشاروا الى%٣٥، ٤٠وبنسبة  ،مبحوثينال
وفي المرتبة الثانية جاءت استفادتھم من  ،استفادتھم من المعالجات الصحفية لقضايا الشباب

معرفة طرق قضاء وقت "تليھا استفادة % ٢٦.٣١بنسبة " معرفة أساليب حل المشكالت"



 ٦٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في % ٩٢، ٢١بنسبة " اكتساب طرق للتفكير في المستقبل"ستفادة فا% ٢٢.٨٠بنسبة " الفراغ
  %.٧.٩٨في آخر القائمة بنسبة " معرفة القيم واألخالقيات"حين جاءت اسـتفادة 

تقاربت نسب المبحوثين بالنسبة لنوع االستفادة مع ارتفاع طفيف  ،وعلى مستوى المدينتين
 ،"تحصيل المعلومات"صحف في جانب لنسبة المبحوثين من مكة لالستفادة من معالجات ال

في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة  ،%٣٩.١ ةوفي جد ،%٤١.١٧لتصل في مكة إلى 
في جدة مقابل % ٢٢لتصل إلى " اكتساب طرق للتفكير في المستقبل"بخصوص استفادة 

 حيث ،"معرفة طرق قضاء وقت الفراغ"وكذلك الحال بالنسبة لالستفادة . في مكة% ٢٠.٥٨
وتساوت تقريبًا نسب االستفادة من  ،في مكة% ١٩.١١مقابل    % ٢٢.٨وصلت في جدة إلى 

  .في جدة% ١٨.٤٧في مكة مقابل % ١٧.٠٢بنسبة " القيم واألخالقيات"معرفة 

  موقع قضايا الشباب بين أولويات الجرائد السعودية : )١٨( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 11.7 58 14.0 32 9.7 26  نعم إلى حد كبير

 22.4 111 21.8 50 22.8 61  نعم إلى حد ما 

 37.5 186 30.6 70 43.4 116  نعم بدرجة قليلة 

 22.2 110 25.3 58 19.5 52  ال

  12 4.5 19 8.3 31 6.3 

 100.0 496 100.0 229 100.0 267  المجموع

        * 12.2 =٢كا

إلى ما يعتقد المبحوثون في مدى مكانة قضايا الشباب بين  )١٨(تشير بيانات ھذا الجدول 
% ٥٩.٧أكثر من نصف المبحوثين  وتدل النتائج على أن. أولويات ما تنشره الجرائد السعودية

قالوا بأنھا ذلك  %٣٧.٥منھم  ،أن قضايا الشباب ال تحتل أولوية في الجرائد السعوديةأكدوا على 
في حين  ،تحتل أولوية بالنسبة للجرائد السعودية" ال"أوضحوا بأنھا  %٢٢.٢و ،يأتي بدرجة قليلة

  ".إلى حد ما" %٢٢.٤إلى حد كبير و %١١.٧منھم  ،بأنھا تحتل أولوية %٣٤.١أكد حوالي 

أن قضايا وعلى مستوى المدينتين يالحظ ارتفاع نسبة المبحوثين من مدينة جده ممن يرون 
% ٩.٧مقابل % ١٤وذلك بنسبة " إلى حد كبير"الشباب تحتل أولوية بالنسبة للجرائد السعودية 

 ،بين المبحوثين من المدينتين" إلى حد ما"وتقارب نسب من يرون أن ذلك االھتمام يتم . في مكة
كة في حين ترتفع نسبة المبحوثين من م. من جدة% ٢١.٨في مكة مقابل % ٢٢.٨وذلك بواقع 

أما بالنسبة لمن . في جدة% ٣٠.٦مقابل % ٤٣.٤بنسبة " بدرجة قليلة"ممن قالوا بأن ذلك يتم 



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

% ٢٥.٣فقد ارتفعت نسبتھم بين المبحوثين من جدة لتصل إلى " تحتل أولوية" ال"قالوا بأنھا 
  .في مكة% ١٩.٥مقابل 

ذات داللة  تبين وجود فروق ،للكشف عن العالقة بين المتغيرين ٢وبإجراء اختبار كا
إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة في موقع قضايا الشباب بين أولويات الصحافة السعودية 

  )00(. وھي دالة عند 9.2= 2حيث كانت قيمة كا

  مدى نجاح الجرائد السعودية في إثارة القضايا التالية ومناقشتھا بشكل متوازن :)١٩( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 27.2 135 23.1 53 30.7 82  قضايا التعليم

 13.3 66 12.2 28 14.2 38  قضايا التوظيف

 13.7 68 9.2 21 17.6 47  قضايا الزواج

قضايا أوقات الفراغ لدى 
  الشباب

39 14.6 25 10.9 64 12.9 

قضايا األخالق والقيم 
  ماعيةاالجت

59 22.1 55 24.0 114 23.0 

 39.1 194 38.4 88 39.7 106  قضايا التطرف والعنف

القضايا المرتبطة بما 
  يجرى داخل الوطن

128 47.9 81 35.4 209 42.1 

قضايا األحداث العالمية 
  واألحداث الجارية

113 42.3 82 35.8 195 39.3 

 35.1 174 36.2 83 34.1 91  قضايا الثقافة اإلسالمية

  496  229  267  المجموع

من القضايا  ح الصحافة السعودية في إثارة عددإلى مدى نجا) ١٩(تشير بيانات ھذا الجدول 
القضايا المرتبطة بما يجرى " وتدل النتائج، كما يوضح الجدول، أن. ومناقشتھا بشكل متوازن

ألحداث العالمية قضايا ا"تليھا  ،%٤٢.١قائمة القضايا بنسبة  قد تصدرت "داخل الوطن
أما المرتبة الثالثة فكانت . لكل منھا% ٣٩بنسبة " التطرف والعنف"وقضايا " واألحداث الجارية
أما القضايا التي حصلت على نسب  %.٣٥.١وذلك بنسبة  ،"الثقافة اإلسالمية"من نصيب قضايا 

وقضايا " التوظيف"وقضايا % ١٢.٩بنسبة " أوقات الفراغ"متدنية فقد جاءت كل من قضايا 
األخالق "وقضايا % ٢٧.٢" التعليم بنسبة"وجاءت قضايا  .لكل منھا% ١٣بنسبة " الزواج"



 ٧١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وعلى مستوى المدينتين يالحظ إجماالً . في مرتبة متوسطة% ٢٣بنسبة " والقيم االجتماعية
الذين يرون نجاح الجرائد السعودية في إثارة ومناقشة ھذه  ،ارتفاع نسبة المبحوثين من مكة

ولم يالحظ ارتفاع نسبة المبحوثين من جدة عنھم في مكة إال . ةضايا مقارنة بالمبحوثين من جدالق
مقابل % ٢٤إلى  ةبالنسبة لقضايا األخالق والقيم االجتماعية حيث وصلت نسبتھم في جد

% ٣٦.٢حيث وصلت في جدة إلى  ،في مكة باإلضافة إلى قضايا الثقافة اإلسالمية% ٢٢.١
  .مكةفي % ٣٤.١مقابل 

والذي يستقصي آراء المبحوثين في مدى نجاح  ،)١٩( وبمقارنة بيانات ھذا الجدول
الصحافة السعودية في إثارة ومناقشة عدد من القضايا التي تعرضنا لھا سابقا في بيانات جدول 

والذي يوضح رأي المبحوثين في قضايا الشباب التي يجب أن تركز عليھا الصحافة  ،)١٢(
ن ضعف نجاح الصحافة وفبينما يرى المبحوث .ظ اتساقًا بين بيانات الجدوليننالح ،السعودية

% ١٣.٣وقضايا التوظيف % ١٢.٩بنسبة " أوقات الفراغ"السعودية في مناقشة وإثارة قضايا 
نجد أن المبحوثين % ٢٣" وقضايا األخالق والقيم والسلوك واالنحراف% ١٣.٧وقضايا الزواج 

% ٦٠.٧ن ضرورة أن تركز الصحافة على قضايا التوظيف بنسبة يرو) ١٧(في الجدول الحالي 
مما  ،%٤٤.٦وقضايا الفراغ % ٤٩.٢وقضايـا الزواج واألسرة % ٥٥وقضـايا األخالق والقيـم 

مصداقية  ،إلى حد كبير ،وفي نفس الوقت يؤكد ،يؤكد وعي المبحوثين بما يدور حولھم من قضايا
  .االمبحوثين والمعلومات التي عبروا عنھ

  الرضا العام عن مناقشة قضايا الشباب السعودي في الجرائد السعودية حالياً : )٢٠( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 12.1 60 12.2 28 12.0 32  راض تماماً 

 37.3 185 29.7 68 43.8 117  راض إلى حد ما 

 41.5 206 45.4 104 38.2 102  غير راض

 9.1 45 12.7 29 6.0 16  لم يحدد

 100.0 496 100.0 229 100.0 267  المجموع

        ** 14.2 =٢كا

مدى رضا المبحوثين عن مناقشة قضايا الشباب السعودي ) ٢٠(توضح بيانات ھذا الجدول 
 نسبة عالية من المبحوثين ر الجدول، أندلت النتائج، كما يظھ وقد. في الصحافة السعودية حاليًا

 ،نوفقط بأنھم راض% ٤٩.٤في حين أكد  ،%٤١.٥وذلك بنسبة  ،"غير راضية" ابأنھ أوضحت
  .داء الرأيـن إبـع% ٩.١ع ـوامتن ،ن إلى حد ماوراض% ٣٧.١و ،ن تماًماضورا% ١٢.٣منھم 



 "......في معالجة الصحافة اليومية السعودية لقضايا  استطالع آراء الطلبة الجامعيين" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٧٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وى المدينتين بنسبة على مست" الراضين تماًما"وعلى مستوى المدينتين يالحظ تساوي نسبة 
راضون إلى "والذين أوضحوا أنھم  ،في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من مكة .لكل منھما% ١٢

بينما ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة للذين  ة،في جد% ٢٩.٧مقابل % ٤٣.٨بنسبة " حد ما
  .في مكة% ٣٨.٢مقابل % ٤٥.٤بنسبة " ھماعدم رض"عبروا عن 

ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المنتمين إلى مكة وجدة في تبي ٢وبإجراء اختبار كا
ً مدى الرضا  حيث كانت  العام عن مناقشة قضايا الشباب السعودي في الصحافة السعودية حاليا

  )00.(وھي دالة عند 14.2= 2قيمة كا

  أسباب عدم الرضا  :)٢١( جدول

 المدينة

  اإلجابة

  ةــــــــــــلـمـجـال  دةــــــــــــــــــج  ةـرمـكـمـة الــكـم

  %  ك  %  ك  %  ك

 15.53 32 18.27 19 12.75 13  المساحة قليلة 

 16.02 33 17.31 18 14.71 15  طريقة العرض غير متوازنة

 36.89 76 36.65 35 40.20 41  االھتمام ضعيف 

عدم مشاركة الشباب في 
  مناقشة قضاياھم

33 32.35 32 30.77 65 31.55 

  206  104  102  المجموع

        

إلى أسباب عدم رضا المبحوثين عن مناقشة قضايا الشباب ) ٢١(تشير بيانات ھذا الجدول 
االھتمام " أن ھم إلىاعدم رض عزوا من المبحوثين% ٣٦.٨٩ وتدل البيانات أن. في الصحافة

اب عدم مشاركة الشب"من المبحوثين إجماالً أن ذلك يرجع إلى % ٣١.٥٥بينما رأى  ،"ضعيف
طريقة العرض غير "أو أن " المساحة قليلة"بأن % ١٥.٥٣في حين أكد  ،"في مناقشة قضاياھم

  .%)١٦.٠٢( "متوازنة

يالحظ ارتفاع نسبة المبحوثين من مكة ممن يرون السبب في عدم  ،وعلى مستوى المدينتين
% ٣٦.٦٥مقابل % ٤٠.٢وذلك بنسبة  ،بقضايا الشباب" االھتمام ضعيف" أن الرضا يعود إلى

وذلك  ،"المساحة قليلة"والذين يرون أن  ة،في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من جد. في جدة
بينما ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة إلى حد ما . في مكة% ٧٥، ١٢مقابل % ١٨.٢٧بنسبة 

عدم "في مكة أما % ٧١، ١٤مقابل % ٣١، ١٧" طريقة العرض غير متوازنة"بالنسبة لسبب 
في % ٧٧، ٣٠في مكة مقابل % ٣٥، ٣٢فقد كانت النسبة " ب في مناقشة قضاياھممشاركة الشبا

 .جدة



 ٧٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالب األحمدي

  ٢٠٠٦) ١(٢٠، المجلد )العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الخالصة

تھدف ھذه الدراسة المسحية للتعرف على واقع عالقة الشباب السعودي بمضمون صحافته 
وتكمن أھميتھا في الدور المحوري للشباب . لتقويم ما تطرحه ھذه الصحافة للقضايا المرتبطة بھم

السعودي حاضرا ومستقبال، وألن دراسة قضايا الشباب في الصحافة السعودية لم  في المجتمع
موزعين ) مفردة ٦٠٠(وكانت عينة الدراسة للشباب السعودي الجامعة من الذكور . تتم من قبل

بالتساوي على طالب جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وطالب جامعة الملك عبد العزيز في 
وكان التركيز على الذكور . الجامعيين ھم فئة مثقفة، وتمثل بقية الشباب جدة، وذلك كون الطالب

والسبب في . بسبب اختالف طبيعة اإلناث نسبيا عن الذكور، في المجمع السعودي على األقل
اختيار ھاتين الجامعتين يعود لكونھما تستقطبان نسبة كبيرة من الطالب من مدن المملكة كافة، 

  .ية والجنوبيةوخاصة المنطقة الشمال

ومعظمھم يقرؤھا  ،الجرائد السعودية أيقرتظھر النتائج أن الشباب السعودي، عينة البحث، 
الصحف حسب ما تسمح به  أغلب المبحوثين يقرأو ،"أحيانا"ونسبة عالية منھم ، "دائم"بشكل 

رتفاع وعلى مستوى المدن وجدت الدراسة ا ."طيلة أيام األسبوع"ونسبة مرتفعة منھم  ،الظروف
وكذلك بالنسبة لعدد أيام  ،الجرائد بشكل دائم أنسبة المبحوثين في مكة عن جدة بالنسبة لمن يقر

أو طيلة أيام  ،ون حسب ما تسمح به الظروفأسواء بالنسبة لفئة الذين يقر ،قراءة الجرائد
ي ونسبة كبيرة تقض ،قل من نصف ساعة في قراءة الجريدةأغلب المبحوثين أويقضي . األسبوع

وجاءت النسبة بين المدينتين متقاربة بالنسبة للزمن . قل من ساعتين في القراءةأمن ساعة إلى 
جريدة عكاظ في المرتبة  ،وبنسبة مرتفعة جدا ،ويفضل معظم الشباب .الذي يقضونه في القراءة

 وتماثلت نسبة المبحوثين على مستوى المدينتين .فجريدة المدينة ،فجريدة الرياضية ،األولى
في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة عن مكة  ،بالنسبة الختيار جريدة عكاظ كأفضل صحيفة

قل الجرائد تفضيال فكانت جريدة البالد أأما . بالنسبة لتفضيل جريدة االقتصادية والرياضية
غلبھم فضل المواد أفان  ،وبالنسبة للموضوعات التي يفضلون قراءتھا.  والجزيرة والرياض

فموضوعات الشباب  ،تليھا الموضوعات المرتبطة باألحداث الجارية والسياسية ،يةالرياض
وارتفعت نسبة المبحوثين الذين  .قل نسبة تفضيلأوحصلت الموضوعات الثقافية على . السعودي

 ،يفضلون األحداث الجارية والسياسية وقضايا الشباب السعودي بين المبحوثين من مكة عن جدة
ة من يفضل الموضوعات الرياضية واالجتماعية والفنية بين المبحوثين من بينما ارتفعت نسب

ن نسبة إف ،وحول مدى رضا المبحوثين عن طريقة تناول الجرائد السعودية لقضايا الشباب. جدة
عن  ،"إلى حد ما"أو " راضي تماما"سواء بدرجة  ،ھماكبيرة من المبحوثين عبروا عن رض

تصل ألكثر من  ،وبالرغم من ذلك فان ھناك نسبة كبيرة .لشبابطريقة تناول الجرائد لقضايا ا
وذكرت ھذه الفئة غير  .ليست راضية عن طريقة تناول الجرائد السعودية لقضايا الشباب ،الثلثين

يعد من  ،"تناول الموضوعات بشكل سطحي" و ،"عدم الصدق في بعض األحيان"راضية أن ال
فقد  ،إال بالنسبة لفئة غير الراضين ،بة بين المدينتينوقد تماثلت النس .ھماأھم أسباب عدم رض

تناول الموضوعات بشمل "ارتفعت نسبتھم بين المبحوثين من جدة عن مكة بالنسبة لسبب 
عدم الصدق "ي حين تماثلت النسبة حيال ف ،"بعد الموضوعات عن اھتمام الشباب"و ،"سطحي
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دية أكثر اھتماما بالموضوعات ن أن الجرائد السعووويرى المبحوث". في بعض األحيان
وتماثلت النسبة بين . من بين قضايا الشباب ،والموضوعات العلمية ،وقضايا التعليم ،الرياضة

في حين  ،والموضوعات العلمية ،وقضايا التعليم ،المدينتين بالنسبة للموضوعات الرياضية
ائد السعودية ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة عن مكة بين الذين يرون اھتمام الجر

ن أن التلفاز السعودي واالنترنت ھما من أكثر الوسائل وويرى المبحوث. بالموضوعات الدينية
أما  .في حين جاءت الجرائد والمجالت في مرتبة متوسطة ،الجماھيرية اھتماما بقضايا الشباب

وھيئة   ،مونت وكارلو ، صوت أمريكا - اقل الوسائل اھتماما فكانت محطات اإلذاعة العالمية
وبالنسبة ألكثر الوسائل اإلعالمية اھتماما بقضايا الشباب تقاربت النسب بين . اإلذاعة البريطانية

في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من مكة عن جدة بالنسبة لترتيب أھمية الجرائد  ،المدينتين
وقت إجراء –ي أما بالنسبة للقضايا العامة التي تھتم بھا الجرائد في الوقت الحال .والمجالت
ن أن قضية العنف واإلرھاب ھي من أكثر القضايا التي تھتم بھا وفيرى المبحوث –االستبيان 
في حين  .تليھا قضية فلسطين ،وجاءت قضية غزو العراق واحتالله في المرتبة الثانية .الجرائد

 قل نسبة من اھتمام الجرائد من وجھة نظرأحصلت قضية إصالح الجامعة العربية على 
 ،وقد ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة عن مكة بالنسبة لقضية غزو العراق واحتالله .المبحوثين

في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من مكة بالنسبة  ،وكذلك بالنسبة لقضية االنتفاضة الفلسطينية
 .لقضية العنف واإلرھاب

ثم  ،صفحة الرياضيةن يرون أن أفضل صفحة شبابية في الجرائد السعودية ھي الووالمبحوث
وتقاربت النسب بين المبحوثين من المدينتين في ترتيب  .الصفحة المھتمة بالتوظيف وسوق العمل

إال أن المبحوثين من جدة سجلوا ارتفاعا بالنسبة الختيار الصفحة الرياضية مقارنة  ،الصفحات
التركيز على ومن جھة أخرى يرى معظم المبحوثين أن على الجرائد . بالمبحوثين من مكة

فقضايا التعليم  ،قضايا التوظيف وسوق العمل وقضايا األخالق والقيم والسلوك واالنحراف
ولم يالحظ . في حين حصلت قضايا الثقافة العامة واألدب على نسبة متدنية ،والتأھيل والتدريب

ويعتقد  .دينتينأي تباين يستحق التنويه بالنسبة للقضايا التي يجب أن تركز عليھا الجرائد بين الم
 .حوالي ثلث المبحوثين بأنھم لم يلمسوا اھتمام الجرائد بھذه القضايا بالشكل الذي يتوقعوه

بينما ارتفعت نسبة  ،"إلى حد ما"وارتفعت النسبة بين المبحوثين من مكة عن جدة بالنسبة لفئة 
  .المبحوثين من جدة بالنسبة لفئة من لم يرى اھتمام الجرائد بھذه القضايا

فإنھم  ،وحول اإلشكال أو القوالب الصحفية التي تستخدمھا الجرائد في طرح قضايا الشباب
بينما جاء قالب  .يليه قالب التحقيقات الصحفية ،شكال استخدامايرون أن قالب الخبر ھو أكثر األ

 الحملة الصحفية المتكاملة كأقل القوالب الصحفية استخداما عند طرح قضايا الشباب في الجرائد
في  ،وارتفعت نسبة المبحوثين من مكة بالنسبة الستخدام المقاالت والتحقيقات الصحفية .السعودية

وعن تقدير المبحوثين . حين ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة بالنسبة للموضوعات المتفرقة
 ن أكثر من ثلث المبحوثينإف ،لمدى كفاية المساحة التي تخصصھا الجرائد لقضايا الشباب عموما

وبالرغم من ذلك فان نصف المبحوثين تقريبا يرون بأنھم  ،ال يرون أن المساحة مناسبة أو كافية
وقد جاءت استفادة تحصيل  .استفادوا بشكل عام من المعالجات الصحفية لقضايا الشباب
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بينما حصلت فائدة معرفة القيم واألخالقيات والسلوك  ،المعلومات على رأس قائمة االستفادة
وقد  .وفي نفس الوقت ترى نسبة كبيرة منھم عدم استفادتھا من ذلك. على أدنى نسبة المنحرف

مقارنة بالمبحوثين من  ،ارتفعت نسبة المبحوثين من مكة ممن يرون بأنھم استفادوا إلى حد ما
في حين ارتفعت نسبة المبحوثين من جدة عن مكة ارتفاعا طفيفا بالنسبة لمن عبروا عن  ،جدة

فقد انقسم  ،وحول مدى احتالل قضايا الشباب ألولوية الجرائد السعودية .معدم استفادتھ
مقابل من يرون أن ذلك ال  ،بين من يرى أنھا تحتل أولوية إلى حد كبير أو إلى حد ما ،نوالمبحوث

وحول مدى نجاح الجرائد السعودية في إثارة ومناقشة . يحدث على اإلطالق او يكون بدرجة قليلة
ن المبحوثين يرون أن القضايا المرتبطة بما يجري إف ،بشكل متوازن -المحددة - بعض القضايا
قد حققت أعلى نسبة من حيث طرحھا بشكل  ،وقضايا التطرف والعنف واإلرھاب ،داخل الوطن

. ن بذلك بالنسبة لقضايا أوقات الفراغ والتوظيف والزواجوفي حين ال يعتقد المبحوث ،متوازن
عن مناقشة قضايا الشباب في الجرائد حاليا فقد عبرت نسبة كبيرة  وحول مدى رضا المبحوثين

وكان ضعف االھتمام وعدم مشاركة الشباب في مناقشة  ،ھاامن المبحوثين عن عدم رض
  . قضاياھم من أھم أسباب عدم الرضا

  
  التوصيات

  :باآلتي وبناًء على النتائج السابقة يوصي الباحث

ودية، بشكل عام، بالموضوعات والقضايا التي تؤثر ضرورة زيادة اھتمام الصحافة السع .١
في حياة الشباب السعودي، وتنبع فعال من واقعھم، وتتصل بأوضاعھم الحقيقية لتلبية 

 .حاجاتھم، وصرف انتباھھم عن مصادر المعلومات األجنبية، أو غير العربية

قتصاد إصدار صحف ومجالت شبابية لتركز على موضوعات شبابية، مثل الرياضة واال .٢
 .والتعليم، على سبيل المثال ال الحصر

قيام الصحف السعودية وجھات حكومية أخرى بحمالت عالقات عامة، تشجع الشباب على  .٣
 .تخصيص وقت أطول للمطالعة والقراءة

اھتمام أكبر بأساليب طرح المعلومات وقوالب األخبار واالنتاج واإلخراج الصحفي،  .٤
 .انتباه القارئ السعودي نحو المطبوعات السعوديةواالستفادة من ھذه الفنون، لشد 

 .إفساح المجال أمام الشباب إلبراز طاقاتھم، وتفريغ ما في وجدانھم من نقد بناء وتطلعات واعدة .٥

االھتمام بالبحوث التي تركز على احتياجات جمھور الشباب، والمواظبة على استطالع  .٦
تحليلھا ونتائجھا والفروق بين متغيراتھا، آرائھم في الصحافة المتاحة لھم، واالستفادة من 
 .وخاصة لدى القائمين باالتصال والجھات الحكومية

 .تدريب الصحفيين، من خالل دورات وبرامج، تثري خلفيتھم عن الشباب وموضوعاته وقضاياه .٧

إجراء دراسات تتابعية عن نفس الموضوع، وعن موضوعات أخرى، في المجالت  .٨
 .رية، وعلى الشبكة االلكترونية والتلفاز والمذياعالسعودية األسبوعية والشھ

  .استطالع آراء الفتيات حول مدى استخدامھن لوسائل اإلعالم .٩
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  العربية المراجع

: فلسطين –اتجاھات القراءة عند الشباب الجامعي بغزة ".  )م١٩٩٨(حسين،  ، أبو شنب -
  .١٦٩ص .الشباب ور لمؤتمر اإلعالم وقضايامنش) ملخص( ، "دور الصحافة في تدعيمھا

موقف الشباب من قراءة الصحف .")م١٩٩٦صيف ( .محمد ،إبراھيمو .نبيل ،ألجردي -
، ٨٢مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد ، "دراسة ميدانية: اليومية في الكويت

  .٢١السنة 

تأمين األشكال الصحفية في الصحف .  ")م٢٠٠٠سبتمبر  –يوليو ( .ميرفت ،ألطرابيشي -
المجلة المصرية، العدد  "ريـة علـى تذكـر المعلومات السياسية لدى الشباب المصريالمص

 .٢٠٠-١٦١ص . )١٢(

برامج الشباب في التلفاز، دراسة تحليلية على التلفاز المصري، .  )م١٩٨٧( .سلوى ،إمام -
 .القاھرة، دار الفكر العربي،

صين شباب الجامعات ضد الغزو تح"البيان الختامي والتوصيات لندوة  ، الجامعة اإلسالمية -
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية،  .  )م٢٠٠٣(يوليو  ."الفكري
 .٢٨٤-٢٧٣ص ، ،  ٢،  العدد ٥المجلد 

تمثيل معلومات الرسائل اإلعالمية المتناسقة لدى الجمھور " .)م١٩٩٨( . خالد جاويش، -
 .ة، رسالة دكتوراه غير منشورة"من شباب الجامع دراسة تجريبية على عينة ،المصري

  .كلية اإلعالم، جامعة القاھرة

التركيب العمري والنوعي لسكان المملكة العربية .  ")ھـ١٤٢٠( . شرود ،الخريف -
  .١٨- ٥ص  ،٢٥السنة  ، ٢العدد  .الدارة ".السعودية

باب نحو األداء دور الصحف الحزبية في تشكيل اتجاھات الش".  )م١٩٩٨(  .محمد  ،خليل -
المجلة المصرية لبحوث  ."دراسة تطبيقية لنظرية االعتماد على الصحافة: الحكومي بمصر

  .جامعة القاھرة،  كلية اإلعالم .اإلعالم

دور الصحافة الحزبية في تشكيل اتجاھات الشباب نحو األداء " .)م١٩٩٨( .محمود ،خليل -
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دور وسائل االتصال في إمداد طالب الجامعات ".  )م١٩٩٨ مايو٢٧-٢٥( .ليلى ، السيد -
بحث  ."المصرية بالمعلومات عن األحداث الجارية في إطار نظرية االعتماد على الصحافة

 ،كلية اإلعالم" اإلعالم وقضايا الشباب" الممقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية اإلع
  .٢٠٩-١٧٣ص.  جامعة القاھرة

" دور وسائل االتصال في إمداد طالب الصحافة".  )م١٩٩٨مايو  ٢٧-٢٥( .ىليل ،السيد -
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، دار )١(سلسلة الدراسات اإلعالمية  .دراسات إعالمية.  )م١٩٨٩( .رالقاد عبد ،طاش -
  .٤١-٢١ص .الصافي للثقافة والنشر، الرياض

دور الصحافة في وضع أولويات اھتمام الشباب نحو القضايا " .)م١٩٩٧( .آمال ،طه -
 رسالة ماجستير، كلية اإلعالم  ". القومية

دراسة : قراءة الصحف ودوافعھا بين طالب الجامعة"  .)م١٩٨٥( .محمد ،عبد الحميد -
  .٢، العدد ١٧المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، المجلد ، "تطبيقية في االستخدام واإلشباع

لدى  الثالث للعالم الذھنية الصورة تكوين في اإلعالم دور" .)م١٩٩٣( .أشرف ،المغيث عبد -
   .القاھرة جامعة ، كلية اإلعالم ، رسالة ماجستير "الشباب المصري دراسة تحليلية ميدانية

 دراسة ،"الفضائية القنوات مشاھدة وأنماط عادات" .)م١٩٩٥( .فوزيه ،العليو .عاطف ،العبد -

 .القاھرة الفكر، دار .العربية اإلمارات بجامعة اإلعالم قسم وطالبات طلبة على استطالعية

شرات ديمقراطية لقراءة الجرائد مؤ" .)ھـ١٤٠٩( .مراد ،عاصيو .ساعد ،العرابي -
   ١٤، السنة )٣(مجلية الدارة، العدد ، "والمجالت

 .١ط . والتطور النشاة: وسائل االعالم السعودية والعالمية).  ١٩٩٠(  .محمد،  عزت -
 .٢٠٦ص . جدة ،دارالشروق

 ".برامج الشباب في التلفاز المصري، دراسة تحليلية وميدانية. ")م١٩٨٧( .أماني ،فھمي -
  .جامعة القاھرة ،كلية اإلعالم .رسالة ماجستير غير منشورة

البرامج الدينية في التلفاز المصري ودورھا في التثقيف الديني " .)م١٩٩١(.  عادل ،فھمي -
 .كلية اإلعالم، جامعة القاھرة .رسالة ماجستير غير منشورة ".للشباب

 –ثقافة، التعرض الشباب المصري والصحافة وال.  )م١٩٨٩( .راجيه أحمد ،قنديل -
، الشركة المتحدة للطبع معايير التفضيل، دراسات ميدانية –االستخدامات واالشباعات 
  .٣ص .  والنشر والتوزيع، القاھرة

، -، طتأمالت في ظواھر اإلحياء الديني والعنف –الشباب العربي .  )م١٩٩٣(  .علي ،ليلة -
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عالقة طالب الجامعة في سلطنة عمان بوسائل االتصال "، )م١٩٩١يوليو ( .حسن ،مكاوي -
 .١٤٤ – ١٢٤ص  .)٥(مجلة بحوث االتصال، العدد  ".دراسة مسحية مقارنة: الجماھيري

  ٢٦/٨/٢٠٠٤ت ـة االنترنـى شبكـة علـاب السعوديـموقع الرئاسة العامة لرعاية الشب -
htt:/ esa.un.org / socdev/uny/   

: دور الصحافة في تقديم القدوة للشباب الجامعي".  )م١٩٩٨–راير فب ( .سحر،  وھبي -
كلية  .مجلة كلية اآلداب بسوھاج" دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة بسوھاج

    .سوھاج ،اآلداب
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