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    لإلعالم الجديد في هىاجهت الفكر الوتطرفتىظيف الدعاة 
 

 

 9ص  ...   (األزهر)جامعة  محمد حسنً حسٌن محروصد/                                                               
                                                        

 

     الشباب السعىدي أثناء األزهاث ودورها في تعسيسوسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها 

 الىعي السياسي لديهن: دراست هيدانيت   

 

 99ص   ... (كلية الملك خالد العسكرية) سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                         
                                            

 
 

    ًالشائعات فً مواقع التواصل اإلجتماعً ودورها فً إحداث العنف والصراع السٌاسً بٌن الشباب الجامع 
    مٌدانٌة دراسة    

 119ص...      (كفر الشيخجامعة ) ممدوح السٌد عبد الهادي شتلة /د                                                              
 

 

  واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادٌة فً مصر "التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريءالعالقة بٌن 
 

 199ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجيا)جامعة  أحمد السماند/                                                         
 

  لرسالة اإلعالنٌة " دراسة تطبٌقٌة "ا بتذكرمعاٌٌر التنسٌق الحضاري إلعالنات الطرق التجارٌة وعالقتها 
 

 229ص( ...  جامعة سوهاج) مرزوق عبد الحكم العادلى /د                                                                      
 

 

 كفاءة اإلستراتٌجٌات االتصالٌة لإلستجابة لألزمـة فً تـكوٌن مـدركات الـجـمهور حول سمعة المنظمة 
 "دراسة حالة"      

 233ص...   ((MTI)الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )ف ٌمً محمود عبد اللط                                   
 
 
 

 تأثٌر تكنولوجٌا االتصال فً تطوٌر أداء العالقات العامة دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من شركات الطٌران  
 العاملة فً لٌبٌا

 313ص...  ( ليبيا -األسمرية جامعة ال)سلٌم معمر البحباح                                                                      
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                           

 

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 
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 اهليئة العلمية
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس والعميد األسبق لكلية اإلعالم بجامعة سيناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -المجتمع وتنمية البيئة كلية اإلعالم لشئون خدمة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 أ.د/ جمال عبد الحً عمر النجار
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة اليرموك بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

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

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

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

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

 

 

 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2017 سبتمبر/  ٌولٌو - الخامسةالسنة  - عشر السادسالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئيس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمذ عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيذ عجىة

  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير امذيـر

 أ.د / محمذ معىض إبراهيم 

  صتب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صجك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕخ االصتشب  خ ثـ
 

 محمىد يىسف مصطفى عبذه.د / أ

واٌىويً اٌضبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ صتب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 مساعذو التحرير                   

 . د/ رزق سعذ عبذ المعطيأ
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 د/ ثريا محمذ السنىسي

  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ
  ث  - جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل محمذ
 ثىٍيخ اآل اة صتب  ِضب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 اٌع اق -اٌّضتٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 السيذ عبذ الرحمن علي /د  
 ِد س اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعخ صيٕب  
 

 علي حسين الميهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  
 بذرعلي حمذ أ

 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 
 

  

 المراسالث

 المصريت للعالقاث العامتالجمعيت 

 جّهى  خ ِ   اٌع ثيخ
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 7 -ثيٓ اٌض ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 االفتتاحية
      

تواصل صدور ي – م3102ديسمبر من العام ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/  الخامسفي العام      
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  خمسةأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  مستوى الجامعات والمؤسسات لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences دار نشر العموم الطبيعية( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTالرقمية الدولية )ضمن قواعد البيانات حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.المنظومة

 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  السادسوفي العدد     
مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين  ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لبحوثًا ورؤى عممية 

 .والماجستير ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين لمناقشة الدكتوراهرصيد لمباحثين من أعضاء 
من  – األزىرجامعة  – حسني حسين محروصمحمد د/ : من اثًا مقدمً ففي البداية نجد بح      

 ". توظيف الدعاة لإلعالم الجديد في مواجية الفكر المتطرفعن: " دراسة  والذي قدم (مصر)
 من - كمية الممك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني –بن لبدهممان فيحان فيصل س/ د: أما      

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء عن: " ميدانية  فقدم دراسة( السعودية)
    ". األزمات ودورىا في تعزيز الوعي السياسي لدييم

دراسة والذي قدم  ، (مصر)من  - كفر الشيخجامعة  –ممدوح السيد عبد الهادي شتمةد/  وقدم:     
الشائعات في مواقع التواصل اإلجتماعي ودورىا في إحداث العنف والصراع السياسي بين الشباب  "عن: 

 ". ميدانية دراسة الجامعي

        عن: ميدانية دراسة (مصر)من  - مصر لمعموم والتكنولوجياجامعة  – أحمد السماند/  قدمبينما      
واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في  "العالقة بين التعرض إلعالنات حممة "اإلصالح الجريء "

 ."مصر



               عن: دراسة تطبيقية قدم( مصر)من  - جامعة سوىاج – مرزوق عبد الحكم العادليد/ أما       
 ".لرسالة اإلعالنيةا بتذكرمعايير التنسيق الحضاري إلعالنات الطرق التجارية وعالقتيا "

 

من  -(MTI)الجامعة الحديثة لمتكنولوجيا والمعمومات  – مي محمود عبد المطيف تبينما قدم     
كفاءة اإلستراتيجيات االتصالية لإلستجابة لألزمـة في تـكوين مـدركات الـجـميور  "بحثًا بعنوان: ( مصر)

حصوليا عمى درجة الدكتوراه من كمية وذلك ضمن متطمبات  ". دراسة حالة -حول سمعة المنظمة
 اإلعالم بجامعة القاىرة.

       

           ا بعنوان:بحثً  – سميم معمر البحباح /قدم – (ليبيا)في  األسمريةجامعة الومن       
متطمبات وذلك ضمن "، بـجـمـاىيـرىا األسـاسـية االتـجـاىـات العـمـميـة لــبـحـوث إدارة عــالقــات المنظــمـات"

 من كمية اآلداب بجامعة المنيا. الماجستيرحصولو عمى درجة 
 

 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الوىفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

وسائل اإلعالم السياسي التي يعتود عليها الشباب السعىدي أثناء 
 دراسة هيدانية - األزهات ودورها يف تعزيز الىعي السياسي لديهن

 

 
 إعداد

 

سلمان فيحان فيصل بن لبده /د
 *() 
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 وزارة الحرس الوطنً. –أستاذ اإلعالم المساعد بكلٌة الملك خالد العسكرٌة 
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وسائل اإلعالم السياسي التي يعتمد عليها الشباب السعودي أثناء األزمات ودورها 
 دراسة ميدانية - في تعزيز الوعي السياسي لديهم

 
 سلمان فٌحان فٌصل بن لبده /د                                                                  

                                                      Salman.bnlebdh@hotmail.com             
    انعظكزٚحكهٛح انًهك خانذ                                                                                             

 ىىى:ملخصال
التقميدية أو الحديثةة والتةي  سواء  السياسية المصادر اإلعالمية عمى ىذه الدراسة تسعي الي التعرف        

، وتسةتند نحو األزمات التي يمر بيا المجتمع السعوديفي تشكيل اتجاىاتو  السعودييعتمد عمييا الشباب 
المسةةا اإلعالمةةي وتةةم  جاإلعةةالم، اسةةت دمت الدراسةةة مةةني ىةةذه الدراسةةة عمةةي نظريةةة العتمةةاد عمةةي وسةةا ل

 مفردة من الجميور العام. 022تطبيق الدراسة عمي عينة قواميا 
وسةةا ل اإلعةةالم السياسةةي الدراسةةات التةةي ناقشةةت مو ةةوع  ىولةةأوتةةيتي أىميةةة ىةةذه الدراسةةة مةةن كونيةةا     

وقةد تبةين مةن زيةز الةوعي السياسةي لةدييم، التي يعتمد عمييا الشباب السعودي أثناء األزمات ودورىا في تع
ارتفةةةاع التةةيثيرات المعرفيةةة والوجدانيةةةة والسةةموكية لةةةدم عينةةة الدراسةةة مةةةن الشةةباب السةةةعودي  نتةةا ج الدراسةةة

ن كالىمةا  نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية أكثر من العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة، وا 
وثبت وجود تيثيرات لمتغير المرحمةة العمريةة نتيجةة العتمةاد عمةى نمطةي وسةا ل أحدث تيثير ا عمى العينة، 

رض أاإلعالم التقميدي والجديد ، كما تقدم الدراسة العديد من التوصيات واألفكار التي يمكن تنفيةذىا عمةي 
  .الواقع

 

ىمقدمة:ىى
التةي تعاصةرىا  بيبعةاد الظةروف السياسةية والقتصةادية والجتماعيةة الجميةورمسةتوم وعةي  ارتفاععد ي      
 التةي تواجةةو المجتمعةةاتلمحيةاة السياسةةية الفعالةة وأحةةد التحةديات األساسةةية مةةن المتطمبةات األساسةةية  الدولةة
ف مةق وعةي سياسةي سةميم يسةاعد عمةى وجةود جميةور يشةارك بشةكل فعةال  ،في طريقيا نحو التنميةة النامية
وقفو منيا ويدفعو إلى تحديد مكم عمييا و حيث يكون قادر ا عمى تحميميا والح جتمعو ومشكالتوأو اع مفي 

والتشةابك، نتيجةة  التعقةدفي ظةل اتجةاه حيةاة األفةراد يومي ةا نحةو ،  اصة تطويرىا وتغييرىا التحرك من أجل
وبةةروز عةةدد مةةن  كانةةت دا ةةل محيطةةو أو  ارجةةو، لتنةةوع األحةةداث والمو ةةوعات التةةي يواكبيةةا الفةةرد سةةواء  

 األزمات المفاج ة التي تتطمب تعريف ا بيا وأساليب التعامل معيا.
كانةةت مسسسةةات  وتتعةدد المسسسةةات التصةةالية التةةي تسةةاىم فةةي تشةةكيل الةةوعي السياسةةي لمشةةباب سةةواء      

مباشةةرة ينتمةةي إلييةةا الشةةباب مثةةل األسةةرة، الجامعةةة، المنظمةةات األىميةةة واألحةةزاب السياسةةية، أو مسسسةةات 
ة، التةي يقةع عمةى عاتقيةا الةدور األكبةر فةي اتصالية غير مباشرة مثةل وسةا ل التصةال الجماىيريةة الم تمفة
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طريةةق تزويةةدىم بالمعمومةةات السياسةةية كمةةا  عةةني ا سةةموكوجةةداني ا و و  افكري ةة لمجميةةورتشةةكيل الةةوعي السياسةةي 
سةواء فةي الظةروف الطبيعيةة  يسيم فةي تكةوين وتةدعيم أو تغييةر ثقةافتيم السياسةية واسةتعدادىم لمعمةل العةام

األداة يكةون اإلعالم في كثير من األحيةان بل يمكن القول أن  لمدولة أو في أوقات األزمات التي تمر بيا،
 . إدارتيافي نتيجة لنجاح اإلعالم وقتيا يكون  نجاح في تجاوز األزمةالو  ،الر يسية إلدارة األزمة

لمةةا يتةةوفر لوسةةا ل اإلعةةالم مةةن وذلةةك ويرجةةع نجةةاح دور وسةةا ل اإلعةةالم فةةي  مةةق الةةوعي السياسةةي      
قدرات ىا مة تمكنو من اجتياز الحدود والعوا ةق المكانيةة والزمانيةة، عةالوة عمةى القةدرات اليا مةة فةي التةيثير 

مسةةةة ولية تةةةةوفير التقميديةةةةة أو الحديثةةةةة  سةةةةواء   تتحمةةةةل وسةةةةا ل اإلعةةةةالم لةةةةذانفسةةةةي والفكةةةةري عمةةةةى األفةةةةراد، ال
ممةا يزيةد ، بنزاىةة وشةفافية تامةةالمعمومات الرسمية وغير الرسمية، الظاىرة وال فية عما يةدور فةي السةاحة 

لدعم  في حالة الستقرار أو األزمات التي تواجييا الدولة سواء   تفاعل الرأي العام مع الواقع المجتمعيمن 
عامةةةة والشةةةباب  اصةةةة الةةةذي يتسةةةم بتفاعمةةةو األكبةةةر مةةةع التقنيةةةات التكنولوجيةةةة مصةةةداقيتيا لةةةدم الجميةةةور 

والتصالية الحديثة مما يجعل المجةال أمامةو واسةع ا لموصةول لممعمومةات الم تمفةة عةن ذات المو ةوع مةن 
المحمية والعربية والعالمية مما يكون لو تيثيره عمى ىويتةو وانتما ةو لدولتةو، وىةو مةا مصادر م تمفة ما بين 

ي ةةيف دور ا جديةةد ا لوسةةا ل اإلعةةالم المحميةةة السةةعودية ب ةةرورة متابعةةة كةةل مةةا يةةدور عةةن المممكةةة العربيةةة 
 ة. السعودية  ارجي ا وتفسيره لمواطنييا  اصة لو تعمق األمر باألزمات التي تواجييا المممك

 

ىمشكلةىالدراسة:ى
سةةواء التقميديةةة أو الحديثةةة السياسةةية تتمثةةل مشةةكمة الدراسةةة فةةي التعةةرف عمةةى أي المصةةادر اإلعالميةةة    

فةةي فتةةرات فةةي تكةةوين معرفتةةو ومعموماتةةو وبالتةةالي تشةةكيل اتجاىاتةةو  السةةعوديوالتةةي يعتمةةد عمييةةا الشةةباب 
األزمات التي يمر بيا المجتمع السعودي والتي ليا تةيثير بالتبعيةة فةي تشةكيل الةوعي السياسةي لةدييم، وأي 

الشةباب  لةدمتحقيةق اثثةار المعرفيةة والسةموكية والوجدانيةة  لو التيثير األكبر فةيوسا ل اإلعالم من نمطي 
 السعودي. 

ىأهموةىالدراسة:ى
ته إضااة  لمتاراث العم ال السااب  ةال  شاال تالاكيل ا تشاجاات  تيشا  يسعى الباحث أن تكون دراس    

 ا عت اد عمى وسائل اإلعالم التقميدي  والحديث ، وذلك ل ا يمل: 
اإل افة لمجةال الدراسةات العربيةة التةي اىتمةت بدراسةة العالقةة بةين تشةكيل التجاىةات نحةو الدولةة  -1

لتةةي تبثيةةا كةةل مةةن وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة فةةي وقةةت األزمةةات وتفةةاعميم مةةع الرسةةا ل اإلعالميةةة ا
والجديةةدة،  اصةةة فةةي إثبةةات العديةةد مةةن الدراسةةات السةةابقة ارتفةةاع تةةيثير ىةةذه الوسةةا ل بنوعييةةا فةةي 
تشكيل اتجاىات الرأي العام نحةو فكةرة أو ق ةية مةا  اصةة التمفزيةون واإلنترنةت فةي المقدمةة، وىةو 

ل مسسسةةات الدولةةة مةةع كةةل مةةن وسةةا ل اإلعةةالم مةةا سةةيعين فةةي نيايةةة األمةةر لتحديةةد مجةةالت تفاعةة
 التقميدية والجديدة بما يساعدىم في توصيل رسالتيم الرسمية لمجميور المستيدف.   
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معرفة المزيد عن  صةا ص الشةباب السةعودي فةي التفاعةل مةع وسةا ل اإلعةالم التقميديةة والحديثةة،  -0
الق ايا واألحداث المتعمقة بالمممكةة وأييما يعتمد عميو في الحصول عمى المعرفة والمعمومات عن 

العربية السعودية، وبالتالي تسثر في اتجاىاتو ومنيا السموكيات التةي يتبناىةا فةي تفاعمةو مةع أزمةات 
 المممكة الطار ة.

توقيت إجراء الدراسةة الميدانيةة والمتمثةل فةي إجرا يةا بعةد مواكبةة المجتمعةات العربيةة ثةورات الربيةع   -3
من تيثير عمى السياسة العامة في المنطقة العربيةة وتشةكيل العالقةات السياسةية العربي، وما واكبيا 

توجيةات الشةباب السةعودي نحةو المممكةة  عمةى بين الدول و اصةة أنيةا ت عةد فتةرة أزمةة، وتةيثير ذلةك
العربية السعودية في حالة مواجيتيا أي أزمات وبالتالي تيثيره عمى الشعور السياسي نحو المممكة، 

مةةةر الةةةذي يعةةةزز مةةةن قيمةةةة الدراسةةةة مةةةن حيةةةث أىميةةةة التعةةةرف عمةةةى توجيةةةات الةةةرأي العةةةام وىةةةو األ
 السعودي. 
ىأهدافىالدراسة:ى

التقميديةةة أو  سةةواء  السياسةةية المصةةادر اإلعالميةةة عمةةى يتمثةةل اليةةدف الر يسةةي مةةن ىةةذه الدراسةةة التعةةرف    
األزمةةات التةةي يمةةر بيةةا المجتمةةع نحةةو فةةي تشةةكيل اتجاىاتةةو  السةةعوديالحديثةةة والتةةي يعتمةةد عمييةةا الشةةباب 

 وينبثق من ىذا اليدف الر يسي عدد من األىداف الفرعية وىي عمى النحو التالي: السعودي،
 كثافة تفاعل الشباب السعودي مع وسا ل اإلعالم التقميدية والحديثة عامة وجنسيتيا.  -1
  جتمع السعودي. الممتابعة أ بار وق ايا  عمىتيثير وسا ل اإلعالم الجديدة والتقميدية  -0
عبةةر وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة والحديثةةة  األزمةةات السةةعوديةدم الىتمةةام بمتابعةةة أ بةةار وق ةةايا مةة -3

  السعودية في إطار مقارن مع متابعتيا في وسا ل اإلعالم العربية. 
المجتمةةع عةةن أ بةةار وق ةةايا السةةعودية التةةي ترسةةيما وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة والتقميديةةة  التجاىةةات -4

 السعودي العامة وأ بار األزمات  اصة. 
 اإلطار ال ظري:

 Media Dependency دخل ا عت اد عمى وسائل اإلعالم.   
عمةى المعمومةات  ن اعتمةاد الفةردبةي م1976الذي قدمو كل من ديفمير وبول روكيتش عةام يفترض المد ل 

لذا يعد من أحد المدا ل التي تشكل عالقة  ىداف محددة،أيتم لتحقيق محددة عالم من وسا ل اإل ةالمستقا
الجميةةور مةةع جميةةور وسةةا ل اإلعةةالم حيةةث تعةةد درجةةة اعتمةةاد أفةةراد الجميةةور عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم ىةةي 
األسةةةاس لفيةةةم تةةةيثير الرسةةةا ل اإلعالميةةةة عمةةةى المعتقةةةدات والمعةةةارف والشةةةعور والسةةةموك، وبةةةالتطبيق عمةةةى 

مةةن الوسةةا ل اإلعالميةةة التقميديةةة أم الحديثةةة يةةتم العتمةةاد الدراسةةة الحاليةةة فيةةي تحةةاول التعةةرف عمةةى أي 
عمييا من قبل الشةباب السةعودي فةي اسةتقاء معمومةاتيم وتشةكيل اتجاىةاتيم نحةو المممكةة العربيةة السةعودية 

 في أوقات األزمات وتيثيرىا عمى تعزيز الوعي الوطني لدييم.
 الل: ويقوم ال دخل عمى  ش وع   ن ا ةتراضات عمى ال حو الت
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، وبالتةةالي كثةةرأتمبةةى لديةةو حاجةةات  يوتمةةك التةة تقةةدم معمومةةات ميمةةة لمفةةرد، يالعتمةةاد عمةةى الوسةةيمة التةة -
 . (1)يكون لوسا ل إعالمية تيثير قوي مقابل  عف تيثير وسا ل أ رم 

عمةى فةراد زمةات يةزداد اعتمةاد األحةالت الصةراع واأل يففة السا د، يو التغير الجتماعأدرجة الستقرار  -
حةةالت  يفةة بينمةةا يقةةل العتمةةاد (2) عةةادة تقيةةيم مةةواقفيم وات ةةاذ قةةرارات جديةةدة،إجةةل أعةةالم مةةن وسةةا ل اإل

  (3)ي.الستقرار الجتماع
 (4)اعت اد األةراد عمى وسائل اإلعالم: تأثيرات 

  Cognitive Effectالتأثيرات ال عرةي :  -
تتميةةز التةةيثيرات المعرفيةةة عةةن تمةةك التةةيثيرات التةةي تةةسثر عمةةى السةةموك بشةةكل صةةريا ووا ةةا، وتتمثةةل فةةي 
مجالت عديدة، ىةي: تجةاوز مشةكمة الغمةوض الناتجةة عةن تنةاقض المعمومةات التةي يتعةرض ليةا الفةرد أو 

عرفيةةة فةةي تشةةكيل نقصةةيا أو عةةدم قةةدرتيا عمةةى تقةةديم التفسةةيرات الممكنةةة لمظةةاىرة، كمةةا أن ىنةةاك تةةيثيرات م
التجاىةةات، وفةةي تحديةةد وترتيةةب اىتمامةةات المتمقةةين بالنسةةبة لممو ةةوعات أو األفكةةار التةةي تنشةةرىا وسةةا ل 

 اإلعالم، باإل افة إلى التيثير عمى نظم معتقدات األفراد عن طريق زيادتيا، وكذلك قيميم.  
  Affective Effectالتأثيرات الوشدا ي :  -

ىي تمك العمميات الوجدانية التي تشير لمف ات الم تمفةة مةن المشةاعر والعواطةف والمكونةات األساسةية مةن 
الحةةب والكراىيةةة، وغيرىةةا، ويظيةةر ىةةذا التةةيثير عنةةدما تقةةدم معمومةةات معينةةة مةةن  ةةالل الرسةةا ل اإلعالميةةة 

عةةةةاطفي، والقمةةةةق وال ةةةةوف تةةةةسثر عمةةةةى مشةةةةاعر األفةةةةراد واسةةةةتجاباتيم، ومةةةةن أمثمةةةةة ىةةةةذه التةةةةيثيرات الفتةةةةور ال
 والتيثيرات األ القية والمعنوية أو تحقيق الدعم المعنوم والغتراب. 

  Behavioral Effectالتأثيرات السموكي :  -
فةةالتغير فةةي التجاىةةات أو المعتقةةدات أو الحةةالت العاطفيةةة ىةةي أشةةياء ييةةتم بيةةا الجميةةع، حيةةث تةةسثر فةةي 

ديفميةةر وركيةةتش اثثةةار السةةموكية لعتمةةاد الفةةرد عمةةى سةةموكيم بشةةكل صةةريا ووا ةةا، وقةةد حصةةر مةةيمفن 
 وسا ل اإلعالم في سموكين أساسين ىما: التنشيط وال مول. 

ىالدراساتىالسابقة:
تنوعةت الدراسةةات التةي تناولةةت العالقةة بةةين وسةا ل اإلعةةالم وتنةاول األحةةداث السياسةية و اصةةة وقةةت      

 : األزمات، كما يمي
التةي أثبتةت عةدم وجةود عالقةة ذات دللةة إحصةا ية بةين  (5)( م2102دراس  )ساالل ساعيد أ اور،  -1

يونيةةةةو وبعةةةةدىا وأجنةةةةدة الجميةةةةور  32أجنةةةةدة األزمةةةةات السياسةةةةية لمصةةةةحف المصةةةةرية اليوميةةةةة قبةةةةل 
 لألزمات السياسية. 

التةةي أثبتةةت وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة بةةين تعةةرض  (2)( م2102دراساا  )داليااا ك ااال عااواد  ح ااد،  -0
ةةا( لممواقةةع اإل باريةةة اإللكترونيةةة واتجاىةةاتيم نحةةو ىةةذه األزمةةات، ووجةةود ع 01-18المبحةةوثين ) ام 

عالقةةةة بةةةين معةةةدلت التعةةةرض لممواقةةةع اإل باريةةةة وتةةةيثيرات العتمةةةاد عمييةةةا فةةةي أوقةةةات األزمةةةات 
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السةةةةةموكية(، كمةةةةةا توجةةةةةد عالقةةةةةة بةةةةةين اعتمةةةةةادىم عمةةةةةى المواقةةةةةع اإل باريةةةةةة  -الوجدانيةةةةةة -)المعرفيةةةةة
 است داميم ليا لمتابعة األزمات.  اإللكترونية وتيثيرات

التةي توصةمت إلةى أن موقةع الفةيس بةوك جةاء فةي  (7)( م2102دراس  )جيام أ ور أح د أبو زياد،  -3
ا مةةن قبةةل أفةةراد العينةةة،  الترتيةةب األول مةةن بةةين مواقةةع التواصةةل الجتمةةاعي كةةيكثر المواقةةع اسةةت دام 
تةةةاله فةةةي المراكةةةز األربعةةةة األولةةةى بالترتيةةةب موقةةةع اليوتيةةةوب، ثةةةم جوجةةةل بةةةالس، ثةةةم تةةةويتر، فموقةةةع 

يصةةون عمةةى متابعةةة األزمةةات السياسةةية مةةن  ةةالل % مةةن أفةةراد العينةةة حر 73انسةةتجرام، وأن نسةةبة 
مواقع التواصل الجتماعي، كما تبين وجود عالقة ارتباطية دالة بين حجةم اىتمةام الشةباب بمتابعةة 
 -األزمةةةةةات السياسةةةةةية مةةةةةن  ةةةةةالل مواقةةةةةع التواصةةةةةل الجتمةةةةةاعي وبةةةةةين حجةةةةةم التةةةةةيثيرات )المعرفيةةةةةة

  السموكية( المترتبة عمى ىذا الىتمام. -الوجدانية
التةةي أثبتةةت ارتفةةاع نسةةبة اىتمةةام المبحةةوثين بمتابعةةة  (8)( م2102دراساا  ) فااطبل عبااد ال شيااد،  -4

أ بةةار الق ةةايا والثةةورات العربيةةة البةةارزة وتطوراتيةةا، وتنوعةةت الوسةةا ل التةةي اعتمةةد عمييةةا الجميةةور 
تيا المصري في الحصول عمةى المعمومةات واأل بةار عةن الثةورات والق ةايا العربيةة وجةاء فةي مقةدم

)القنةةوات الف ةةةا ية العربيةةة، وتةةةاله المواقةةةع اإللكترونيةةة اإل باريةةةة، ثةةةم القنةةوات المصةةةرية ال اصةةةة، 
 . (فالصحف المصرية ال اصة، وأ ير ا شبكات التواصل الجتماعي

% مةن عينةةة الدراسةة تعتمةةد 69توصةمت إلةةى أن ىنةاك  (9)( م2104ودراسا  ) أ ياارة سا ير طااه،  -5
عمى مواقع التواصل الجتماعي فةي الحصةول عمةى المعمومةات واأل بةار عةن النت ابةات الر اسةية 
 اصةةة أ بةةةار المرشةةةحين، كمةةةا ات ةةا أن المجةةةال السياسةةةي ىةةةو أول المجةةالت التةةةي يقبةةةل عمييةةةا 

 الشباب أثناء است دام مواقع التواصل الجتماعي.
المواقةةةع اللكترونيةةةة العراقيةةةة تةةةرم  ين غالبيةةةة محةةةرر إ (01)( م2104،رحااايم  زياااد عماااى)دراسااا  و  -6

يسةاعدىا عمةى منافسةة وف اإلعةالم الجديةد وىةذا سة يلمنتجة يأ القة يرشةادإ رورة اللتةزام بةدليل 
بعةةةض المبحةةةوثين بةةةين تكةةةون مثةةةل ىةةةذه المةةةوا ا  ت ةةةوف ةةةافة إلةةةى اإلب، عةةةالم التقميديةةةةوسةةةا ل اإل

األ القية بوابة تتسمل من  الليا السمطات لفرض قوانين وتشريعات تمنع وتحد من حريةة اإلعةالم 
 الجديد.

التي أكدت عمةى أن مواقةع التواصةل  David Westerman& others1(2014 (00),دراس  ) -7
ليا أىميةة كبيةرة لةدم مسةت دمي تمةك المواقةع لممعمومات، وأي ا   ميم االجتماعي أصبحت مصدرا  
 فةي أيةدي أصةبحت متةوافرة  بشةكل كبيةر المعمومةات واألزمةات، وأن و اصةة فةي أوقةات الم ةاطر

والن ةب، وىنةاك عالقةة بةين مصةداقية المعمومةات وزيةادة الجانةب   المسةت دمين بةدل  مةن المبةدعين
 المعرفي لألفراد.

http://www.epra.org.eg/
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تكثةةر   المفاج ةةة ألحةةداثافتةةرات األزمةةات و  أنةةو  ةةالل (10)( Gupta Aditi,2014ودراساا  ) -8
المعمومةات  قيمةة يقمةل مةن عمةى تةويتر ممةا الةوىمي واأل بةار غيةر الصةحيحة والمحتةوم الشةا عات
 رسا مو. الواردة في

والتةةي أشةةارت إلةةى أىةةم المصةةادر التةةي تسةةتقي  (02) (م2102عمااى  ح ااد ع تاار، ودراساا  )عميااا   -9
الصةةدارة القنةةوات الف ةةا ية اإل باريةةة  فةةيمنيةةا عينةةة الدراسةةة معمومةةاتيم عةةن الةةدول العربيةةة كانةةت 

%(، كمةةا تبةةين وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة عكسةةية دالةةة 66%(، تمييةةا شةةبكة اإلنترنةةت )83.3العربيةةة )
إحصا يا  بين العتماد عمى القنوات العربيةة والصةور الذىنيةة الكميةة عةن الةدول العربيةة، بينمةا ثبةت 

 السياسية.   وجود عالقة ارتباطية دالة إحصا يا  مع المعرفة
والتى توصمت إلى العتماد عمى مواقع التواصل  (04)( م2102ودراس  )أح د عمى الحداد،  -12

% من العينة إلى أنيم 43.5الجتماعي في الحصول عمى المعمومات في المقدمة، وأشار نسبة 
ساعات فيكثر بشكل يومي، كما أظيرت نتا ج الدراسة وجود عالقة  4يتعر ون ليذه المواقع لمدة 

الجتماعي كمصدر لممعمومات السياسية  ارتباطية موجبة بين معدل التعرض لمواقع التواصل
 الدا مية وبين التيثيرات المعرفية والعاطفية والسموكية.  

والتي أشارت إلى أن الف ا يات غير اليمنية في مقدمة  (02) (م2102ودراس  )خالد الفوةل،  -11
العربية،  الثوراتالمصادر التي يتابعيا جميور الشباب اليمني، ويستقي منيا المعمومات حول 

وتبين وجود عالقة ارتباطية سمبية بين كثافة التعرض لوسا ل اإلعالم والصورة المدركة عن 
 الحكام العرب. 

التي أشارت إلى أن موقع اليوتيوب يمعب دورا   (02)( مon, Azi -lev ،2102ودراس  )  -10
ا في الحمالت السياسية ويشجع عمى المشاركة السياسية ويزيد التواصل بين المواطنين  ميم 

 والسياسيين  اصة عمى المستوي المحمي.  
أشارت إلى أن أكثر وسا ل اإلعالم التي  والتي (17) (م2102ودراس  )عمى عباس العرادي،  -13

يعتمد عمييا الجميور البحريني لمحصول عمى المعمومات ىي القنوات الف ا ية، تالىا في المرتبة 
الثانية اإلنترنت، ثم الصحف، كما أشارت لوجود عالقة ارتباطية موجبة ذات دللة إحصا ية بين 

م لمحصول عمى األ بار عن النت ابات معدل اعتماد الجميور البحريني عمى وسا ل اإلعال
 النيابية واتجاىاتيم نحو ىذه النت ابات.  

و مصت إلى تفوق مصادر المعمومات العربية  (08)( 2102ودراس   )عادل عبد الغبار،   -14
 -الجزيرة( يمييا اإلعالم ال اص المصري )قنوات  اصة -المتمثمة في القنوات اإل بارية )العربية

(، وكانت أىم CNNعربي،  BBCنترنت وأ يرا  المصادر األجنبية )صحف  اصة( واإل
المتغيرات المسثرة في ا تيارات الجميور المصري لمقنوات اإل بارية في الصور الذىنية المنطبعة 

 عنيا في مشاىدتيا، ومستوم األداء الميني في التغطية. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Aditi+Gupta%22
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إلى أن الف ا يات المصرية أشارت  والتي (19)( م2102ودراس  )جالام عطي  عبد ال قفود،   -15
مثمت أىم مصادر العينة عن ش ون النت ابات وبرامج األحزاب والقوم الم تمفة، تاله مواقع 
الصحف اللكترونية، وجاء الفيس بوك ومواقع التواصل الجتماعي في المرتبة ال امسة، وثبت 

غير المنتمين لكترونية  اصة لدم إلصحة الفرض عن مدم العتماد عمى مواقع الصحف ا
 سياسيا  لتيار أو قوي معينة عن أفراد عينة الدراسة المنتمين لفكر سياسي معين. 

أن شبكة التواصل التى توصمت إلى : (21) (مManago, Adriana M.) ،2102اس  در و   -16
الشبكات الجتماعية األ رم، وتعتبر  بينالجتماعي الفيس بوك تعد من أكثر الشبكات انتشارا  

أي ا  من أكبر الشبكات من حيث التحديثات الفورية لما بيا من معمومات وأ بار، وتتمتع بيىمية 
أن تكون كبيرة في حياة الشباب  اصة في تمبيتيا لالحتياجات النفسية ليم، عالوة عمى أنو يمكن 

 أداة لمدعم الجتماعي بين الشباب. 
والتي أشارت لرتفاع نسبة العتماد عمى  (01) (:م2100)أح د ةارو  رضوان، ودراس   -17

الحديثة كمصدر لممعمومات ال اصة بالنت ابات، حيث جاءت مواقع التشابك  التصال وسا ل
الجتماعي في مقدمة الوسا ل التي است دميا أفراد العينة لمتعرف عمى أحداث وفاعميات 

داقية صفحات مواقع التشابك الجتماعي لمنشطاء السياسيين النت ابات، وارتفاع نسب مص
 وحركات التغير الجتماعي والسياسي بالمجتمع المصري. 

الجديدة تسيم  والتي توصمت إلى أن وسا ل العالم (22)( م2100ودراس  )عريف رؤوف،   -18
اإلعالم البديل في ظل  في تعزيز الحوار السياسي في البالد، ولدييا القدرة لتكون بمثابة وسا ل

 غياب المصادر التقميدية لأل بار والمعمومات. 
حتمت الف ا يات المصرية ا التي كانت أىم نتا جيا أن :(22) (م2100دراس  ) ل  فمح،   -19

%، وأن ىناك عالقة 92.5 بنسبةليا وذلك  المصريالمرتبة األولى من حيث تف يالت الشباب 
 بين المستوم التعميمى ومعدل التعرض لوسا ل اإلعالم التقميدية. 

 تعمي  الباحث عمى الدراسات السابق : 
تبين لمباحث من  الل نتا ج الدراسات السابقة التنةافس بةين اعتمةاد الشةباب عمةى وسةا ل اإلعةالم  -

تيم الفةةيس بةةوك ثةةم تةةويتر واليوتيةةوب، مةةع الجديةةدة وتحديةةد ا مواقةةع التواصةةل الجتمةةاعي وفةةي مقةةدم
وسيمة التمفزيون، كما تبين ارتفاع العتماد عمى كال الوسيمتين في حالةة األحةداث السياسةية، وفةي 

 أوقات األزمات كالثورات. 
تبةةين أن لكةةل مةةن وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة إلةةى جانةةب وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة و اصةةة التمفزيةةون  -

 قدرة عمى إحداث تيثيرات معرفية ووجدانية ومنيا سموكية عمى األفراد و اصة الشباب.   
أكةةدت غالبيةةة الدراسةةات عمةةى وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة طرديةةة بةةين العتمةةاد عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم  -

 التيثيرات المعرفية، وبالتبعية التيثيرات السموكية. وارتفاع

http://www.epra.org.eg/
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ىتساؤالتىالدراسة:ى
 ما مستوم الىتمام بمتابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي عبر وسا ل اإلعالم؟ .1
مةةةا مةةةدم متابعةةةة عينةةةة الدراسةةةة لوسةةةا ل اإلعةةةالم التقميديةةةة والحديثةةةة فيمةةةا يتعمةةةق بق ةةةايا وأ بةةةار  .0

 المجتمع السعودي؟
التقميديةةةة والجديةةةدة التةةةي تعتمةةةد عمييةةةا عينةةةة الدراسةةةة بشةةةكل كبيةةةر فةةةي اسةةةتقاء نوعيةةةة  مةةةا الوسةةةا ل .3

 المعمومات والمتعمقة بالمجتمع السعودي؟
مةةا القالةةب اإلعالمةةي الةةذي تسةةتقي منةةو عينةةة الدراسةةة المعمومةةات عةةن أزمةةات المجتمةةع السةةعودي  .4

 سواء كانت وسيمة تقميدية أو جديدة؟ 
دي ووسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة عمةةى المجتمةةع السةةعودي وتشةةكيل صةةورتو مةةا تةةيثيرات اإلعةةالم التقميةة .5

 لديو؟ 
ىفروضىالدراسة:ىى

: ىناك عالقة ذات دللة إحصا ية بين معدل المتابعة لوسا ل اإلعالم البرض الرئيسل األول -
التقميدية والجديدة والعتماد عمى كل من وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة في استقاء المعمومات 

 عن أ بار األزمات السعودية السياسية.
: ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم البرض الرئيسل الثا ل -

 التقميدية والجديدة والمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة من الشباب السعودي. 
يرات العتماد عمى وسا ل : ىناك عالقة ارتباطية دالة إحصا ي ا بين تيثالبرض الرئيسل الثالث -

 اإلعالم التقميدية والجديدة مع ا والعتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة. 
 اإلشرا ات ال  هشي  لمدراس : 

ىنوعىالدراسةىومنهجها:ى
 لمظةةاىرة الم تمفةةة المتغيةةرات بةةين العالقةةات وتحميةةل وصةةف تسةةتيدف التةةيو  صةةفيةتعةةد ىةةذه الدراسةةة و     
لمتعةرف عمةى اعتمةاد الشةباب السةعودي عمةى وسةا ل اإلعةالم التقميديةة  دراسةةتيةدف ال حيةث الدراسة، محل

والجديةةدة فةةي متابعةةة أ بةةار األزمةةات السةةعودية السياسةةية وتيثيراتيةةا عمةةى تعزيةةز الةةوعي الةةوطني اإليجةةابي 
لةةةدييم، واعتمةةةدت الدراسةةةة عمةةةى مةةةنيج المسةةةا بالعينةةةة لمدراسةةةة الميدانيةةةة لصةةةعوبة حصةةةر مجتمةةةع الدراسةةةة 

 مال . الميدانية كا
 مجتمعىوصونةىالدراسةىوأداةىجمعىالبوانات:ى

 الدراسةة وتعتمةد عام ا، 18الميدانية في جميور الشباب السعودي لمن ىم فوق  الدراسة مجتمع يتمثل     
 لجمةع الستقصةاء صةحيفة بتصةميم الباحةث مفةردة، وقةام 022متاحة منيم بمة  حجميةا  عينة ا تيار عمى
ة من األس مة المفتوحة والمغمقة، عةالوة عمةى صةياغة مجموعةة مةن العبةارات منيم وتشمل مجموع بياناتال

التةةي تمثةةةل فةةةي تكامميةةا سةةةبيال  فةةةي التعةةرف عمةةةى تةةةيثيرات العتمةةاد عمةةةى نةةةوعي وسةةا ل اإلعةةةالم التقميديةةةة 



   www.epra.org.eg                                         www.jprr.epra.org.eg                مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السادس عشرالعدد  08 

والجديدة في تشكيل اتجاىةات الشةباب نحةو المجتمةع السةعودي وقةت األزمةات السياسةية التةي يمةر بيةا ممةا 
 في رفع الوعي الوطني لدييم بما يدعم استقرار المجتمع.  ميم اور ا يشكل د

 وةي ا يتعم  بخفائص عي   الدراس  ال يدا ي ، ةشا ت ال تائج ك ا يمل:
 

 أوً : خفائص عي   الدراس   ن الالباب السعودي ال وعي  والع ري : 
 (8جدول رقم )

 والعمرٌة ٌوضح خصائص عٌنة الدراسة من الشباب السعودي النوعٌة

 ال سب  التكرار البئات ال تغيرات
 67.5 135 ذكر النوع 

 30.5 65 أنثى 
 38 76 عاما . 00إلى أقل من  18من  الف ة العمرية 

 00.5 45 عاما   06إلى أقل من  00من 
 05.5 51 عاما . 32إلى أقل من  06من 
 14 08 عاما   35إلى أقل من  32من 

 211 اإلش الل
 

 يكالف الشدول الساب  عن خفائص عي   الدراس   ن الالباب السعودي الع ري  وال وعي  ك ا يمل:  
مفةةةردة فةةةي مقابةةةل  135% بواقةةةع 67.5ارتفعةةةت نسةةةبة مشةةةاركة الةةةذكور فةةةي الدراسةةةة الميدانيةةةة بةةةة  -

 مفردة.  65% لإلناث بواقع 30.5مشاركة نسبة 
ن تصةةدرىا الف ةةة  تنوعةةت الف ةةات العمريةةة لمشةةباب السةةعودي التةةي شةةاركت - فةةي الدراسةةة الميدانيةةة، وا 

ةةا( بنسةةبة  00ألقةةل مةةن  18العمريةةة )مةةن   32ألقةةل مةةن  06%، تةةاله الف ةةة العمريةةة )مةةن 38عام 
ةةا( بنسةةبة  ةةا( بنسةةبة  06ألقةةل مةةن  00%، ثةةم الف ةةة العمريةةة )مةةن 05.5عام  %، وأ يةةر ا 00.5عام 

 %. 14عام ا( بنسبة  35ألقل من  32الف ة العمرية )من 
 

 وبال سب  لخفائص عي   الدراس  ال يدا ي  ا قتفادي ، ةشا ت ال تائج ك ا يمل:
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 (8جدول رقم )

 ٌوضح خصائص عٌنة الدراسة من الشباب السعودي االقتصادٌة

 ال سب  التكرار البئات ال تغيرات

 الع ل
 24.2 019 يع ل 

 22 22   يع ل 
 02.2 22 طالب 

 السكن الذي تقيم ةيه

 01.2 20 ةيال
 28.2 77 القه ةل حل راقل

 20 22 القه ةل حل  توسط

 02 22 القه ةل حل العبل

 4 8 حشرة واحدة

 42.2 82 إيشار  وع ال سكن
 27.2 002 ت ميك

 42 91  عم عضوي  ال وادي
  001 22 

 السبر  لمخارج
 22.2 42 دائ اً 
 22.2 002 أحيا ا

  42 20 

 أغراض السبر
 028 ن=

 08.4 29 سياح 
 02.2 24 عالج
 22.8 22 ع ل

 22.8 22 زيارة أقارب
 8.2 02 دراس 

 02.7 21 البحث عن ع ل
 211 اإلش الل

 يوضح الشدول الساب  خفائص عي   الدراس   ن الالباب السعودي ا قتفادي  ك ا يمل:  
% ل تعمةل رغةم أنيةا 33% يعمموا في مقابةل نسةبة 54.5جاء ما يقرب من نصف عينة الدراسة  -

 % من العينة مازالت في مرحمة التدريس "طالب". 10.5في سن العمل، ونسبة 
% مةةن عينةةة الدراسةةة الشةةباب السةةعودي تسةةكن شةةقة فةةي حةةى راقةةي، تةةاله نسةةبة 38.5جةةاء نسةةبة  -

% مةةن العينةةة تسةةكن شةةقة فةةي حةةى 16وسةةط، ثةةم نسةةبة % مةةن العينةةة تسةةكن شةةقة فةةي حةةى مت31
 % تسكن حجرة واحدة. 4% من عينة الدراسة تسكن فيال، وأ ير ا نسبة 12.5شعبي، ثم نسبة 

% تةةسجر وحةةةدتيا 40.5% مةةن عينةةة الدراسةةة تمتمةةك مسةةكنيا فةةي مقابةةل نسةةبة 57.5جةةاء نسةةبة  -
 السكنية التي تقطنيا. 
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السةةعودي تمتمةةك ع ةةوية نةةادي ريا ةةي فةةي مقابةةل  % مةةن عينةةة الدراسةةة الشةةباب55جةةاء نسةةبة  -
 % ل تمتمك ع وية نادي. 45نسبة 

% مةن 00.5% من عينة الدراسة الشباب السعودي تسافر أحيان ا لم ارج ونسةبة 56.5جاء نسبة  -
% من عينةة الدراسةة ل تسةافر لم ةارج، وذلةك يعنةي 01عينة الدراسة تسافر دا م ا في مقابل نسبة 

العينةة تسةافر لم ةارج، أمةا عةن أغةراض السةفر لم ةارج، فتتنةوع مةا بةين السةفر % مةن 79أن نسةبة 
% لكةةةل مةةةن الغر ةةةين، تةةةاله السةةةفر لمسةةةياحة بنسةةةبة 00.8لمعمةةةل وكةةةذلك زيةةةارة األقةةةارب بنسةةةبة 

%، 10.7%، تةةةاله السةةةفر لمبحةةةث عةةةن العمةةةل بنسةةةبة 15.0%، ثةةةم السةةةفر لمعةةةالج بنسةةةبة 18.4
 %. 8.0وأ ير ا السفر لمدراسة بنسبة 

 ويستخرج  ن إشابات عي   الدراس   قياًسا عاً ا لم ستوى ا قتفادي ك ا يمل:  -

 
 يو ا المستوم القتصادي لعينة الدراسة الميدانية لمشباب السعودي -(1رسم بياني رقم )

يكشةةف الرسةةم البيةةاني السةةابق عةةن توسةةط المسةةتوم القتصةةادي لعينةةة الدراسةةة الشةةباب السةةعودي وذلةةك   
% 00% من عينة الدراسة تتمتع بمستوم اقتصادي مرتفع، وأ ير ا جاء نسبة 09%، تاله نسبة 49بنسبة 

 من العينة تتمتع بمستوم اقتصادي من فض.
 

ىاختباراتىالصدقىوالثبات:ى
قياس مدم استقاللية المعمومةات عةن أدوات القيةاس ذاتيةا أي  يقصد (Reliability) :الثبات اختبار: أوً  

  (04)مع توافر نفس الظروف والف ات والوحدات والعينة الزمنية والحصول عمى نفس النتا ج.
 يرغب الباحث الذي المفيوم قياس في المست دم المقياس صدق يعني (Validity) :الفد  اختبار: ًياثا 
 صةةةحيفةأداة  بعةةةرض الباحةةةث قةةةام الدراسةةةة فةةةي المسةةةت دم المقيةةةاس صةةةدق مةةةن ولمتحقةةةق (05)قياسةةةو، فةةةي

 .واإلعالم البحث مناىج في والمت صصين ال براء من مجموعة ىعم الستقصاء
 : إحفائياً  و عالشتها الحاسب إلل البيا ات إدخالتاسًعا: 

من الشباب  السعودي لمن  الميدانيةبعد أن قام الباحث بتوزيع استمارات الستقصاء عمى عينة الدراسة   
ةةا، تةةم  18ىةةم فةةوق   ،التةةي تةةم جمعيةةا وتكويةةد األسةة مة المفتوحةةة بالسةةتمارة مبيانةةاتل والتةةدقيق المراجعةةةعام 
جراء Spss برنامج عبر الحاسب في كبيانات إلد اليا جاىزة لتصبا  المعامالت اإلحصا ية.، وا 

29 

49 
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 مستوى اقتصادي مرتفع
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ىنتائجىالدراسة:ى
 الشز  األول:  تائج اإلشاب  عمى تساؤ ت الدراس  ال يدا ي : 

% عمى الىتمام بمتابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي عبر وسا ل اإلعالم 122أكدت نسبة  -1
بالشين  بشكل عام، وىي النتيجة التي تو ا أن ىذه النوعية من المعمومات وتحديد ا المتعمقة

السياسي ت عد من الش ون المعرفية التي ييتم بيا الشباب السعودي، وىو ما يتفق مع نتا ج 
، ودراسة )أحمد فاروق ر وان، (06)(م0214الدراسات السابقة مثل دراسة )أميرة سمير طو، 

 .  (07)(م0211
ر ال شت ع السعودي، أ ا عن  وعي  وسائل اإلعالم  ا بين التقميدي  والحديث  ل تابع  قضايا وأخبا

 ةكا ت ك ا يمل: 
 (8جدول رقم )

 نوعٌة الوسائل التقلٌدٌة والحدٌثة التً ٌتم متابعة أخبار وقضاٌا المجتمع السعودي
 

 الوسيم 
 اإلش الل  ادراً  أحيا اً  دائ اً 

 % ك % ك % ك % ك
 122 022 4.5 9 31 60 64.5 109 التمفزيون

 122 022 04.5 49 47.5 95 08 56 الراديو 

 122 022 07 54 31 60 40 84 الصحافة المقروءة 

 122 022 04.5 49 30.5 65 43 86 نترنت العامةإلمواقع ا

نترنت المت صصة إلمواقع ا
 -السياسية -)الصحفية
 اإل بارية( 

95 47.5 68 34 37 18.5 022 122 

 122 022 00 44 31.5 63 46.5 93 مواقع التواصل الجتماعي

( ارتفاع متابعة عينة الدراسة لما ينشر عن أ بار وق ايا 3يالحظ من الجدول السابق رقم )     
% نادر ا ما تيتم بما يبث 4.5% في مقابل نسبة 64.5المجتمع السعودي بالتمفزيون في المقدمة بنسبة 

مع السعودي عبر % من عينة الدراسة تيتم بمتابعة ما يبث عن المجت47.5عبر ىذه الوسيمة، وأن نسبة 
ا بمتابعة 46.5مواقع اإلنترنت المت صصة في الش ون السياسية والصحفية وكذلك نسبة  % تيتم دا م 

األ بار السعودية السياسية عبر مواقع التواصل الجتماعي، وكانت أقل متابعة عبر وسيمة الراديو بنسبة 
لمجتمع السعودي عبرىا بشكل غير % تتابع ما يذاع عن ا47.5% لمحريص دا م ا في مقابل نسبة 08

 منتظم. 
وبالتالي كشف التحميل الكمي عن أن اإلنترنت والتمفزيون حظيا بيعمى معدل متابعة منتظمة لمق ايا    

واألحداث التي تبث عن المجتمع السعودي عبرىما و اصة فيما يتعمق بالشين السياسي، وىي النتيجة 
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لسابقة من حيث ارتفاع معدل متابعة القنوات الف ا ية التمفزيونية التي تتفق مع ما توصمت لو الدراسات ا
ا، وعن ترتيب الوسا ل من  واإلنترنت ليس عمى صعيد الشباب السعودي فقط بل الشباب العربي أي  

 حيث العتماد، فيي كما يو حيا الرسم البياني التالي، مرتبة من األعمى وسط ا حسابي ا لألقل كما يمي: 

رسةةةةةةةةةةم   
يو ةا ترتيةب الشةباب السةعودي لمتابعةة أ بةار وق ةايا المجتمةع السةعودي عبةر وسةا ل  –( 2بياني رقم )

 اإلعالم التقميدية والجديدة 
 

ويست مص من إجابات عينة الدراسة السابقة مقياس ا عام ا لمستويات متابعة عينة الدراسة أل بار وق ايا 
 يمي:  المجتمع السعودي عبر كافة الوسا ل كما

 
مسةةتويات متابعةةة أ بةةار وق ةةايا المجتمةةع السةةعودي عبةةر وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة  -( 3رسةةم بيةةاني رقةةم )

 والجديدة مع ا
% مةةن عينةةة الدراسةةة تتسةةم بمسةةتويات المتابعةةة المتوسةةطة فةةي المقدمةةة لق ةةايا 49.5يت ةةا أن نسةةبة     

% 49الجديدة مع ةا، تةاله بفةارق بسةيط جةد ا نسةبة وأ بار المجتمع السعودي عبر وسا ل اإلعالم التقميدية و 
% مةن عينةة الدراسةة مةن 1.5من العينةة تتسةم بالمتابعةة المرتفعةة ليةذه النوعيةة مةن األ بةار، وأ يةر ا نسةبة 

، وبالتةالي الشباب السعودي تتابع بمستوم من فض أ بار وق ايا المجتمع السعودي عبر وسةا ل اإلعةالم
( درجةةة، 60.5متابعةةة عينةةة الدراسةةة أل بةةار وق ةةايا المجتمةةع السةةعودي بةةة )كةةان متوسةةط المقيةةاس العةةام ل

وعنةد المقارنةةة بةةين مةةدم المتابعةة لق ةةايا وأ بةةار المجتمعةةات الغربيةةة عبةر وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة مقارنةةة 
بوسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة، تبةةين وجةةود فةةرق بسةةيط بينيمةةا لصةةالا وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة، حيةةث ارتفةةاع 
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متابعة عينةة الدراسةة أل بةار وق ةايا المجتمةع السةعودي عبةر وسةا ل اإلعةالم التقميديةة بةوزن مةرجا قيمتةو 
( درجة مقارنة بالوزن المرجا لمتابعة أ بار وق ايا المجتمع السةعودي عبةر وسةا ل اإلعةالم الجديةدة 63)

 و لمدراسات السابقة المتعمقة ( درجة، وتتقارب النتا ج السابقة مع ما توصل لو الباحث من استعرا60بة )
بالعتمةةاد عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة والجديةةدة، بالتقةةارب فةةي مسةةتويات العتمةةاد عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم 
ن ا تمف األمر مع كبار السن حيةث العتمةاد عمةى وسةا ل  الجديدة إلى جانب وسا ل اإلعالم التقميدية، وا 

، and others  Dozier David م الجديةةدة، مثةةل دراسةةة )اإلعةةالم التقميديةةة أكثةةر مةةن وسةةا ل اإلعةةال
0229) (08) . 

 
 ا عت اد عمى الوسائل التقميدي  والشديدة  ستقا  ال عمو ات وال تعمق  بال شت ع السعودي:  -2

 (8جدول رقم )
 االعتماد على الوسائل التقلٌدٌة والجدٌدة الستقاء المعلومات والمتعلقة بالمجتمع السعودي

الوسااااااااائل 
 التل

 وسائل اإلعالم الشديدة وسائل اإلعالم التقميدي 
 إش الل  ادرا أحيا ا دائ ا إش الل  ادرا أحيا ا دائ ا

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةا فةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةاتي 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا 
المجتمةةةةةةةةةع 
 السعودي

143 71.5 46 03 11 5.5 022 122 82 42 85 40.5 35 17.5 022 122 

اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةةةةاتي 
عةةةن تةةةاري  
ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا 
المجتمةةةةةةةةةةةةةع 
السةةةةةةةةةعودي 
 السياسية

53 06.5 120 51 45 00.5 022 122 78 39 76 38 46 03 022 122 

اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

80 41 89 44.5 09 14.5 022 122 78 39 66 33 56 08 022 122 
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معمومةةةةةةةاتي 
فةةي متابعةةة 
أ بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار 
المجتمةةةةةةةةةةةةةع 
السةةةةةةةةةعودي 

 الحالية
 اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةةةةاتي 
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
السياسةةةةةةةةةةةةةةة 
الدا ميةةةةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةالمجتمع 
 السعودي

88 44 81 42.5 31 15.5 022 122 84 40 54 07 60 31 022 122 

اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةةةةاتي 
عةةةةةن نشةةةةةية 
وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 
السةةةةةةةةةعودية 
والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول 

 المجاورة

92 45 81 42.5 09 14.5 022 122 77 38.5 59 09.5 64 30 022 122 

اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةةةةاتي 
عن أزمات 
المجتمةةةةةةةةةةةةةع 
 السعودي

84 40 87 43.5 09 14.5 022 122 85 40.5 61 32.5 54 07 022 122 

 122 022 05.5 51 33.5 67 41 80 122 022 15.5 31 43.5 87 41 80اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
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عمييةةةةا فةةةةي 
جمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
معمومةةةةةةةاتي 
عن أزمات 
المجتمةةةةةةةةةةةةةع 
العربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل 

 عام.
اعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 
عمييةةةةا فةةةةي 
 حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل 
بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 
ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايا 
المجتمةةةةةةةةةةةةةع 
السةةةةةةةةةعودي 
فةةةةةةي حالةةةةةةة 
ت ةةةةةةةةةةةةةةارب 
المعمومةةةات 

 بشينيا

85 40.5 86 43 09 14.5 022 122 67 33.5 77 38.5 56 08 022 122 

اعتماد عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم ( عن المقارنة بين 4تكشف بيانات الجدول السابق رقم )    
بالمجتمع السعودي وىي الق ايا في استقاء نوعية محددة من المعمومات المتعمقة والجديدة التقميدية 

 السياسية، وذلك من  الل تحديد مدم اتفاقو أو معار تو مع ما يمي:
ق ةايا المجتمةع عةن  يمجمع معمومةاتارتفع اعتماد عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في  -

% مةةن العينةة إلةةى اعتمةةادىم عمةةى ىةةذه الوسةةا ل فةةي 71.5السةعودي السياسةةية، حيةةث أشةةار نسةةبة 
% مةن العينةة، فةي 03جمع معموماتيم في ىذا الجانب، يميو العتمةاد غيةر المنةتظم عمييةا بنسةبة 

حين ا تمف موقف العينة ب صوص العتماد عمى وسةا ل اإلعةالم الجديةدة فةي ىةذا الشةين حيةث 
تمةةاد غيةةر المنةةتظم، تةةاله العتمةةاد المرتفةةةع % مةةن عينةةة الدراسةةة مةةع ف ةةةة الع40.5جةةاء بنسةةبة 
 %.42عمييا بنسبة 

عن  يمفي جمع معموماتعينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقميدية وكذلك الجديدة د ااعتمتقارب  -
% من العينة إلى اعتمادىم غير 51السعودي السياسية، حيث أشار نسبة المجتمع ق ايا تاري  

تقميدية في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد المنتظم المنتظم عمى وسا ل اإلعالم ال
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% من قبل العينة، في حين ا تمف موقف العينة ب صوص العتماد عمى 06.5عمييا بنسبة 
% من عينة الدراسة مع ف ة 39وسا ل اإلعالم الجديدة في ىذا الجانب، حيث جاء نسبة 

 %. 38ظم عمييا بنسبة العتماد المنتظم، تاله العتماد غير المنت
في يم جمع معموماتعينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم  الجديدة والتقميدية في د اعتمتقارب ا -

% من العينة إلى اعتمادىم 44.5، حيث أشار نسبة الحالية السعوديمتابعة أ بار المجتمع 
الجانب، يميو العتماد غير المنتظم عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في جمع معموماتيم في ىذا 

% من قبل العينة، في حين ا تمف موقف العينة ب صوص العتماد 41المنتظم عمييا بنسبة 
% من عينة الدراسة مع ف ة 39عمى وسا ل اإلعالم الجديدة في ىذا الشين حيث جاء بنسبة 

 %.33العتماد المنتظم، تاله العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 
السياسية عن معموماتيم في جمع عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم الجديدة د اعتمارتفاع ا -

% من العينة إلى اعتمادىم عمى وسا ل 40الدا مية بالمجتمع السعودي، حيث أشار نسبة 
اإلعالم الجديدة في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 

%، في حين ا تمف موقف العينة ب صوص 31اد النادر بنسبة % من قبل العينة والعتم07
% من عينة الدراسة 44العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في ىذا الجانب، حيث جاء نسبة 

 %.42.5مع ف ة العتماد المنتظم، تاله العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 
عن نشية  يمفي جمع معموماتميدية والجديدة عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقد اعتمارتفاع ا -

% من العينة إلى 38.5السعودية والدول المجاورة، حيث أشار نسبة وتطور العالقة بين 
اعتمادىم عمى وسا ل اإلعالم الجديدة في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد غير 

%، في حين ا تمف 30نادر بنسبة % من قبل العينة ثم العتماد ال09.5المنتظم عمييا بنسبة 
موقف العينة ب صوص العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في ىذا الجانب، حيث جاء نسبة 

% من عينة الدراسة مع ف ة العتماد المنتظم، تاله العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 45
42.5.% 

عن أزمات  يمفي جمع معموماتوالجديدة  عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقميديةد اعتمارتفاع ا -
% من العينة إلى اعتمادىم عمى وسا ل اإلعالم 40.5السعودي، حيث أشار نسبة المجتمع 

% من 32.5الجديدة في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 
وسا ل اإلعالم التقميدية في قبل العينة، في حين ا تمف موقف العينة ب صوص العتماد عمى 

% من عينة الدراسة مع ف ة العتماد غير المنتظم عمييا، 43.5ىذا الجانب، حيث جاء نسبة 
 %.40تاله العتماد المنتظم عمييا بنسبة 

عن أزمات  يمفي جمع معموماتعينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة د اعتمارتفاع ا -
% من العينة إلى اعتمادىم غير المنتظم 43.5ل عام، حيث أشار نسبة العربي بشكالمجتمع 
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عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد المنتظم عمييا 
% من قبل العينة، في حين ا تمف موقف العينة ب صوص العتماد عمى وسا ل 41بنسبة 

% من عينة الدراسة مع ف ة العتماد 41يث جاء نسبة اإلعالم الجديدة في ىذا الجانب، ح
 %.33.5المنتظم عمييا، تاله العتماد غير المنتظم عمييا بنسبة 

في حسم الجدل بشين ق ايا المجتمع عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم التقميدية د اعتمارتفاع ا -
العينة إلى اعتمادىم % من 43، حيث أشار نسبة في حالة ت ارب المعمومات بشينيا السعودي

غير المنتظم عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في جمع معموماتيم في ىذا الشين، يميو العتماد 
% من قبل العينة، واتفق األمر ب صوص العتماد عمى وسا ل 40.5المنتظم عمييا بنسبة 

العتماد % من عينة الدراسة مع ف ة 38.5اإلعالم الجديدة في ىذا الجانب، حيث جاء نسبة 
 %.  33.5غير المنتظم عمييا، تاله العتماد المنتظم عمييا بنسبة 

وقام الباحث بتكوين مقياس عام لالعتماد يقارن ما بين اعتماد عينة الدراسة عمى وسا ل اإلعالم  -
الجديدة والتقميدية في الحصول عمى معمومات عن ق ايا المجتمع السعودي، وتبين ارتفاع 

( درجة ويرجع 64.8سعودي عمى وسا ل اإلعالم التقميدية بوزن مرجا قيمتو )اعتماد الشباب ال
ذلك لالعتماد الدا م في جمع المعمومات عن المجتمع السعودي وق اياه، في مقابل العتماد 

( درجة ويعزو ذلك لعدم انتظام )أحيان ا( 56.5عمى وسا ل اإلعالم الجديدة بوزن مرجا قيمتو )
 اإلعالم الجديدة في جمع ىذه المعمومات عن المجتمعات العربية.العتماد عمى وسا ل 

تعزو النتا ج السابقة ألن وسا ل اإلعالم التقميدية ليا أجندتيا التي تقدميا وفق ا لمسياسة التي   -
تتبعيا تمك الوسا ل كما أنيا في الكثير من األحيان تنقل الصورة الرسمية لمدولة في ش ونيا 

أكثر ثقة ومصداقية لدم عينة الدراسة في حين أن وسيمة اإلنترنت  اا مصدر  السياسية مما يجعمي
ا ول يوجد رقابة عميو، وتتنوع األفكار واأليدلوجيات والق ايا واأل بار المعرو ة  تعد عالم ا مفتوح 
عمييا، والتي يمكن مطالعتيا في أي وقت ومن أي مكان، وىو األمر الذي كان مجال انتقاد في 

نجي شعبان، دراسة )د بين اإلعالم الجديد غير ممتزم بي القيات  (09)( م0214عاء الغوابي، وا 
العمل اإلعالمي مثمو مثل اإلعالم التقميدي، ويو ا الرسم البياني التالي مستويات العتماد 

 الكمية عمى كال نوعي الوسا ل التقميدية والجديدة كما يمي: 
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رسةةم 
 العتماد الكمية عمى وسا ل اإلعالم الجديدة والتقميديةيو ا مستويات  -(4بياني رقم )

القالب اإلعال ل الذي تستقل   ه عي   الدراس  ال عمو ات عن أز ات ال شت ع السعودي سوا   -2
 كا ت وسيم  تقميدي  أو شديدة تتابع عميها: 

 (8جدول رقم )
 لمجتمع السعودي سواءالقالب اإلعالمً الذي تستقً منه عٌنة الدراسة المعلومات عن أزمات ا

 كانت وسٌلة تقلٌدٌة أو جدٌدة تتابع علٌها

عمى وسا ل اإلعالم التقميدية من الشباب السعودي اعتماد عينة الدراسة تبين من التحميل مقارنة بين      
متابعة القوالب اإلعالمية المف مة لدييم عمييما، وذلك من  الل ا تيار الوسا ل التي يتابع في والجديدة 

عمييا ىذه القوالب بما يعكس تف يالتو ألي وسيمة كانت تقميدية أم جديدة يتابع عبرىا أ بار وق ايا 
 المجتمع السعودي، وكانت النتا ج عمى النحو التالي: 

وارية أو الحديث المباشر أو برامج الكوميديا السا رة المف مة في كانت البرامج عامة  سواء الح -
متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسية وبالتالي ارتفاع تيثيرىم في تشكيل وعي الشباب 

% 68السعودي عن الشين السياسي لممجتمع السعودي، ومتابعتيم عبر التمفزيون وذلك بنسبة 

29 

39.5 

54.5 

58.5 

16.5 

2 

0 20 40 60 80 100 120

 اإلعالم الجدٌد

 اإلعالم التقلٌدي 
 االعتماد المرتفع

 االعتماد المتوسط

 االعتماد المنخفض

 اإلش الل ا  تر ت اإلذاع  الفحف التمبزيون القالب
 % ك % ك % ك % ك % ك

 011 211 2.2 02 7.2 02 08 22 28 022 برا ج حواري / حوار  كتوب

 011 211 8.2 07 24.2 29 - - 27 014 برا ج حديث  باالر

 011 211 27 24 02 22 - - 27 004 برا ج الكو يديا الساخرة

 الاااااااارات أخبااااااااار/ األخبااااااااار 
 ال كتوب 

72 28 49 24.2 20 22.2 24 02 211 011 

 011 211 20 42 22 44 20.2 42 22.2 70 إعال ات

 011 211 28 72 - - 22.2 27 28.2 27  ادة  في   كتوب 

 011 211 21 21 - - 08.2 27 21 21 أغا ل

 011 211 02.2 22 20 42 22 42 29.2 79  سابقات
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% لبرامج الكوميديا السا رة، 57% لبرامج الحديث المباشر، وبنسبة 57 لمبرامج الحوارية، وبنسبة
األنواع من البرامج عمى وسيمة الراديو أو عمى اإلنترنت، كما أشار نسبة  هوان فض متابعة ىذ

% من عينة الدراسة من الشباب السعودي لتف يميم قراءة الحوارات الصحفية في الصحافة 18
أن الكتابة لمتمفزيون تتميز بال تصار، واست دام لغة وا حة  المطبوعة، والجدير بالذكر

وىذا ما يجعل ىذه المعالجة  (32)وصريحة وتحديد الحقا ق الجوىرية في أقل وقت زمني، 
 التمفزيونية تتفوق بشكل كبير في جذب الجميور ليا وينافسيا اإلنترنت لتميزه بالتفاعمية.   

%، وكانت نسبة 38أما بالنسبة لمتابعة نشرات األ بار عبر وسيمة التمفزيون في المقدمة بنسبة  -
%، في حين جاء 10%، وكانت نسبة متابعتيا عبر اإلنترنت 05.5متابعتيا عبر الراديو بنسبة 

% من عينة الدراسة تحرص عمى متابعة وقراءة األ بار الصحفية المتعمقة بالشين 04.5نسبة 
اسي السعودي، وىو األمر الذي يبرز تف يل القنوات الف ا ية التمفزيونية في متابعة السي

 األحداث الجارية والق ايا اإل بارية. 
في القومية المتعمقة بتحفيز المجتمع السعودي لت اذ سموك محدد  عالناتأما بالنسبة لمتابعة اإل -

ن لم يقتصر حرص عينة الدراسة عمى متا بعة ىذا القالب عبر وسيمة محددة، صالا المجتمع، وا 
% 35.5بل تقسم اىتماميم بيذا القالب بين كافة الوسا ل عمى النحو التالي: )في المقدمة بنسبة 

% عبر الصحافة، وأ يرا  01.5% من الراديو، ثم بنسبة 00من عمى التمفزيون، تاله بنسبة 
 % من  الل اإلنترنت(. 01بنسبة 

عمى متابعة ما يكتب عن ق ايا المجتمع السعودي السياسية من  ارتفع اعتماد عينة الدراسة -
%، وىي 38تيا عبر اإلنترنت بنسبة ء% في مقابل قرا33.5 الل الصحافة المقروءة بنسبة 

حيث تيثير اإلعالم  (31)( م0210النتيجة التي تتقارب مع ما توصمت لو دراسة )نعيم فيصل، 
والمجالت، ف ال  عن تعبير عينة الدراسة عمى  الجديد عمى معدلت القراءة لمكتب والصحف

 %.   08.5متابعة األ بار المكتوبة نصي ا عبر شاشة التمفزيون بنسبة 
ومن حيث متابعة األغاني كقالب يقدم معمومات عن أسموب ونمط حياة المجتمع السعودي عامة  -

ومشاىدة الفيديو  غانينترنت في استماع األإلوالشين السياسي  اصة، يتم العتماد عمى مواقع ا
% ثم الراديو بنسبة 32%، تاله التمفزيون بنسبة 51.5كميب الغنا ي في المقدمة بنسبة 

18.5 .% 
معمومات عمى وفي المرتبة ال امسة جاءت المسابقات كقالب يتعرف من  اللو عينة الدراسة  -

ينة الدراسة بنسبة عن المجتمع السعودي ومنو تشكيل الوعي السياسي عنو، حيث ارتفع متابعة ع
التمفزيونية والمتعمقة بالشين السعودي والعربي، تاله متابعة ىذه المسابقات  مسابقات% لم39.5

 %16.5نترنت بنسبة إل%، وأ ير ا ا01%، ثم من  الل الراديو بنسبة 03بالصحافة بنسبة 
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تأثيرات ا عت اد عمى وسائل اإلعالم التقميدي ووسائل اإلعالم الشديدة ةل  تابع   ا يقدم عن  -4
 ال شت ع السعودي وتالكيل الوعل السياسل بخفوص قضاياه: 

كشةةف التحميةةل اإلحصةةا ي عةةن ارتفةةاع التةةيثيرات التةةي تحققةةت لمشةةباب السةةعودي نتيجةةة العتمةةاد عمةةى    
ةةا مةةا، وجةةاء نتيجةةة المقيةةاس وسةةا ل اإلعةةالم فةةي متابعتةةو أل  بةةار وق ةةايا المجتمةةع السةةعودي السياسةةي نوع 

العام لتيثيرات العتماد الذي أعده الباحث من إجابات عينة الدراسة عمى العبارات التي يت منيا الجةداول 
ير درجةةة، حيةةث ارتفةةاع تةةيث 57.3( المتعمقةةين بالتةةيثيرات المعرفيةةة والوجدانيةةة والسةةموكية بةةة 8-7-6أرقةةام )

اعتماد الشباب السعودي عمى الوسا ل التقميدية والجديدة مع ا في متابعة أ بار وق ايا المجتمةع السةعودي 
السياسةةي نوعةةا  مةةا، ويرجةةع ارتفةةاع قيمةةة ىةةذا المقيةةاس الكمةةي لرتفةةاع تةةيثير اعتمةةاد الشةةباب السةةعودي عمةةى 

السعودي عمى وسا ل اإلعالم الجديدة ( درجة عن تيثير اعتماد الشباب 61.0وسا ل اإلعالم التقميدية بة )
( درجةةة، ويو ةةا الرسةةم البيةةاني التةةالي مسةةتويات التةةيثير الكمةةي وكةةذلك تةةيثيرات العتمةةاد عمةةى 53.3بةةة )

 وسا ل اإلعالم الجديدة والتقميدية.   

 
 يو ةا مسةتويات تةيثيرات وسةا ل اإلعةالم الجديةدة والتقميديةة عمةى الشةباب السةعودي -(5رسم بيةاني رقةم )

 في متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسية 
     

وعةةن تةةيثيرات العتمةةاد عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم مةةا بةةين المعرفيةةة والوجدانيةةة والسةةموكية فةةي إطةةار مقةةارن بةةين 
 وسا ل اإلعالم الجديدة والتقميدية، فكانت النتا ج كما يمي: 

 
قضايا  تيش   تابع   ا يقدم بها عن والشديدة التأثيرات ال عرةي  لوسائل اإلعالم التقميدي  أوً : 

 : ال شت ع السعودي السياسل وتالكيل وعيه السياسل
 
 
 

 تأثٌر اإلعالم التقلٌدي تأثٌر اإلعالم الجدٌد تأثٌر كلً
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 (8جدول رقم )
المجتمع السعودي تأثٌرات االعتماد على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة والجدٌدة المعرفٌة فً إطار متابعة عٌنة الدراسة لما ٌقدم عن 

 وتشكٌل الوعً السٌاسً

 الااااااعااااااااباااااااااااااارات
 وسائل اإلعالم الحديث  وسائل اإلعالم التقميدي 

 إش الل  عارض  حايد  واة  إش الل  عارض  حايد  واة 
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

عمةةةةةةةةةى تزويةةةةةةةةةدي  قةةةةةةةةادرة
بالمعرفةةةةةةةة عةةةةةةةن الحيةةةةةةةاة 
السياسةةةةةةةةةةةةةةية لممجتمةةةةةةةةةةةةةةع 

 السعودي

888 80 88 88.8 88 8.8 888 888 88 88.8 88 80 88 88.8 888 888 

ى اثراء التعةةةةةةةةةةةرف عمةةةةةةةةةةة
الم تمفةةةةةةةةةةةة ب صةةةةةةةةةةةوص 
بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض األزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
السياسةةةةةية التةةةةةي أتابعيةةةةةا 
 عن المجتمع السعودي

88 88 88 88 88 88 888 888 88 88 80 88 88 88 888 888 

لمعرفةةةة مةةةا  تعةةةد مصةةةدرا
يتعمةةةق بي بةةةار المجتمةةةع 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةعودي لشةةةةةةةةةةةةةةةةةمول 

 جوانب التغطية

88 88 88 80 88 88 888 888 88 88.8 88 80 88 80.8 888 888 

التثقيةةةف السياسةةةي الةةةذي 
يسةةةةةةةاعدني فةةةةةةةي الحكةةةةةةةم 
السةةةةةةةميم فةةةةةةةي األو ةةةةةةةاع 
السياسةةةةةةةةةةةةةةةية الدا ميةةةةةةةةةةةةةةةة 

 بالمجتمع السعودي

08 88 88 88.8 88 88.8 888 888 88 88 80 88 88 88 888 888 

معمومةةةةةةةةةةةات اكتسةةةةةةةةةةةاب ال
التةةةةةي مكنتةةةةةي مةةةةةن فيةةةةةم 
العوامةةةةةةةةل المةةةةةةةةسثرة فةةةةةةةةي 
فعاليةةةة الحيةةةاة السياسةةةية 

 بالمجتمع السعودي

88 88.8 08 88.8 88 88 888 888 88 88 88 88.8 88 88.8 888 888 

بةةةةةةةةةةرة التةةةةةةةةةةي امتمةةةةةةةةةةك ال 
تمكني من الحكم السةميم 
فةةةةةةةي أزمةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةع 

 السعودي السياسية

88 88.8 08 88.8 80 88 888 888 88 88 08 88 88 80 888 888 

ص الباحةةةث مةةةن إجابةةةات عينةةةة الدراسةةةة عمةةةى العبةةةارات السةةةابقة التةةةي تقةةةيس التةةةيثيرات المعرفيةةةة اسةةةت م    
لعتمةةةاد الشةةةباب السةةةعودي عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم الجديةةةدة والتقميديةةةة ب صةةةوص أ بةةةار وق ةةةايا المجتمةةةع 
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ةةا، وتبةةةين ارتفةةةاع تةةيثيرات اعتمةةةاد وسةةةا ل اإلعةةالم التقميديةةةة المع ةةةا عام  رفيةةةة عمةةةى السةةعودي السياسةةةي مقياس 
( فةةي مقابةةل تةةيثيرات العتمةةاد المعرفيةةة عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة بةةة 63.8الشةةباب السةةعودي بدرجةةة )

( درجةةة، وكةةةان نتيجةةة مقيةةةاس التةةيثيرات العةةةام المعرفةةي لوسةةةا ل اإلعةةالم التقميديةةةة والجديةةدة مع ةةةا بةةةة 53.9)
 ( درجة.  58.8)

 ويوضح الرسم البيا ل التالل  ستويات تأثيرات اإلعالم الشديد والتقميدي  عرةيًا عمى الالباب: 

 
يو ةةا مسةةتويات تةةيثيرات وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة والتقميديةةة المعرفيةةة عمةةى الشةةباب  -(6رسةةم بيةةاني رقةةم )

 السعودي في متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسية  
% من 44يت ا ارتفاع التيثيرات المعرفية لالعتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية بشكل كبير بنسبة      

العينة، وكان أعمى تيثير لوسا ل اإلعالم التقميدية عمى الشباب ىو تزويده بالمعرفة السياسية عن المجتمع 
عمييةةا مةةن قبةةل وسةةا ل اإلعةةالم  % بشةةكل دا ةةم فةةي حةةين كانةةت نسةةبة الموافقةةة الدا مةةة68السةةعودي بنسةةبة 

%، تاله التيكيد عمى أنيا تعد مصدر ا لمعرفة ما يتعمق بي بار المجتمةع السةعودي لشةمول 35.5الجديدة بة 
جوانب التغطية، وكانت نسب الموافقة الدا مة عمى كال العبارة لتحققيا من متابعة وسا ل اإلعالم التقميدي 

 % عمى التوالي.  33.5% و45بة 
قاا  بااين خفااائص عي اا  الدراساا  وتحقاا  التااأثيرات ال عرةياا   اان ا عت اااد عمااى وسااائل اإلعااالم العال

 الشديدة والتقميدي : 
تبةةين باسةةت دام تحميةةل التبةةاين أحةةادم التجةةاه عةةدم وجةةود فةةروق ذات دللةةة معنويةةة بةةين المرحمةةة  -

جة العتماد عمى وسةا ل العمرية لعينة الدراسة من الشباب السعودي وتحقق التيثيرات المعرفية نتي
(، كمةةا تبةةين عةةدم وجةةود فةةروق ذات دللةةةة 2.158اإلعةةالم الجديةةدة وذلةةك عنةةد مسةةتوم معنويةةةة )

معنوية بين المرحمة العمرية لعينة الدراسة مةن الشةباب السةعودي وتحقةق التةيثيرات المعرفيةة نتيجةة 
 (. 2.523العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية، وذلك عند مستوم معنوية )

تبةةين باسةةت دام تحميةةل التبةةاين أحةةادم التجةةاه عةةدم وجةةود فةةروق ذات دللةةة معنويةةة بةةين المسةةتوم  -
القتصةةادي لعينةةة الدراسةةة مةةن الشةةباب السةةعودي وتحقةةق التةةيثيرات المعرفيةةة نتيجةةة العتمةةاد عمةةى 

ى ذات (، في حين تبين بالعتمةاد عمة2.096وسا ل اإلعالم التقميدية وذلك عند مستوم معنوية )
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ال تبةةةار وجةةةود فةةةروق ذات دللةةةة معنويةةةة بةةةين المسةةةتوم القتصةةةادي لعينةةةة الدراسةةةة مةةةن الشةةةباب 
السةةةعودي وتحقةةةق التةةةيثيرات المعرفيةةةة نتيجةةةة العتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم الجديةةةدة، وذلةةةك عنةةةد 

 (. 0.218( وكانت قيمة )ف( )2.228مستوم معنوية )
قضااايا  تيشاا   تابعاا   ااا يقاادم بهااا عاان والشدياادة عااالم التقميدياا  لوسااائل اإل الوشدا ياا التااأثيرات ثا ًيااا: 

 :ال شت ع السعودي السياسل وتالكيل وعيه السياسل
 (8جدول رقم )

تأثٌرات االعتماد على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة والجدٌدة الوجدانٌة فً إطار متابعة عٌنة الدراسة لما ٌقدم عن المجتمع السعودي 
 وتشكٌل الوعً السٌاسً

 الااااااعااااااااباااااااااااااارات
 وسائل اإلعالم الحديث  وسائل اإلعالم التقميدي 

 إش الل  عارض  حايد  واة  إش الل  عارض  حايد  واة 
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

ال ةوف مةةن عةدم الةةوعي 
السياسةةةي لةةةدم المجتمةةةع 
السعودي مما يسثر عمى 

 الوعي الوطني  

88 88.8 08 88.8 80 88 888 888 88 88.8 08 88.8 88 88 888 888 

سةةةةةعادة لوجةةةةةود تعةةةةةاون ال
عربةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةعودي فةةةةةةةةةي 
بعض الق ايا السياسةية 

 اليامة 

88 88 888 88 88 88 888 888 08 88 88 88 88 88 888 888 

 مإثةةةةةةةةةةةارة ال ةةةةةةةةةةةوف لةةةةةةةةةةةد
المجتمةةةع السةةةةعودي مةةةةن 
التةةةةةةد ل ال ةةةةةةارجي فةةةةةةي 
 بعض أزماتو السياسية

08 88.8 08 88.8 80 88 888 888 80 88 88 88.8 88 88.8 888 888 

عر بالتباعةةةةد الفكةةةةري أشةةةة
السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 والمحيطين
88 88 88 88.8 88 88.8 888 888 88 88 08 88.8 88 88.8 888 888 

 ةةةةةةةةةل التعامةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع أف
السياسةةةةةةةةةةةةةةةةيين العةةةةةةةةةةةةةةةةرب 
والغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس 

 السعوديين 

88 88.8 08 88.8 88 88 888 888 88 88.8 88 88 88 88.8 888 888 

رغبةةةةةةةة فةةةةةةةي أن أكةةةةةةةون ال
ش صةةةةةةةةةةةةةةةةةية مرموقةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
سياسةةةةةي ا عمةةةةةى المسةةةةةتوم 

 العالمي 

08 88 08 88 88 88 888 888 88 80 88 88 88 88 888 888 
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اسةةت مص الباحةةث مةةن إجابةةات عينةةة الدراسةةة عمةةى العبةةارات السةةابقة التةةي تقةةيس التةةيثيرات الوجدانيةةة     
لعتمةةةاد الشةةةباب السةةةعودي عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم الجديةةةدة والتقميديةةةة ب صةةةوص أ بةةةار وق ةةةايا المجتمةةةع 

ةةا، وتبةةين ارتفةةاع تةةيثيرات اعتمةةاد وسةةا ل اإلعةةالم التقمي ديةةة الوجدانيةةة عمةةى السةةعودي السياسةةي مقياس ةةا عام 
( درجةةة، 50.9( فةةي تةةيثيرات العتمةةاد الوجدانيةةة عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة بةةة )59.7الشةةباب بدرجةةة )

 ( درجة.    56.3وكان نتيجة مقياس التيثيرات العام الوجداني لوسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة مع ا بة )
 عالم الشديد والتقميدي وشدا يًا عمى الالباب: ويوضح الرسم البيا ل التالل  ستويات تأثيرات اإل

 
يو ةا مسةتويات تةيثيرات وسةا ل اإلعةالم الجديةدة والتقميديةة الوجدانيةة عمةى الشةباب  -(7رسم بيةاني رقةم )

 السعودي في متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسية  
يت ا من الرسم البياني ارتفاع التيثيرات الوجدانية لعتماد الشباب السعودي عمى وسا ل اإلعالم      

% من 09.5% من العينة نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية، وبنسبة 37التقميدية بنسبة 
سة من الشباب السعودي العينة نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة، في حين حصدت عينة الدرا

% نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في مقابل 57نسبة أعمى من حيث التيثيرات المتوسطة بة 
 % من الشباب وتيثرىم بشكل متوسط نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة. 51نسبة 
العالق  بين خفاائص عي ا  الدراسا  وتحقا  التاأثيرات الوشدا يا   ان ا عت ااد عماى وساائل اإلعاالم    

 الشديدة والتقميدي : 
تبين باست دام تحميل التباين أحةادم التجةاه وجةود فةروق ذات دللةة معنويةة بةين المرحمةة العمريةة  -

ة نتيجةةةة العتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل لعينةةةة الدراسةةةة مةةةن الشةةةباب السةةةعودي وتحقةةةق التةةةيثيرات الوجدانيةةة
(، فةةةي حةةةين 3.459( وكانةةةت قيمةةةة )ف( )2.217اإلعةةةالم الجديةةةدة وذلةةةك عنةةةد مسةةةتوم معنويةةةة )

تبين عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين المرحمة العمرية لعينة الدراسة من الشباب السةعودي 
يديةةةة، وذلةةةك عنةةةد مسةةةتوم وتحقةةةق التةةةيثيرات الوجدانيةةةة نتيجةةةة العتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم التقم

 (. 2.006معنوية )
تبةةين باسةةت دام تحميةةل التبةةاين أحةةادم التجةةاه عةةدم وجةةود فةةروق ذات دللةةة معنويةةة بةةين المسةةتوم  -

القتصةادي لعينةة الدراسةة مةن الشةباب السةةعودي وتحقةق التةيثيرات الوجدانيةة نتيجةة العتمةاد عمةةى 
( فةي حةين تبةين بالعتمةاد عمةى ذات 2.260)وسا ل اإلعالم التقميدية وذلك عند مسةتوم معنويةة 
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 اإلعالم الجدٌد  اإلعالم التقلٌدي

 تأثٌر وجدانً منخفض

 تأثٌر وجدانً متوسط

   تأثٌر وجدانً مرتفع

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


  األزمات وسائل اإلعالم السٌاسً التً ٌعتمد علٌها الشباب السعودي أثناءسلمان فٌحان فٌصل بن لبده: د/  888 

ال تبةةةار وجةةةود فةةةروق ذات دللةةةة معنويةةةة بةةةين المسةةةتوم القتصةةةادي لعينةةةة الدراسةةةة مةةةن الشةةةباب 
السةةعودي وتحقةةق التةةيثيرات الوجدانيةةة نتيجةةة العتمةةاد عمةةى وسةةا ل اإلعةةالم الجديةةدة، وذلةةك عنةةد 

 (. 2.108مستوم معنوية )
 

قضااايا  تيشاا   تابعاا   ااا يقاادم بهااا عاان والشدياادة لوسااائل اإلعااالم التقميدياا   السااموكي التااأثيرات ثالثًااا: 
 :ال شت ع السعودي السياسل وتالكيل وعيه السياسل

 (0جدول رقم )
تأثٌرات االعتماد على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة والجدٌدة السلوكٌة فً إطار متابعة عٌنة الدراسة لما ٌقدم عن المجتمع السعودي 

 السٌاسً وتشكٌل وعٌه

 الااااااعااااااااباااااااااااااارات
 وسائل اإلعالم الحديث  وسائل اإلعالم التقميدي 

 إش الل  عارض  حايد  واة  إش الل  عارض  حايد  واة 
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

التثقيةةةةةةةةةةةةةف تحقيةةةةةةةةةةةةةق 
السياسةةةي لممحيطةةةين 
بةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةن األسةةةةةةةةةةرة 

 واألصدقاء

22 20.2 92 47.2 42 20 211 011 22 20.2 70 22.2 22 22 211 011 

تغيير بعض األفكار 
السياسةةةةية المغموطةةةةة 
لةةةةدي نحةةةةو المجتمةةةةع 

 السعودي

72 22 82 40.2 42 22.2 211 011 27 22.2 79 29.2 24 27 211 011 

التمسةةةةةةةك والمطالبةةةةةةةة 
كاممةةةةةةةةةةةةةةةة بحقةةةةةةةةةةةةةةوقي 

كمةةةةةةواطن بةةةةةةالمجتمع 
 السعودي

82 42.2 82 40 22 02.2 211 011 72 22 24 22 24 22 211 011 

النقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاش مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
األصةةةةةةةدقاء واألسةةةةةةةرة 
حةةةول طبيعةةةة الحيةةةاة 
السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةية فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
 المجتمع السعودي 

82 40 81 41 28 09 211 011 27 22.2 91 42 42 20.2 211 011 

تغييةةةةةةةةةةةر اتجاىةةةةةةةةةةةاتي 
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمبية نحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
المجتمةةةةةةع السةةةةةةعودي 

 سياسيا 

80 41.2 94 47 22 02.2 211 011 29 24.2 82 40.2 48 24 211 011 
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اسةةت مص الباحةةةث مةةةن إجابةةات عينةةةة الدراسةةةة عمةةى العبةةةارات السةةةابقة التةةي تقةةةيس التةةةيثيرات السةةةموكية     
لعتمةةةاد الشةةةباب السةةةعودي عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم الجديةةةدة والتقميديةةةة ب صةةةوص أ بةةةار وق ةةةايا المجتمةةةع 

ةةا، وتبةةين ارتفةةاع تةةيثيرات اعتمةةاد وسةةا ل اإلعةةالم التقم ية عمةةى يديةةة السةةموكالسةةعودي السياسةةي مقياس ةةا عام 
( درجةة، 53.0ل تيثيرات العتماد السموكية عمى وسا ل اإلعالم الجديةدة بةة )( في مقاب62الشباب بدرجة )

( درجةةة، 56.6وكةةان نتيجةةة مقيةةاس التةةيثيرات العةةام السةةموكي لوسةةا ل اإلعةةالم التقميديةةة والجديةةدة مع ةةا بةةة )
 الم الشديد والتقميدي سموكًيا عمى الالباب: ويوضح الرسم البيا ل التالل  ستويات تأثيرات اإلع

 
يو ةةا مسةتويات تةةيثيرات وسةةا ل اإلعةةالم الجديةدة والتقميديةةة السةةموكية عمةةى الشةةباب  -(8رسةم بيةةاني رقةةم )

 السعودي في متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسية  
يت ا من الرسم البياني ارتفاع التيثيرات السموكية لوسا ل اإلعالم التقميدية عمى الشباب السعودي    

% من العينة ارتفع تيثرىا السموكي نتيجة العتماد 00.5% في مقابل نسبة 09نحو ق اياه السياسية بة 
ي نسبة أعمى من حيث عمى وسا ل اإلعالم الجديدة، في حين حصدت عينة الدراسة من الشباب السعود

% من 62% نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في مقابل نسبة 66التيثيرات المتوسطة بة 
 الشباب وتيثرىم بشكل متوسط نتيجة العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة. 

ئل اإلعاالم العالق  باين خفاائص عي ا  الدراسا  وتحقا  التاأثيرات الساموكي   ان ا عت ااد عماى وساا   
 الشديدة والتقميدي : 

تبين باست دام تحميل التباين أحةادم التجةاه وجةود فةروق ذات دللةة معنويةة بةين المرحمةة العمريةة  -
لعينةةةة الدراسةةةة مةةةن الشةةةباب السةةةعودي وتحقةةةق التةةةيثيرات السةةةموكية نتيجةةةة العتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل 

(، فةةةي حةةةين 3.471يمةةةة )ف( )( وكانةةةت ق2.217اإلعةةةالم الجديةةةدة وذلةةةك عنةةةد مسةةةتوم معنويةةةة )
تبين عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين المرحمة العمرية لعينة الدراسة من الشباب السةعودي 
وتحقةةةق التةةةيثيرات السةةةموكية نتيجةةةة العتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل اإلعةةةالم التقميديةةةة، وذلةةةك عنةةةد مسةةةتوم 

 (. 2.195معنوية )
جةةةةود فةةةةروق ذات دللةةةةة معنويةةةةة بةةةةين المسةةةةتوم تبةةةةين باسةةةةت دام تحميةةةةل التبةةةةاين أحةةةةادم التجةةةةاه و  -

القتصةةادي لعينةةة الدراسةةة مةةن الشةةباب السةةعودي وتحقةةق التةةيثيرات السةةموكية نتيجةةة العتمةةاد عمةةى 
(، فةي 1.857( وكانةت قيمةة )ف( )2.218وسا ل اإلعةالم التقميةدي وذلةك عنةد مسةتوم معنويةة )

ت دللةةةة معنويةةةة بةةةين المسةةةتوم حةةةين تبةةةين بالعتمةةةاد عمةةةى ذات ال تبةةةار عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذا

29 22.5 

66 60 

5 17.5 
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القتصةةادي لعينةةة الدراسةةة مةةن الشةةباب السةةعودي وتحقةةق التةةيثيرات السةةموكية نتيجةةة العتمةةاد عمةةى 
 (. 2.414وسا ل اإلعالم الجديدة، وذلك عند مستوم معنوية )
 الشز  الثا ل:  تائج التحق   ن ةروض الدراس  ال يدا ي : 

ذات دللة إحصا ية بين معدل المتابعة لوسا ل اإلعالم : ىناك عالقة البرض الرئيسل األول -
التقميدية والجديدة والعتماد عمى كل من وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة في استقاء المعمومات 

 عن أ بار األزمات السعودية السياسية.
 تالي:الذي يو حو الجدول ال معامل ارتباط بيرسون است دم الباحثول تبار مدم صحة الفرض 

 
 (8جدول رقم )

معامل ارتباط بٌرسون لداللة العالقة االرتباطٌة بٌن معدل المتابعة لوسائل اإلعالم التقلٌدٌة والجدٌدة واالعتماد علٌهما فً جمع 
 المعلومات

  عدل ال تابع  
  ستوى ال ع وي  قي   بيرسون

 1.111 1.207 وسائل اإلعالم التقميدي 
 1.110 1.078 وسائل اإلعالم الشديدة 

 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 
دللة إحصا ية بين معدل المتابعة لوسا ل اإلعالم التقميدية والعتماد عمييا في وجود عالقة ذات  -

( 2.222وذلك عند مستوم معنوية ) ،استقاء المعمومات عن ق ايا المجتمع السعودي السياسي
دللة إحصا ية بين معدل ذات (، كما توجد عالقة 2.317وتكون قيمة معامل الرتباط بيرسون )

المتابعة لوسا ل اإلعالم الجديدة والعتماد عمييا في استقاء المعمومات عن ق ايا المجتمع 
ة معامل الرتباط بيرسون ( وتكون قيم2.221وذلك عند مستوم معنوية ) ،السعودي السياسي

(، عمما  بين نوع العالقة طردية بين ارتفاع متابعة وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة 2.178)
والعتماد عمييما في متابعة أ بار وق ايا المجتمع السعودي السياسي، وىو ما يثبت صحة 

يمة معينة نتيجة إلشباعيا نظرية العتماد عمى وسا ل اإلعالم، بينو يزيد العتماد عمى نمط وس
 احتياجات الجميور وىنا نجحت كمتا الوسيمتين في إشباع الحتياجات المعرفية. 

: ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم البرض الرئيسل الثا ل -
 التقميدية والجديدة والمتغيرات الديموجرافية لعينة الدراسة من الشباب السعودي. 

 وينبثق من ىذا الفرض الر يسي الثاني مجموعة من الفروض الفرعية عمى النحو التالي: 
ىناك فروق ذات دللة معنوية بين  البرض البرعل األول ال تبرع  ن البرض الرئيسل الرابع:  -

العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة ونوع عينة الدراسة من الشباب السعودي، 
 ( وكانت النتا ج كما يمي:Tحة ىذا الفرض است دم الباحث ا تبار )ل تبار صو 
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 (88جدول رقم )
 اختبار )ت( لمستوى متابعة عٌنة الدراسة لوسائل اإلعالم الجدٌدة والتقلٌدٌة مع نوع العٌنة

 النوع
 (65أنثي )ن= (135ذكر )ن=

قيمة 
 )ت(

مستوم 
المتوسط  المعنوية

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 2.704 2.105 17.36 65.296 17.95 64.60 وسا ل اإلعالم التقميدية
 2.275 3.195 07.26 58.65 03.33 55.40 وسا ل اإلعالم الجديدة

 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 
وسا ل اإلعالم التقميدية ونوع العتماد عمى تبين من التحميل عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين   

( كما ل توجد فروق ذات دللة 2.704وذلك عند مستوم معنوية ) عينة الدراسة من الشباب السعودي
وذلك عند  العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة ونوع عينة الدراسة من الشباب السعوديمعنوية بين 

 (. 2.275مستوم معنوية )
ىناك فروق ذات دللة معنوية بين رع  ن البرض الرئيسل الرابع: البرض البرعل الثا ل ال تب -

العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة والمرحمة العمرية لعينة الدراسة من الشباب 
 السعودي. 

ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى البرض البرعل األول  ن البرض البرعل الثا ل:  -أ
 وسا ل اإلعالم التقميدية والمرحمة العمرية لعينة الدراسة من الشباب السعودي: 

 ( وكانت النتا ج كما يمي:One Way Anovaل تبار صحة ىذا الفرض است دم الباحث ا تبار )و 
 (88جدول رقم )

 على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة والمرحلة العمرٌة لعٌنة الدراسة من الشباب السعودياختبار)ف( لمعنوٌة الفروق بٌن االعتماد 

 ستوى  قي   ف  توسط ال ربعات درشات الحري   ش وع ال ربعات تحميل التباين
 ال ع وي 

 0.000 6.311 1835.584 3 5506.752 بين ال ش وعات
 290.853 196 57007.115 داخل ال ش وعات

  199 62513.867 الكملال ش وع 
 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 

توجد فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والمرحمة العمرية لعينة   
( ودرجات حرية 6.311( وقيمة )ف( )2.222الدراسة من الشباب السعودي وذلك عند مستوم معنوية )

رع من الفرض (، وبناء  عمى ما سبق يتم قبول صحة الفرض الفرعي األول من الفرض األول المتف199)
 الفرعي الثاني لمفرض الر يسي الثاني.    
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ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى البرض البرعل الثا ل  ن البرض البرعل الثا ل:  -ب
  وسا ل اإلعالم الجديدة والمرحمة العمرية لعينة الدراسة من الشباب السعودي:

 ( وكانت النتا ج كما يمي:One Way Anovaتبار )ل تبار صحة ىذا الفرض است دم الباحث ا و 
 

 (88جدول رقم )
 اختبار)ف( لمعنوٌة الفروق بٌن االعتماد على وسائل اإلعالم الجدٌدة والمرحلة العمرٌة لعٌنة الدراسة من الشباب السعودي

 ستوى  قي   ف  توسط ال ربعات درشات الحري   ش وع ال ربعات تحميل التباين
 ال ع وي 

 0.030 3.054 1790.389 3 5371.168 ال ش وعاتبين 
 586.187 196 114892.699 داخل ال ش وعات
  199 120263.867 ال ش وع الكمل

 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 
توجد فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة والمرحمة العمرية لعينة الدراسة   

(، 199( ودرجات حرية )3.254( وقيمة )ف( )2.232من الشباب السعودي وذلك عند مستوم معنوية )
ي المتفرع من الفرض وبناء  عمى ما سبق يتم قبول صحة الفرض الفرعي الثاني من الفرض الفرعي الثان

 الر يسي الثاني.    
ويستخمص   ا سب ، قبول فح  البرض البرعل الثا ل كميً  حيث ثبت وشود ةرو  ذات د ل      

  ع وي  بين وسائل اإلعالم التقميدي  والشديدة وال رحم  الع ري  لعي   الدراس   ن الالباب السعودي. 
ىناك فروق ذات دللة معنوية بين لرئيسل الثا ل: البرض البرعل الثالث ال تبرع  ن البرض ا -

العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة والمستوم القتصادي لعينة الدراسة من الشباب 
 السعودي.

ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى البرض البرعل األول  ن البرض البرعل الثالث:  -أ
 ة والمستوم القتصادي لعينة الدراسة من الشباب السعودي: وسا ل اإلعالم التقميدي

 ( وكانت النتا ج كما يمي:One Way Anovaل تبار صحة ىذا الفرض است دم الباحث ا تبار )و 
 (88جدول رقم )

 الشباب السعودياختبار)ف( لمعنوٌة الفروق بٌن االعتماد على وسائل اإلعالم التقلٌدٌة والمستوى االقتصادي لعٌنة الدراسة من 
 

 ستوى  قي   ف  توسط ال ربعات درشات الحري   ش وع ال ربعات تحميل التباين
 ال ع وي 

 0.121 1.413 426.286 20 8525.711 بين ال ش وعات
 301.610 179 53988.156 داخل ال ش وعات
 199 62513.867 ال ش وع الكمل

 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 



   www.epra.org.eg                                         www.jprr.epra.org.eg                مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – السادس عشرالعدد  888 

تبين عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والمستوم    
( وقيمة )ف( 2.101القتصادي لعينة الدراسة من الشباب السعودي وذلك عند مستوم معنوية )

(، وبناء  عمى ما سبق يتم رفض الفرض الفرعي األول المتفرع من 199( ودرجات حرية )1.413)
 فرض الفرعي الثالث المتفرع من الفرض الر يسي الثاني.  ال
ىناك فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى البرض البرعل الثا ل  ن البرض البرعل الثالث:  -ب

  وسا ل اإلعالم الجديدة والمستوم القتصادي لعينة الدراسة من الشباب السعودي:
 ( وكانت النتا ج كما يمي:One Way Anovaا تبار )ل تبار صحة ىذا الفرض است دم الباحث و 
 

 (88جدول رقم )
 اختبار)ف( لمعنوٌة الفروق بٌن االعتماد على وسائل اإلعالم الجدٌدة والمستوى االقتصادي لعٌنة الدراسة من الشباب السعودي

درشات   ش وع ال ربعات تحميل التباين
 الحري 

 ستوى  قي   ف  توسط ال ربعات
 ال ع وي 

 0.136 1.381 804.049 20 16080.981 بين ال ش وعات
 582.027 179 104182.886 داخل ال ش وعات
 199 120263.867 ال ش وع الكمل

 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 
عدم وجود فروق ذات دللة معنوية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة والمستوم  -

( وقيمة )ف( 2.136القتصادي لعينة الدراسة من الشباب السعودي وذلك عند مستوم معنوية )
(، وبناء  عمى ما سبق يتم رفض الفرض الفرعي الثاني المتفرع 199( ودرجات حرية )1.381)

 ي الثالث من الفرض الر يسي الثاني.  من الفرض الفرع
ويستخمص   ا سب ، عدم فح  البرض البرعل الثالث كميً  حيث ثبت عدم وشود ةرو  ذات    

د ل   ع وي  بين وسائل اإلعالم التقميدي  والشديدة وال ستوى ا قتفادي لعي   الدراس   ن الالباب 
 السعودي. 

وبالكل عام تبين وشود ةرو  ذات د ل   ع وي  بين ا عت اد عمى وسائل اإلعالم التقميدي     
والشديدة  ع  تغير ال رحم  الع ري ، ةل حين لم يثبت وشود أي ةرو  ذات د ل   ع وي  بين ا عت اد 

 عمى وسائل اإلعالم التقميدي  والشديدة  ع  تغير ال وع، وال ستوى ا قتفادي. 
: ىناك عالقة ارتباطية دالة إحصا ي ا بين تيثيرات العتماد عمى وسا ل رض الرئيسل الثالثالب -

 اإلعالم التقميدية والجديدة مع ا والعتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية والجديدة. 
 الذي يو حو الجدول التالي: معامل ارتباط بيرسون است دم الباحثول تبار مدم صحة الفرض 
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 (88رقم )جدول 
      معامل ارتباط بٌرسون لداللة العالقة االرتباطٌة بٌن معدل المتابعة لوسائل اإلعالم التقلٌدٌة والجدٌدة واالعتماد علٌهما           

 فً جمع المعلومات      

 تأثيرات ا عت اد 
  ستوى ال ع وي  قي   بيرسون

 0.000 0.492 وسا ل اإلعالم التقميدية
 0.000 0.804 وسا ل اإلعالم الجديدة 
 يكالف الشدول الساب  ع ا يمل: 

دللة إحصا ية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية في تحقيق الوعي تبين وجود عالقة ذات   
وذلك عند مستوم معنوية  ،السياسي وتحقيق تيثيرات العتماد ليذه الوسيمة المعرفية والوجدانية والسموكية

 (، عمما  بين نوع العالقة طردية متوسطة القوة.2.490( وتكون قيمة معامل الرتباط بيرسون )2.222)
دللة إحصا ية بين العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة في تحقيق الوعي ذات كما توجد عالقة     

وذلك عند مستوم معنوية  ،فية والوجدانية والسموكيةالسياسي وتحقيق تيثيرات العتماد ليذه الوسيمة المعر 
 (، عمما  بين نوع العالقة طردية مرتفعة القوة.2.824( وتكون قيمة معامل الرتباط بيرسون )2.222)

وبناء  عمى النتا ج السابقة، يتم قبول صحة الفرض الر يسي الثالث بين ىناك عالقة ارتباطية دالة     
 عمى نوع الوسيمة )التقميدية، والجديدة( وتيثيرات العتماد عمى ىذه الوسا ل.   إحصا ي ا بين العتماد

ىالخالصةىوالتوصوات:ى
كشفت ىذه الدراسة عن اىتمام عينة الدراسة من الشباب السعودي بي بار وق ايا المجتمع السعودي      

السياسية، وىو األمر الذي يعد طبيعي ا في ظل ما عاصره المجتمع العربي من ثورات الربيع العربي، التي 
ا ل اإلعالم الجديدة إلى أحدثت حالة من الحراك السياسي في المنطقة العربية، ولفت النتباه ألىمية وس

جانب وسا ل اإلعالم التقميدية،  ويت ا من إجابات عينة الدراسة ارتفاع اعتمادىا عمى وسا ل اإلعالم 
التقميدية والجديدة في جمع ىذه المعمومات عن ق ايا المجتمع السعودي السياسي، وليا تيثيراتيا في 

 تشكيل الوعي السياسي لدييم. 
كما تبين ارتفاع التيثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية لدم عينة الدراسة من الشباب السعودي نتيجة   

ن أحدث كالىما  العتماد عمى وسا ل اإلعالم التقميدية أكثر من العتماد عمى وسا ل اإلعالم الجديدة، وا 
نتيجة العتماد عمى نمطي وسا ل اإلعالم  تيثير ا عمى العينة، وثبت وجود تيثيرات لمتغير المرحمة العمرية

 التقميدي والجديد. 
وبناء  عمى ما توصمت لو الدراسة من نتا ج تفصيمية تسكد عمى قوة وسا ل اإلعالم الجديدة إلى جانب     

ن كان التمفزيون األعمى تيثير ا في وسا ل اإلعالم  وسا ل اإلعالم التقميدية في المجتمع السعودي، وا 
 ة، ويوصى الباحث بعدد من األمور كما يمي: التقميدي
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إجراء العديد من الدراسات الميدانية لمتعرف عمى تيثيرات وسا ل اإلعالم الجديدة والتقميدية ليس  -
عمى جميور الشباب السعودي فقط، بل عمى كافة الف ات العمرية اث ري مع دراسة صورة 

 فة. المجتمع السعودي لدم كافة الف ات العمرية الم تم
إجراء الدراسات التحميمية لمتعرف عمى ما يبث عمى صفحات مواقع التواصل الجتماعي العربية  -

واألجنبية وكذلك المواقع اإللكترونية العربية واألجنبية، لمتعرف عمى أبرز ما تتناولو من ق ايا 
 وكيانات سياسية متعمقة بالشين السعودي. 

تعميقات المواطنين السعوديين عمى ما يبث في صفحات إجراء الدراسات التحميمية لمتعرف عمى  -
مواقع التواصل الجتماعي السعودية والعربية واألجنبية، وكذلك المواقع اللكترونية السعودية 

والعربية واألجنبية لمتعرف عمى اتجاىات الرأي العام السعودي نحو ما يثار في المجتمع 
 لسياسي. السعودي من ق ايا وأزمات مرتبطة بالشين ا
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Abstract 

        This study seeks to identify the political media sources , whether 

traditional or new media , on which the Saudi youth depend on shaping their 

trends towards the crises experienced by the Saudi society „ this study is based 

on mass media dependency theory „ this study used media survey methodology , 

the survey study sample ( for public ) is purposive sample consisting of 200 

respondents , the study drives its importance from being one of the first Arab 

studies which discussed the topic of Political media on which Saudi youth rely 

on during crises and their role in enhancing their national awareness , The 

higher the cognitive, emotional and behavioral effects of the study sample 

among the Saudi youth as a result of relying on the traditional media than 

relying on the new media, both of which have influenced the sample and proved 

the effects of the age variable due to reliance on traditional and new media 

models, also the study offers several recommendations and ideas that can be 

implemented on the ground.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © EPRA 2017 

All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
None of the materials provided on this Journal or the web site may be used, reproduced or transmitted, in 
whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or 
the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions 
of Use of Egyptian public Relations Association, without permission in writing from the publisher. 

And all applicable terms and conditions and international laws with regard to the violation of the copyrights of 
the electronic or printed copy.  

ISSN for the printed copy 

(ISSN 2314-8721)                                                                                  

 

ISSN of the electronic version 

(ISSN 2314-8723X)                                                                                 

 
 

To request such permission or for further enquires, please contact: 
 

EPRA Publications  
Egyptian Public Relations Association, Gizza, Egypt 
 Dokki, Ben Elsarayat -2 Ahmed Elzayat St. 
 

jprr@epra.org.eg  -  chairman@epra.org.eg     Email: 
 

 www.jprr.epra.org.eg,  g.egwww.epra.orWeb:       
 

 (+2) 02-376-20 -818   -   (+2) 0114 -15 -14 -151  -  (+2) 0114 -15 -14 -157 Phone:     

Fax:        (+2) 048-231-00 -73 

The Journal is indexed within the following international digital databases: 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:chairman@epra.org.eg
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


- In case of accepting the publication of the manuscript in the journal, the author will be 

informed officially by a letter. But in case of refusing, the author will be informed officially 

by a letter and part of the research publication fees will be sent back to him soon. 

- If the manuscript required simple modifications, the author should resent the manuscript with 

the new modifications during one week after the receipt the modification notes, and if the 

author is late, the manuscript will be delayed to the upcoming issue, but if there are thorough 

modifications in the manuscript, the author should send them after 15 days.  

- The publication fees of the manuscript for the Egyptians are: 850 L.E. and for the Expatriate 

Egyptians and the Foreigners are: 450 $. 

- If the referring committee refused and approved the disqualification of publishing the 

manuscript, an amount of 250 L.E. will be reimbursed for the Egyptian authors and 130 $ for 

the Expatriate Egyptians and the Foreigners. 

- The manuscript does not exceed 35 pages of A4 size. 20 L.E. will be paid for an extra page 

for the Egyptians and 5 $ for Expatriate Egyptians and the Foreigners authors.  

- A special 10 % discount of the publication fees will be offered to the Egyptians and the 

Foreign members of the Fellowship of the Egyptian Public Relations Association for any 

number of times during the year. 

- Three copies of the journal and three Extracted pieces from the author's manuscript after the 

publication. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Master's Degree) are: 250 L.E. for the 

Egyptians and 150 $ for the Foreigners. 

- The fees of publishing the scientific abstract of (Doctorate Degree) are: 350 L.E. for the 

Egyptians and 180 $ for the Foreigners. As the abstract do not exceed 8 pages and a 10 % 

discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public Relations. Three copies 

of the journal will be sent to the author's address. 

- Publishing a book offer costs LE 700 for the Egyptians and 300 $US for foreigners. 

- Three copies of the journal are sent to the author of the book after the publication to his/her 

address. And a 10% discount is offered to the members of the Egyptian Society of Public 

Relations.  

- For publishing offers of workshops organization and seminars, inside Egypt LE 600 and 

outside Egypt U.S. $ 350 without a limit to the number of pages. 

- The fees of the presentation of the International Conferences inside Egypt: 850 L.E. and 

outside Egypt: 450 $ without a limitation of the number of pages. 

- All the research results and opinions express the opinions of the authors of the presented 

research papers not the opinions of the Egyptian Association for Public Relations. 

- Submissions will be sent to the chairman of the Journal. 

   

Address: 

 Egyptian Public Relations Association,  

Arab Republic of Egypt, Gizza, El-Dokki, Bein El-Sarayat, 2 Ahmed El-zayat Street.  

And also to the Association email: jprr@epra.org.eg, or chairman@epra.org.eg, after paying the 

publishing fees and sending a copy of the receipt.  

 

 

 

 

 

mailto:jprr@epra.org.eg


Journal of Public Relations Research Middle East 
 

   It is a scientific journal that publishes specialized research papers in Public Relations, 

Mass Media and Communication ,after peer refereeing these papers by a number of specialized 

Professors. 

The journal is affiliated to the Egyptian Public Relations Association, the first Egyptian specialized 

scientific association in public relations. 

- The journal is accredited, Classified internationally for its printed and electronic 

version from the Academy of Scientific Research and Technology in Cairo And 

classified by the Committee of Scientific Promotion Specialization media - Supreme 

Council of Universities. 

- The first academic refereed & specialized Journal in the Arab world & the Middle 

East, as well as the First Arab Scientific journal in that specialty (the media) got the 

Arab Impact Factor coefficient effect = 1.34 with 100% in 2017 report from the 

American Foundation NSP " Natural sciences Publishing," sponsored by Association 

of Arab universities. 

- This journal is published quarterly. 

- The journal accepts publishing books, conferences, workshops and scientific Arab 

and international events. 

- The journal publishes advertisements on scientific search engines, Arabic and 

foreign publishing houses according to the special conditions adhered to by the 

advertiser. 

- It also publishes special research papers of the scientific promotion and for 

researchers who are about to defend master and Doctoral theses.  

- The publication of academic theses that have been discussed, scientific books 

specialized in public relations and media and teaching staff members specialized 

scientific essays. 

 

Publishing rules: 

- It should be an original Manuscripts that has never been published. 

- Arabic, English, French Manuscripts are accepted however a one page abstract in English 

should be submitted if the Manuscripts is written in Arabic. 

- The submitted Manuscripts should be in the fields of public relations and integrated 

marketing communications.  

- The submitted scientific Manuscripts are subject to refereeing unless they have been 

evaluated by scientific committees and boards at recognized authorities or they were part of 

an accepted academic thesis. 

- The correct scientific bases of writing scientific research should be considered. It should be 

typed, in Simplified Arabic, 14 points font for the main text. The main and sub titles, in Bold 

letters. English Manuscripts should be written in Times New Roman.  

- References are mentioned at the end of the Manuscripts in a sequential manner.  

- References are monitored at the end of research, according to the methodology of scientific 

sequential manner and in accordance with the reference signal to the board in a way that 

APA Search of America. 
- The author should present a printed copy and an electronic copy of his manuscript on a CD 

written in Word format with his/her CV. 



Scientific Board ** 
JPRR.ME 

  
 

Prof. Dr. Aly Agwa (Egypt) 
Professor of Public Relations and former Dean of  the Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

           of Vienna University  Professor of Mass Communication at the   
 

Prof. Dr. Mona Al-Hadedy (Egypt) 
Professor of radio and television – Faculty of Mass Communication, Cairo University 

 

Prof. Dr. Yas Elbaiaty (Iraq) 
  

Professor of Journalism at the University of Baghdad, Vice Dean of the Faculty of Media and Information 
and Humanities, Ajman University of Science 
  
  

Prof. Dr. Hassan Mekawy (Egypt) 
  

Professor of radio and television  – Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Nesma Younes (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion at the Faculty of Mass Communication, Cairo University 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Moawad (Egypt) 
Media professor at Ain Shams University & former Dean of Faculty of  Mass Communication - Sinai 
University 
  

Prof. Dr. Samy Abd Elaziz (Egypt) 
Professor of public relations and marketing communications for the former Dean of the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Abd Elrahman El Aned (KSA) 
Professor of Media and Public Relations Department of the Faculty of Media Arts - King Saud University 
  

  

Prof. Dr. Mahmoud Yousef (Egypt) 
Professor of Public Relations - Faculty of Mass Communication, Cairo University 
  

Prof. Dr. Samy Taya (Egypt) 
  

Professor and Former Head of Public Relations Faculty of Mass Communication - Cairo University 
    

 
 

Prof. Dr. Sherif Darwesh Allaban (Egypt) 
 

Professor of printing press & Vice- Dean for Community Service at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

Prof. Dr. Gamal Abdel-Hai Al-Najjar (Egypt) 
Professor of Media, Faculty of Islamic Studies for Girls, Al-Azhar University 

 

Prof. Dr. Barakat Abdul Aziz Mohammed (Egypt) 
 

Professor of radio and television & Vice- Dean of the Faculty of Mass Communication       
for Graduate Studies and Research, Cairo University 

 

Prof. Dr. Hassan Aly (Egypt) 
Professor of Radio & Television and Dean of Mass Communication Faculty                  
University of Suez 

 

Prof. Dr. Mahmoud Hassan Ismael (Egypt) 
professor of Culture Media and Children at Ain Shams University  
 
  

Prof. Dr. Hamdy Abo Alenen (Egypt) 
Media professor and dean of the Faculty of Al-Alsun and Mass Communication, Vice President of the  
International University of Egypt 
 
   

Prof. Dr. Othman Al Arabi (KSA) 
Professor of Public Relations and the former head of the media department at the Faculty of Arts – King 
Saud University  
 

Prof. Dr. Abden Alsharef (Libya) 
  

Media professor and dean of the College of Arts and Humanities at the University of Zaytuna – Libya 
 
  

Prof. Dr. Waled Fathalha Barakat (Egypt) 
 

Professor of Radio & Televosion and  Vice- Dean  for Student Affairs at the Faculty of Mass 
Communication, Cairo University 
 

 
 
 

Prof. Dr. Tahseen  Mansour (Jordan) 
 

Professor of Public Relations at the Faculty of Mass Communication, Yarmouk University 
 
 
 

  

Prof. Dr. Mohamed Elbokhary (Syria) 
  

Professor, Department of Public Relations and Publicity, School of Journalism, University of MF Uzbek 
national Ulugbek Beck 
  

Prof. Dr. Ali Kessaissia,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 
 
 

Prof. Dr. Redouane BoudJema,(Algeria) 
Professor, Faculty of Media Science & Communication,  University of Algiers-3. 

 

 

 
 

 
Journal of Public Relations Research Middle East 

JPRR.ME)) 
  

Scientific Refereed Journal 
 

 - 7201 September/  July -th Year ifF -issue  teenthSix - 

   
Founder & Chairman    

 

  Dr. Hatem Saad 
 

Chair of EPRA 
  

   
 

 

 

 

 

  

Editor in Chief  
 

Prof. Dr. Aly Agwa  
Professor of Public Relations & former Dean of Faculty      

of Mass Communication - Cairo University 

Chair of the Scientific Committee of EPRA 
                           

             

Editorial Managers 
 

Prof. Dr. Mohamed Moawad  
Media  Professor at Ain Shams University & former Dean 

of Faculty of  Mass Communication - Sinai University 
  

Chair of the Consulting Committee of EPRA 
Prof. Dr. Mahmoud Youssef 
  Professor of Public Relations & former Vice Dean   

 Faculty of Mass Communication  - Cairo University 

 

Editorial Assistants 
 

Prof.Dr. Rizk Abd Elmoaty 
    Professor of Public Relations   

   Misr International University 
  

 

Dr. Thouraya Snoussi  
Associated Professor & Head of Public Relations Dep. 

College of Mass Communication - Al Ghurair University 
 

Dr. Suhad Adil  
Assistant Professor of Public Relations                               

Mass Communication Department 

College of Arts - Al-Mustansiriyah University 
 

 

Dr. El-Sayed Abdel-Rahman  
Assistant Professor of Public Relations 

 Mass Communication Faculty – Sinai University 
 

English Reviewer 
 

Ahmed Badr 
 

Arabic Reviewer 
 

Ali Elmehy 
 

Address 

Egyptian Public Relations Association 
Arab Republic of Egypt 

Giza - Dokki 

  

Ben Elsarayat - 2 Ahmed Zayat Street  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

www.epra.org.eg 

jprr@epra.org.eg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Names are arranged according to the date of obtaining the degree of a university professor. 

 

http://www.miuegypt.edu.eg/academics/faculty-of-alsun/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal of Public Relations Research Middle East 
Scientific refereed Journal - Published by Egyptian Public Relations Association - Fifth year - Sixteenth issue - July / September 2017  

 

Arab Impact Factor 2017 = 1.34 
        

      
        Abstracts Researches in Arabic: 

 

 Dr. Mohamed Hosni Hussein Mahrous - Al-Azhar University 

The recruitment of preachers of the new media in the face of extremist thought  

(Field Study)                                                                                                                           7 
                                                                                     

 Dr. Salman  Faihan Faisal Bin Lebdh - King khalid Military Academy 
Political Media on which Saudi Youth rely on during the crises and their role in 

enhancing their national awareness (A field study)                                                              9                                                                    
 

 Dr. Mamdouh Elsayed Shatla - Kafresheikh University 

Rumors in social networking sites and their role in violence and political conflict among 

Egyptian university youth – A Field Study                                                                           10 
                 

 Dr. Ahmed H, El-Saman - Misr University for Science and Technology (MUST) 

The relationship between the exposure of the "Bold Reform" campaign and the 

trend towards economic reforms in Egypt                                                                      12                                                          
 



 Dr. Marzouk Abdelhakam AL-adly Salem - Sohag University 
Standards of Cultural Coordination for Roads’ Advertisements and their relation 

with the Remembrance of the Advertising Message “An Applied Study”              13 
                                                                           

 Mai Mahmoud Abd-Elatif - Modern University for Technology & Information  (MTI) 

The efficiency of communication strategies to respond to the crisis in the formation of 

public awareness on the reputation of the organization "A Case Study"                 15                                                                  
 

 Salim Muammar Albhbah - Asmaria University, Libya 

     Impact of Communication Technology in developing Public Relations An applied 

study on a sample from Libyan Airlines companies                                                    17 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@  

 


	صفحات تمهيدية الغلاف عربي
	طباعة سلمان من 79- 115
	E - 2 (ok)
	صفحات تمهيدية انجليزي ok

